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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hipnotik atau obat tidur adalah zat yang dalam dosis terapi digunakan untuk 

meningkatkan keinginan tidur dan mempermudah tidur. Jika obat ini diberikan pada 

siang hari dengan dosis yang lebih rendah untuk tujuan menenangkan dinamakan 

sedatif. Hipnotik biasanya diberikan pada malam hari (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Stres adalah suatu gangguan yang dialami oleh tubuh yang disebabkan oleh 

stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Respon terhadap stres 

dapat berupa agresi dengan terjadinya kenaikan tekanan darah atau dapat berupa 

gangguan emosional dengan timbulnya depresi ataupun rasa nyeri (Anonim, 1993). 

Salah satu gejala stres adalah sulit tidur dan pemberian obat hipnotik dapat 

digunakan untuk penderita sulit tidur. 

Perubahan hidup yang terjadi dapat menjadi sumber stres apabila perubahan 

hidup tersebut menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Perubahan hidup ini dapat 

berupa peristiwa menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa 

kehidupan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya suatu hubungan, lamanya 

hidup menganggur, kesulitan ekonomi dan tekanan di pekerjaan meningkatkan 

berkembangnya stres (Green, dkk, 2003). Prevalensi gangguan stres pascatraumatik 

diperkirakan dari 1 sampai 3 persen populasi umum (Kaplan, dkk, 1997). 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin pesat, 

ternyata tidak mampu menggeser peranan obat-obatan tradisional (Thomas, 1989). 
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Penggunaan obat tradisional serta pengobatan tradisional telah lama dipraktekkan di 

seluruh dunia, baik di negara yang sedang berkembang maupun negara yang telah 

maju. Sejarah kedokteran telah menunjukkan bahwa sebagian besar obat tradisional 

merupakan cikal bakal obat modern (Santoso, 1992). 

Tanaman berkhasiat obat merupakan salah satu diantara obat tradisional  

yang paling banyak digunakan secara empiris oleh masyarakat dalam rangka 

menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya, baik dengan maksud 

pemeliharaan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan. Meskipun secara empiris 

obat tradisional mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi khasiat dan 

keamanannya belum terbukti secara klinis. Selain itu belum banyak diketahui 

senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap khasiat obat tradisional tersebut 

(Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000). Salah satu tumbuhan yang sering digunakan 

secara empiris oleh masyarakat dalam pengobatan tradisional sebagai penenang 

adalah putri malu (Mimosa pudica L.) dengan bagian tumbuhan yang biasa 

digunakan sebagai obat antara lain herba dan akar (Dalimartha, 2000).  

Penelitian uji efek hipnotik ini dapat digunakan dalam pengobatan sebagai 

antistres karena penelitian ini merupakan skrining awal untuk efek antistres. Namun 

demikian belum diketahui secara pasti kandungan kimia yang mempunyai efek 

hipnotik pada herba putri malu dan seberapa besar efektivitas putri malu sebagai 

hipnotik sehingga perlu dibuktikan dengan penelitian secara ilmiah dengan tujuan 

dapat memperluas penggunaan dan perkembangan tanaman ini sebagai obat yang 

mudah diperoleh di sekitar masyarakat. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini yaitu apakah infusa herba putri malu (Mimosa pudica  L.) mempunyai efek 

hipnotik pada mencit putih jantan galur Swiss dengan metode depresan/potensiasi 

narkose? 

  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek hipnotik infusa herba putri 

malu (Mimosa pudica L.) pada mencit putih jantan galur Swiss dengan metode 

depresan/potensiasi narkose. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Tanaman 

a. Sistematika tanaman putri malu sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledonae 

Subclassis : Dialypetalae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Mimosaceae 

Genus  : Mimosa 

Spesies  : Mimosa pudica L.     

 (van Steenis, 2003). 
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b. Nama daerah 

 Tanaman putri malu di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan nama 

daerahnya masing-masing yaitu: si hirput, si kerput (Batak), sikajuik 

(Minangkabau), jukuk ancing (Lampung), bujang kagit, jukut borang, jukut 

gehgehran, jukut riyud, rondo kagit (Sunda), kucingan, randelik, ri sirepan 

(Jawa), rebha lo-malowan, rebha dus-todusan (Madura), padang getap (Bali), 

daun kaget-kaget (Manado), putri malu, si kejut, daun rebah bangun (Melayu) 

(Dalimartha, 2000).    

c. Morfologi 

 Herba memanjat atau berbaring atau setengah perdu. Akar pena kuat. 

Batang dengan rambut sikat yang mengarah miring ke bawah dan duri tebal 

bengkok yang tesebar. Daun penumpu bentuk langset, panjang 1 cm. Daun 

tersebar, kerapkali sempurna menyirip rangkap atau berdaun berbilangan dua 

rangkap. Bunga kerapkali berkelamin 2 dalam bongkol atau bulir atau tandan, 

berjumlah 4-6. Kelompok bunga-bunga zygomorph, bergigi, berlekuk atau 

berbagi, kadang-kadang berambut halus atau tidak ada mahkota beraturan, lepas 

atau bersatu. Benang sari 4 sampai banyak, lepas atau bersatu pada pangkalnya 

kepala sari kecil. Bakal buah hampir selalu menumpang, beruang satu. Tangkai 

putik 1 Kepala putik kecil, di ujung. Tumbuh-tumbuhan berduri tempel (van 

Steenis, 2003). 

d. Kandungan kimia  

Herba putri malu mengandung tanin, mimosin dan asam pipekolinat 

(Dalimartha, 2000). Ascorbat acid, crocetin, crocetin-dimethyl-ether, D-
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glucuronic acid, linoleic acid, linolenic acid, mucilage, oleic acid, palmitic 

acid, sitosterol, stearic acid (Bui, 2006). 

e. Khasiat 

Daun putri malu berkhasiat sebagai obat sukar tidur dan obat kencing 

manis (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Herba putri malu berkhasiat sebagai 

penenang (transquillizer), peluruh dahak (ekspektoran), peluruh kencing 

(diuretik), obat batuk (antitusif), pereda demam (antipiretik) dan antiradang. 

Akar dan biji putri malu berkhasiat sebagai perangsang muntah (Dalimartha, 

2000). 

2. Obat Tradisional 

Definisi obat tradisional menurut undang-undang No 23 Tahun 1992 adalah 

bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 

sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-

temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Anonim, 

1994). Obat tradisional tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diminum, 

ditempelkan pada permukaan kulit atau mukosa tetapi tidak tersedia dalam bentuk 

suntikan atau aerosol. Dalam sediaan oral, obat tradisional ini dapat berbentuk bubuk 

yang menyerupai obat modern (Santoso, 1992). 

Berdasarkan cara pembuatan, jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian 

khasiatnya, obat bahan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu 

jamu, obat herbal terstandarisasi dan fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional 

Indonesia. Obat herbal terstandarisasi adalah sediaan obat yang telah dibuktikan 

keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya 
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telah distandarisasi. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah 

dibuktikan khasiatnya dan keamanannya secara ilmiah dengan uji praklinik dan 

klinik, bahan baku dan bahan jadi telah distandarisasi (Anonim, 2004). 

3. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Pengelompokan simplisia ada tiga yaitu simplisia nabati, simplisia 

hewani dan simplisia mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman 

utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi yang 

spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang spontan dikeluarkan dari sel murni. 

Sedangkan simplisia hewani merupakan zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh 

hewan dan belum berupa zat-zat kimia murni, dan simplisia mineral adalah simplisia 

yang berasal dari bumi, baik telah diolah atau belum, tidak berupa zat kimia murni 

kimia (Anonim, 1979). Bagian dari simplisia nabati yang biasa digunakan adalah 

herba. Herba merupakan tumbuhan dengan bagian-bagian tetap di atas tanah, 

berlainan dengan belukar dan pepohonan (Rombie, dkk, 1997). 

Pengeringan simplisia bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga dapat 

menghambat terjadinya reaksi enzimatik/pertumbuhan bakteri dan cendawan maka 

penurunan mutu dan pengrusakan simplisia dapat dicegah selain itu mudah 

dihaluskan/diserbukkan dan mudah dalam penyimpanan (Sutedjo, 2004). Reaksi 

enzimatik tidak berlangsung bila kadar air dalam simplisia kurang dari 10% 

(Anonim, 1985). 
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4. Metode Ekstraksi Simplisia       

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Anonim, 1979). Metode ekstraksi dipilih 

berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak 

yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat (Ansel, 1989). Kriteria cairan 

penyari yang baik haruslah memenuhi syarat antara lain: 

1. murah dan mudah didapat 

2. stabil secara fisika dan kimia 

3. bereaksi netral 

4. tidak menguap dan mudah terbakar 

5. selektif yaitu menarik zat yang berkhasiat yang dikehendaki 

6. tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

7. diperbolehkan oleh peraturan (Anonim, 1986). 

Penyarian dipengaruhi oleh derajat kehalusan serbuk dan perbedaan 

konsentrasi yang terdapat lapisan batas, sehingga suatu titik akan dicapai oleh zat-zat 

yang tersari jika ada daya dorong yang cukup untuk melanjutkan pemindahan massa. 

Makin besar perbedaan konsentrasi makin besar perbedaan daya dorong tersebut 

sehingga makin cepat penyarian. Makin kasar serbuk simplisia makin panjang jarak 

sehingga konsentrasi zat aktif yang terlarut tertinggal dalam sel makin banyak 

(Anonim, 1993).  
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Pemilihan menstruum (cairan penyari) yang akan digunakan dalam ekstraksi 

dari bahan mentah obat tertentu didasarkan pada daya larut zat yang tidak diinginkan 

juga tergantung pada tipe preparat farmasi yang diperlukan sebagai yang 

mengandung air, hidroalkoholik, atau alkoholik (Ansel, 1989). Umumnya yang 

digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang 

berlainan, khususnya campuran etanol-air. Etanol 70% sangat efektif dalam 

menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu hanya 

sedikit turun ke dalam cairan pengekstraksi. Etanol dapat memperbaiki stabilitas 

bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah sifatnya yang mampu mengendapkan 

albumin dan menghambat kerja enzim (Voigt, 1984).  

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati 

dengan air pada suhu 90oC selama 15 menit (Anonim, 1979). Infundasi umumnya 

digunakan untuk menyari zat dengan kandungan aktif yang larut dalam air dari 

bahan-bahan nabati, yaitu garam alkaloid, glikosida, tanin, gula, protein, minyak 

menguap, pati, gom, lendir, enzim, pektin, zat warna dan asam organik. Infundasi 

merupakan cara ekstraksi yang sangat sederhana dan sering digunakan oleh 

perusahaan obat tradisional. Tetapi hasil ekstraksi yang diperoleh tidak stabil dan 

mudah tercemar oleh mikroba, kuman dan kapang sehingga ekstrak infundasi selalu 

dibuat baru dan tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam (Voigt, 1984). 

Langkah pertama dalam infundasi adalah pembasahan bahan bakunya dengan 

air 2×  bobot bahan. Pembasahan serbuk simplisia dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan cairan penyari memasuki seluruh pori-pori dalam simplisia kering 

sehingga mempermudah penyarian selanjutnya (Anonim, 1986). Kemudian simplisia 
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ditambah dengan air dan dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit terhitung 

mulai suhu mencapai 90oC, sambil sesekali diaduk. Diserkai selagi panas dengan 

kain flannel dan ditambah air panas melalui ampas hingga diperoleh volume infus 

yang dikehendaki. Kecuali dinyatakan lain untuk simplisia tidak berkhasiat keras 

digunakan 10% simplisia untuk 100 bagian (Anonim, 1979).  

5. Hipnotik 

Hipnotik sedatif merupakan golongan obat depresan susunan saraf pusat 

(SSP), mulai yang ringan yaitu menyebabkan tenang, menidurkan, hingga yang berat 

yaitu hilangnya kesadaaran, keadaan anestesi, koma dan mati. Obat hipnotik 

menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang 

menyerupai tidur fisiologis. Obat hipnotik antara lain barbiturat dan benzodiazepin 

(Wiria dan Handoko, 1995). 

Tidur dibedakan menjadi 2 yaitu tidur NREM (Non Rapid Eye Movements) 

dan REM (Rapid Eye Movements). Pada tidur NREM dibagi dalam berbagai fase 

tidur yaitu stadium memasuki tidur (stadium I), stadium tidur ringan (stadium II), 

stadium tidur cukup dalam (stadium III) dan stadium tidur dalam (stadium IV) 

(Mutschler, 1986). Tidur NREM bercirikan denyut jantung, tekanan darah dan 

pernapasan yang teratur, serta relaksai otot tanpa gerakan otot muka atau mata. Tidur 

ini diputuskan oleh fase REM yang ditandai gerakan mata cepat, jantung, tekanan 

darah dan pernapasan turun naik (Tjay dan Rahardja, 2002). 

6. Stres 

Stres adalah keadaan batin yang diliputi kekhawatiran akibat perasaan seperti 

takut, tidak aman, ledakan perasaan yang berlebihan, cemas, dan berbagai tekanan 
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lainnya yang merusak keseimbangan tubuh (Keliat, 2005). Secara umum stres 

memberikan pengertian gangguan psikosomatik. Dalam keadaan stres terjadi 

perubahan-parubahan psikis, fisiologi, biokhemis, dan lain-lain reaksi tubuh 

disamping adanya proses adaptasi. Pada saat perubahan sudah mengganggu fungsi 

psikis dan somatik, timbul keadaan yang disebut distress, yang secara klinis 

merupakan gangguan psikosomatik (Mudjaddid dan Shatri, 2001). Menurut 

definisinya stresor adalah faktor penyebab utama dalam perkembangan gangguan 

stres (Kaplan, dkk, 1997). 

Stresor dibagi menjadi: 

a. Stresor fisis seperti panas, dingin, suara bising dan sebagainya 

b. Stresor sosial seperti keadaan sosial, ekonomi, politik, pekerjaan, karir, masalah 

keluarga, hubungan interpersonal dan lain-lain 

c. Stresor psikis misalnya frustasi, rendah diri, perasaan berdosa, masa depan yang 

tidak jelas dan sebagainya (Mudjaddid dan Shatri, 2001). 

Kriteria diagnostik untuk ganguan stres pascatraumatik: 

a. Orang telah terpapar dengan suatu kejadian traumatik, seperti: 

1) Orang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan dengan suatu kejadian 

yang berupa ancaman kematian atau cedera yang serius 

2) Respon orang tersebut berupa rasa takut yang kuat, rasa tidak berdaya, atau 

horor 

b. Kejadian traumatik secara menetap dialami kembali, seperti: 

1) Rekoleksi yang menderitakan dan mengganggu tentang kejadian 

2) Mimpi menakutkan yang berulang tentang kejadian 
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3) Berkelakuan seakan-akan kejadian traumatik terjadi lagi 

c. Penghindaran stimulus persisten yang berhubungan dengan trauma, seperti: 

1) Usaha untuk menghindari pikiran, perasaan, atau percakapan yang 

berhubungan dengan trauma 

2) Usaha untuk menghindari aktifitas, tempat, atau orang yang menyadarkan 

dengan trauma 

3) Usaha tidak mengingat aspek penting dari trauma 

4) Perasaan bahwa masa depan menjadi pendek 

d. Gejala menetap peningkatan kesadaran, seperti: 

1) Kesulitan untuk tidur atau terlelap tidur  

2) Ledakan kemarahan 

3) Sulit berkonsentrasi  

4) Kewaspadaan dan respon kejut yang berlebihan 

e. Lama gangguan gejala b, c dan d adalah lebih dari satu bulan 

f. Gangguan menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan 

dalam fungsi sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya (Kaplan, dkk, 1997). 

Gangguan stres pascatraumatik memungkinkan klinis menentukan apakah 

gangguan adalah akut (jika gejala berlangsung kurang dari tiga bulan) atau kronis 

(jika gejala berlangsung tiga bulan atau lebih). Gambaran klinis utama dari gangguan 

stres pascatraumatik adalah pengalaman ulang peristiwa yang menyakitkan, suatu 

pola menghindar dan kekakuan emosional dan kesadaran yang berlebihan yang 

hampir tetap (Kaplan, dkk, 1997). 
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Kriteria diagnostik untuk gangguan stres akut: 

a. Orang telah terpapar dengan suatu kejadian traumatik, seperti: 

1) Orang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan dengan suatu kejadian 

yang berupa ancaman kematian atau cedera yang serius 

2) Respon orang tersebut berupa rasa takut yang kuat, rasa tidak berdaya, atau 

horor 

b. Setelah mengalami kejadian yang menakutkan, individu mengalami gejala: 

1) Perasaan subjektif kaku atau tidak ada responsivitas emosi 

2) Penurunan kesadaran 

3) Derealisasi 

4) Depersonalisasi 

5) Amnesia disosiatif (ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari 

trauma) 

c. Kejadian traumatik secara menetap dialami kembali melalui bayangan, mimpi, 

pikiran 

d. Gejala kecemasan yang nyata atau peningkatan kesadaran (misalnya sulit tidur, 

kewaspadaan berlebih, konsentrasi buruk) 

e. Gangguan berlangsung selama minimal 2 hari dan maksimal 4 minggu dan 

terjadi dalam 4 minggu setelah kejadian traumatik (Kaplan, dkk, 1997). 

Stres dapat terjadi ketika sumber-sumber penyebab stres masuk ke korteks 

cerebral yang akan merangsang endokrin dan sistem simpatetik di hipotalamus. 

Signal dari hipotalamus akan merangsang kelenjar pituitari mensekresi hormon 

kortikotropik (ACTH). Hormon ACTH akan mempengaruhi korteks adrenal untuk 
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mensekresi hormon kortikosteroid yang membantu memecah protein dan 

mengubahnya menjadi glukosa, menaikkan aliran darah dan menstimulasi respon. 

Hipotalamus juga mengirimkan signal ke saraf simpatetik di medulla adrenal yang 

mensekresi epinefrin dan norepinefrin. Norepinefrin juga diproduksi di sistem saraf 

dan berfungsi sebagai neurotransmiten. Dimana pada situasi stres terjadi peningkatan 

pelepasan epinefrin dan norepinefrin di hipotalamus (Sdorow, 1990). Mekanisme 

terjadinya stres dapat dilihat pada gambar 1. 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme terjadinya stres (Sdorow, 1990) 

Supaya pasien dapat diklasifikasikan sebagai menderita gangguan stres 

pascatraumatik, mereka harus mengalami suatu stres emosional yang besar yang 
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(mensekresi ACTH) 
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(mensekresi kortikosteroid) 
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norepinefrin) 

Ketidakseimbangan hormon 
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akan traumatik bagi hampir setiap orang. Gejala penyerta yang sering dari gangguan 

stres pascatraumatik adalah depresi, kecemasan dan kesulitan kognitif (sebagai 

contohnya pemusatan perhatian yang buruk) (Kaplan, dkk, 1997).  

Pengobatan yang biasa digunakan pada stres pascatraumatik adalah 

imipramin dan amitriptilin (obat trisiklik) walaupun beberapa uji coba dari kedua 

obat tersebut memiliki temuan negatif. Obat lain yang dapat digunakan dalam 

pengobatan gangguan stres pascatraumatik adalah inhibitor ambilan kembali spesifik 

serotonin (SSRI; serotonin-spesefic reuptake inhibitor), inhibitor monoamin oksidase 

(MAOI; monoamine oxidase inhibitor) dan antikonvulsan (Kaplan, dkk, 1997). Obat-

obat psikofarmaka dapat diberikan sesuai dengan kelainan medis yang ditemukan 

dan kemudian dianjurkan hidup sehat seperti makan, tidur, olahraga dan menjalankan 

hobi secara teratur (Mudjaddid dan Shatri, 2001). 

6. Natrium Tiopental 

N

N

O

O S N a

C 2 H 5

H

H 3 C (H 2 C ) 2 H C

C H 3  

Gambar 2. Struktur kimia Natrium Tiopental (Asam–5–Etil-1Metil 
butil  Barbiturat) (Anonim, 1979) 
 

Natrium Tiopental adalah obat turunan senyawa barbiturat dengan masa kerja 

sangat singkat. Senyawa barbiturat merupakan zat yang bekerja depresif sentral. 

Dalam dosis yang lebih rendah mereka digunakan sebagai sedatif. Natrium Tiopental 

digunakan sebagai anestetikum injeksi, efeknya baik tetapi sangat singkat (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  
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Tiopental Natrium mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 

102,0% C11H7N2NaO2S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian 

serbuk hablur, putih sampai hampir putih kekuningan atau kuning kehijauan pucat; 

higroskopik; berbau tidak enak. Larutan bereaksi basa terhadap lakmus, terurai jika 

dibiarkan, jika dididihkan terbentuk endapan. Tiopental larut dalam air dan etanol, 

tidak larut dalam benzen, eter dan heksana (Anonim, 1979). 

Efek utama barbiturat ialah depresi SSP. Efek hipnotik barbiturat dapat 

dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Tidurnya menyerupai tidur 

fisiologis, tidak disertai mimpi yang mengganggu. Fase tidur REM dipersingkat. 

Barbiturat sedikit menyebabkan sikap masa bodoh terhadap rangsangan dari luar. 

Barbiturat menyebabkan depresi napas yang sebanding dengan besarnya dosis (Wiria 

dan Handoko, 1995). Tiopental mulai kerjanya cepat begitu pula pemulihannya tetapi 

efek analgetik dan relaksasi ototnya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, hanya 

digunakan untuk induksi dan narkosa singkat pada pembedahan kecil atau sebagai 

anastetikum pokok bersamaan dengan suatu anstetikum lanjutan dan suatu zat 

relaksan otot (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Barbiturat secara oral diabsorpsi cepat dan sempurna. Bentuk garam natrium 

lebih cepat diabsorpsi dari bentuk asamnya. Barbiturat didistribusi secara luas dan 

dapat lewat plasenta, ikatan dengan protein plasma sesuai dengan kelarutannya 

dalam lemak (Wiria dan Handoko, 1995). Tiopental terikat pada protein plasma 

sebanyak 80%. Di dalam hati, zat ini dirombak dengan sangat lambat menjadi 3-5% 

pentobarbital dan sisanya menjadi metabolit tidak aktif yang diekskresikan melalui 
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kemih. Kadar dalam jaringan lemak adalah 6-12 kali lebih besar daripada kadar 

dalam plasma (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Natrium Tiopental bekerja pada seluruh SSP, walaupun pada setiap tempat 

tidak sama kuatnya. Dosis non-anestesi terutama menekan respons pasca sinaps. 

Penghambatan hanya terjadi pada sinaps GABA-nergik. Walaupun demikian efek 

yang terjadi mungkin tidak semuanya melalui GABA sebagai mediator (Wiria dan 

Handoko, 1995). 

Tiopental memperlihatkan beberapa efek pada eksitasi dan inhibisi transmisi 

sinaptik. Kapasitas Tiopental membantu kerja GABA sebagian menyerupai kerja 

benzodiazepine, namun pada dosis yang lebih tinggi bersifat sebagai agonis GABA 

nergik, sehingga pada dosis tinggi dapat menimbulkan depresi SSP yang berat (Wiria 

dan Handoko, 1995). 

7. Klorpromazin HCl 

Klorpromazin merupakan antipsikotikum tertua yang diturunkan dari 

prometazin dan memiliki rantai sisi alifatis. Khasiat antipsikotikumnya lemah, 

sedangkan daya anti histamin dan alfa adrenergiknya lebih kuat (Tjay dan Rahardja, 

2002).  

  

N

S

C l

(C H 2 )3 -N -(C H 3 )2  . HCl 

Gambar 3. Struktur kimia klorpromazin HCl (2-klor-N-(dimetil- 
aminopropil) Fenotiazin Hidroklorida) (Anonim, 1979) 

 
 Klorpromazin HCl mengandung tidak kurang dari 98,0 % dan tidak lebih 

dari 101,5 % C17H19ClN2S.HCl, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 
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Pemerian : Serbuk hablur, putih atau agak krem, tidak berbau. Warna menjadi gelap 

karena pengaruh cahaya. Kelarutan : Sangat mudah larut dalam air, mudah larut 

dalam etanol dan kloroform, tidak larut dalam eter dan benzene (Anonim, 1979).  

Pada susunan saraf pusat klorpromazin dapat menimbulkan efek sedasi yang 

disertai sikap acuh tak acuh terhadap rangsangan dari lingkungan. Klorpromazin 

berefek antipsikosis terlepas dari efek sedasinya. Reflek terkondisi yang diajarkan 

pada tikus hilang oleh klorpromazin. Pada manusia kepandaian pekerjaan tangan 

yang memerlukan kecekatan dan daya pemikiran berkurang. Klorpromazin dapat 

mengurangi atau mencegah muntah. Muntah yang disebabkan oleh kelainan saluran 

cerna atau vestibuler kurang dipengaruhi, tetapi fenotiazin potensi tinggi dapat 

berguna untuk kedaan tersebut. Pada otot rangka klorpromazin dapat menimbulkan 

relaksasi otot skelet yang berada dalam keadaan spastik. Klorpromazin memberikan 

efek endokrin dengan menghambat ovulasi dan menstruasi juga menghambat sekresi 

ACTH  (Santoso dan Wiria, 1995). 

Pada umumnya semua fenotiazin diabsorpsi dengan baik jika diberikan 

peroral maupun perenteral. Sebagian fenotiazin mengalami hidroksilasi dan 

konjugasi, sebagian lain diubah menjadi sulfoksid yang kemudian disekresi bersama 

feses dan urin. Klorpromazin dosis besar, masih ditemukan ekskresinya atau 

metabolitnya selama 6-12 bulan (Santoso dan Wiria, 1995). Klorpromazin 

mempunyai waktu paruh 16-37 jam dan mudah melintasi barier darah-Cairan 

Cerebro Spinal. Kadarnya dalam cairan otak lebih tinggi daripada dalam darah (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 



18 

 

Gejala psikotik yang dipengaruhi secara baik adalah ketegangan, 

hiperaktivitas, halusinasi, delusi akut, susah tidur, anoreksia, perhatian diri yang 

buruk dan kadang-kadang mengatasi sifat menarik diri. Pengaruhnya terhadap 

insting, daya ingat dan orientasi kurang, walaupun sangat bermanfaat untuk 

mengatasi psikotik akut namun penggunaannya tidak cukup untuk merawat pasien. 

Perawatan, perlindungan dan dukungan mental-spiritual terhadap pasien sangatlah 

penting (Santoso dan Wiria, 1995).  

 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Dari penelitian ini diharapkan didapatkan suatu data ilmiah tentang pengaruh 

infusa herba putri malu terhadap durasi tidur mencit putih jantan galur Swiss, 

sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas efek hipnotik dari herba 

putri malu. 

 

 
 


