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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Melampaui abad pertengahan di Negara Eropa merupakan sebuah tonggak 

pemisahan antara suasana kehidupan religius dengan sekuler. Tetapi dibalik itu, 

manusia-manusia itu menjadi korban-korban material buatannya sendiri yang 

dijadikan pangkal kesombongan dan kecongkakan. Mereka membangun material 

hanya dengan menghancurkan kehidupan-kehidupan manusia dan menjajah 

sesamanya dan bahkan lingkungan yang merupakan sumber material pun tidak lepas 

dari sasaran perusakan manusia. Konflik-konflik ini tidak jarang menimbulkan stres 

yang berakibat pada kesehatan fisik manusia (Athar, 1995). 

Sebuah studi selama 20 tahun oleh The University of London School of Medicine 

telah menetapkan bahwa reaksi emosional dan mental yang tidak terkontrol terhadap 

stres akan memunculkan satu faktor yang lebih berbahaya bagi penyakit kanker dan 

jantung dibandingkan dengan faktor kebiasaan merokok atau makan makanan 

berkolesterol tinggi. Menurut survey, 61% orang di Amerika Serikat, Inggris, 

Irlandia, Jerman, Singapura dan Hong Kong menyakini adanya permasalahan di 

tempat kerja mereka dan 80% memprediksi bahwa situasi ini akan memburuk. 

Depresi merupakan penyebab keempat timbulnya penyakit akibat beban yang berat di 

tahun 1990 dan pada tahun 2020 akan menjadi satu-satunya penyebab terbesar 

(Childre, 1998). Penelitian di institute of Psychology Austria menemukan bahwa 
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tekanan pada saat kerja menyebabkan orang sering meraih makanan yang 

menenangkan seperti coklat dan kripik. Dengan melihat kepada 5.000 pasien di 

rumah sakit, peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang menjadi gemuk karena 

tekanan kerja yang tinggi. Kesulitan untuk tidur merupakan suatu gejala dari berbagai 

gangguan psikiatrik, termasuk gangguan dalam depresi (Kaplan, 1998). 

Bawang putih sering digunakan oleh masyarakat dunia pada umumnya dan 

masyarakat Indonesia pada khususnya sebagai alternatif pengobatan segala penyakit. 

Tidak hanya sekarang, bawang putih dari zaman Romawi, Yunani, Mesir dan sampai 

sekarang bawang putih selalu menjadi andalan terdepan sebagai alternatif masyarakat 

dalam mengatasi suatu penyakit. Pada abad ke 19 para ahli menemukan bahwa 

tanaman bawang putih unsur senyawa utamanya adalah mengandung sulfur yaitu 

alliin. Sedangkan Dr. Gilles Fillion dari Institute Pasteur, Perancis, menemukan 

bahwa bawang putih bermanfaat untuk membantu melepaskan serotonin, yakni bahan 

kimia yang terlibat dalam pengaturan serangkaian luas suasana hati dan tingkah laku 

termasuk kecemasan, murung, rasa sakit, agresi, stres, kurang tidur dan ingatan. 

Bawang putih menolong menormalkan sistem serotonin tersebut, sehingga dapat 

membantu meredakan stres, kecemasan, dan depresi ( Anonima, 2006). 

 

B. Perumusan Masalah 

 Apakah ekstrak etanol bawang putih ( Allium sativum L) dapat menyebabkan 

potensiasi narkose natrium tiobarbital pada mencit putih jantan  
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C. Tujuan Penelitian 

 Membuktikan aktivitas  ekstrak etanol bawang putih ( Allium sativum L) dapat 

menyebabkan potensiasi narkose natrium tiobarbital pada mencit putih jantan . 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Bawang Putih (Allium sativum L) 

a. Bawang putih (Allium sativum L) kedudukannya dalam ilmu sistematik tumbuhan 

adalah : 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Bangsa : Liliales (Liliaflorae) 

Suku : Liliaceae 

Marga : Allium 

Jenis : Allium sativum L                             ( Van Stenis, 2003) 

b. Nama Daerah 

Di berbagai daerah di Indonesia, ternyata mempunyai nama-nama yang 

berlainan untuk menyebut bawang putih. Di daerah Melayu disebut bawang putih, 

di daerah Aceh disebut lasun, di daerah Minangkabau disebut dasun, di daerah 

Batak disebut lasuna, di daerah Lampung disebut bacong landak, di daerah Sunda 

disebut bawang bodas, di daerah Jawa disebut bawang, di daerah Madura disebut 

babang pole, di daerah Dayak disebut bawang kasiong, di daerah Makasar disebut 
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lasuna kebo, di daerah Bugis disebut lasuna pote, di daerah Gorontalo disebut 

moputi, sedangkan di daerah Nusa Tenggara disebut incuna. Adapun nama 

umumnya atau nama dagangnya adalah bawang putih (Anonimb, 2006 ). 

c. Morfologi 

Akar bawang putih terbentuk di pangkal bawah batang sebenarnya (discus). 

Sistem perakaran tanaman ini menyebar ke segala arah, namun tidak terlalu 

dalam, sehingga tidak tahan kekeringan. Diatas discus terbentuk batang semu 

yang dapat berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan 

cadangan atau disebut “umbi”. Umbi bawang putih terdiri atas beberapa bagian 

umbi yang disebut “siung”. Siung-siung ini terbungkus oleh selaput tipis yang 

kuat, sehingga tampak dari luar seolah-olah umbi yang berukuran besar  

(Rukmana, 1995). 

Tanaman ini merupakan tanaman herba semusim, dengan tinggi 50-60 cm, 

batangnya semu, beralur, hijau, ditinjau dari daunnya berupa akar bentuk lanset, 

tepi rata, ujung runcing, beralur, panjang 60 cm, lebar 1,5 cm, menebal dan 

berdaging serta mengandung persediaan makanan yang terdiri atas subang yang 

dilapisi daun sehingga manjadi umbi lapis, hijau. Ditinjau dari bunga berupa 

majemuk, bentuk payung, bertangkai panjang, putih ( Anonimb, 2006  ). 

d. Kandungan Kimia 

 Umbi lapis Allium sativum L mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, 

disamping minyak atsiri. Komponen senyawa pokok yang terkandung dalam 
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bawang putih umumnya mengandung gugus sulfur, misalnya cystein, alliin, 

allicin, diallyl disulphide, methyl allyl trisulphide, ajoene  (Fulder,  2000  ). 

 Bawang putih juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, 

fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C 

dan niasin (Rukmana, 1995). 

 

2. Stres 

 Stres adalah istilah untuk menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang 

dialami individu atau organisme agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri. 

Istilah stres perlu dibedakan dengan distres, istilah distres mengacu pada fisik 

atau mental. Sumber stres disebut stresor (Nevid, dkk, 2003). Menurut Kozier 

(1989), ada cara mengidentifikasi manifestasi psikologis dari stres, diantaranya: 

kecemasan, marah, menangis, tertawa, berteriak, memukul, menyepak. 

 Stresor adalah setiap faktor yang menimbulkan stres atau mengganggu 

keseimbanga. Stresor ditemukan pada lingkungan internal (di dalam tubuh) atau 

lingkungan eksternal (di luar tubuh). Sumber stresor dapat biologik/ fisiologik, 

psikologik, sosial dan spiritual. Tidak hanya aspek negatif yang dapat 

menyebabkan stres, misalnya: promosi status. Perubahan yang terjadi sepanjang 

daur kehidupan (tumbuh dan berkembang) dapat merupakan stresor              

(Farida, 1994). 

 Coleman (1984) membahas beberapa perspektif penyebab tingkah laku 

abnormal dengan membedakan antara lain: 
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1) Penyebab primer 

 Penyebab primer adalah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu 

gangguan dapat muncul, meskipun dalam kenyataan gangguan tersebut tidak 

atau belum muncul, misalnya adanya kuman penyakit tertentu merupakan 

penyebab primer yang harus ada untuk munculnya penyakit tersebut, 

meskipun belum tentu penyakit tersebut muncul. 

2) Penyebab predisposisi 

 Penyebabkan predisposisi adalah keadaan sebelum munculnya suatu 

gangguan yang merintis kemungkinan terjadi suatu gangguan di masa yang 

akan datang, misalnya sifat tertutup dan merupakan predisposisi gangguan 

perilaku menghindar di kemudian hari. 

3) Penyebab yang mencetuskan 

 Peyebab yang mencetuskan ialah suatu peristiwa yang sebenarnya 

tidak begitu parah, namun seolah-olah merupakan sebab timbulnya perilaku 

abnormal itu, padahal sebenarnya telah ada predisposisi sebelumnya. 

Misalnya seorang yang sejak lama sudah banyak merendam frustasi 

(predisposisi), setelah terjadi suatu peristiwa sederhana ( peristiwa pencetus ) 

mengalami gangguan jiwa. 

4) Penyebab yang menguatkan  

 Penyebab yang menguatkan adalah peristiwa yang terjadi pada 

seseorang yang memantapkan suatu keadaan atau kecenderungan tertentu, 
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yang telah ada sebelumnya. Misalnya seorang yang sudah dendam pada 

kelompok suku tertentu diberi informasi yang mendukung rasa dendam itu. 

Disatu sisi menurut Maramis (1980) sumber stres sendiri dibagi atas beberapa 

macam, diantaranya dapat bersumber pada frustasi, konflik, tekanan atau krisis. 

 Secara umum yang berkembang di dalam suatu masyarakat penyakit depresi 

dapat digolongkan menjadi empat macam kategori di dalam pengelompokan 

penyakit depresi, yaitu: 

1) Depresi reaktif 

 Jenis depresi ini merupakan yang paling umum dan sungguh 

merupakan perluasan dan perasaan gundah yang normal menyusul suatu 

kehilangan. Bila perasaan gundah menjadi lebih parah atau berkepanjangan 

sedekemikian rupa sehingga individu merasakan lebih berat dari yang 

biasanya dia mampu terima, dia pun menjadi depresif. Umumnya orang yang 

mengalami depresi reaktif akan merasa muram, cemas sering marah dan 

mudah tersinggung. Dia cenderung berada pada titik terendah di malam hari 

dan mengalami kesulitan tidur. Biasanya dipenuhi dengan pikiran yang 

muncul terus, dia sering makan berlebihan dan cenderung melarikan diri 

dengan tidur. Biasanya tipe depresi ini tidak terlalu parah dalam batas tersebut 

sering akan merasa lega setelah berbicara dengan teman-teman atau keluar 

semalaman ( Koen, 1987). 

2) Depresi neurotik 
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 Depresi pada tahap ini terjadi bila depresi reaktif tidak terselesaikan 

secara baik dan tuntas. Depresi ini merupakan respon terhadap stres dan 

kecemasan yang telah ditimbun terlalu lama. ( Wilkinson, 1995). 

 Pada salah satu ujung dari spektrum kerentanan adalah individu yang 

mampu menyesuaikan diri dengan baik, yaitu orang yang hanya akan 

mengalami depresi reaktif kalau dihadapkan pada kehilangan yang luar biasa 

atau trauma emosional yang dalam ( Koen, 1987). 

3) Depresi endogen 

 Depresi endogen berarti depresi yang datang dari dalam. Dalam 

bentuknya yang murni, penderita tidak mampu mempertanggung jawabkan 

perubahan suasana hatinya karena depresi itu menghantam menjadi sedih, dia 

kebel terhadap berita baik dan umumnya lebih bingung dari pada penderita 

depresi reaktif   ( Koen, 1987). 

 Penyebab datang dari dalam terapi belum jelas. Bisa karena gangguan 

hormon, gangguan kimia dalam otak atau susunan syaraf. Sering datang 

secara bertahap  ( Hadi, 2004). 

 Ciri yang membedakan termasuk perasaan putus asa dan kehilangan 

harapan, keraguan diri dan rendahnya harga diri, terbangun pagi-pagi sekali, 

kurang nafsu makan, berat badan menurun dan semua ketak acuan terhadap 

hal-hal yang dulunya diperhatikan. Pemikiran orang tersebut melambat, dia 

sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan, dan segalanya nampak 

memerlukan usaha yang berat ( Koen, 1987). 
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4) Depresi Manik 

 Tanda dan bentuk gejala dari depresi ini tidak dapat dibedakan dengan 

tanda dan gejala dari jenis endogen kecuali untuk serangan elesi yang unik 

dan bergantian dengannya. Karena orang yang sedih akan menjadi sasaran, 

dengan sedikit pengecualian, mereka segera mengenali depresi ini sebagai 

suatu penyakit. Sedangkan elesi lebih sukar dipahami dan dianggap sebagai 

penyakit hanya dalam bentuk yang lebih nyata ( Koen, 1987). 

 

3. Obat-obat depresan 

 Berdasarkan mekanisme kerja, obat depresan secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Antidepresan trisiklik 

 Disebut demikian karena memiliki karakteristik nucleus dengan tiga cincin 

telah digunakan secara klinis selama hampir empat dekade. Antidepresan trisiklik 

(ATS) menghambat pengambilan neurotransmitter norepinefrin dan serotonin 

dalam otak (Mycek, 2001).  

 Antidepresan trisiklik, secara kimia setara dengan phenotiazine dan secara 

farmakologi tingkatnya lebih rendah. Trisisklik telah dipakai dengan efektif untuk 

mengobati depresi unipolar. Seringkali antidepresan trisiklik diberikan pada 

malam hari untuk mengurangi masalah akibat efek sedasi yang ditimbulkannya. 

(Katzung, 2002). 
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 Antidepresan trisiklik mempunyai kemempuan menghambat monoamine pada 

neuron, senyawa-senyawa yang tidak dipandang sebagai antidepresan, tetapi 

menghambat pembentukan monoamine meliputi chlorpromazin, benzotropin, 

klorfeniramin dan metadon (Foye, 1995). 

2) Heterosiklik ( Obat-obat generasi kedua dan ketiga) 

 Antara tahun 1980 dan 1996 sejumlah bahan heterosiklik merupakan turunan 

kedua dan ketiga, atau antidepressant heterosiklik diperkenalkan. Empat agen 

diklarifikasikan sebagai “turunan kedua” tersedia penggunaan klinis di Amerika 

Serikat. Amoxapine dan meprotiline mirip dengan struktur agen-agen trisiklik, 

sedangkan trazodone dan brupopion berbeda. Sejak tahun 1990 telah 

diperkenalkan venlafaxine, agen turunan ketiga yang lebih baru dan unik secara 

kimia ( Katzung, 2002). 

 Nortriptiline adalah metabolit amitriptiline dan amoksapin adalah metabolit 

dari loksapin. Kedua obat ini adalah antidepressi tetapi dalam kelompok yang 

berbeda. Kelompok antidepresi baru ini menyebabkan lebih sedikit gejala-gejala 

antikolonergik dari pada trisiklik  ( Mycek, 2001). 

3) Inhibitor Oksidase Monoamine (Monoamine oxydase ( MAO)) 

 Monoamine oksidase adalah suatu enzim mitokondria yang ditemukan dalam 

jaringan syaraf dan jaringan lain, seperti usus dan hati. Dalam neuron MAO 

berfungsi sebagai ”katub penyelamat” memberikan deaminasi oksidatif dan 

menonaktifkan setiap molekul neurotransmitter yaitu norepinefrin, dopamine, dan 

serotonin  (Mycek, 2001). 
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 Dengan menghambat monoamine oksidase, Kadar dari neurotransmitter ini 

meningkat. Tiga penghambat monoamine oksidase yang kini diresepkan : tranil 

sipromin sulfat (ParnateR), isokarboksazid (MarplanR), dan fenelzin sulfst 

(NardilR). Tranilcypromine sangat mirip deatroamphetamine yang merupakan 

inhibitor MAO yang lemah. Tranylcyprome mempertahankan sifat-sifat 

simtomimetik dari amphetamine. Hydrazide tersebut berikatan secara irreversibel 

dengan enzyme, sedangkan tranylcypromine memiliki efek yang lebih lama 

meskipun tidak terikat secara tetap. ( Katzung, 2002). 

 

4. Ekstraksi 

 Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat aktif 

yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari. Pada umunya 

penyari akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 

semakin luas (Anonim, 1986). Ekstrak adalah sedian pekat yang diperoleh dengan 

mengektraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan            

( Anonim, 1995). 

 Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. Ekstrak sebagai bahan 

awal dianalogkan sebagai komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi 

fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti 

masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat 



 12 

senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak 

sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap 

digunakan oleh penderita (Anonim, 2000) 

 Kriteria cairan penyari haruslah memenuhi syarat antara lain murah dan 

mudah didapat, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak menguap dan 

mudah terbakar, selektif yaitu menarik zat yang berkhasiat  ( Anonim, 1995 ). 

 Metode dasar penyarian adalah infundasi, maserasi, perkolasi, penyarian 

dengan soxhlet. Pemilihan terhadap metode tersebut disesuaikan dengan 

kepentingan dalam memperoleh sari yang baik. 

1) Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari 

zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati. Infusa adalah sediaan cair 

yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 900C selama 15 

menit. Simplisia yang telah dihaluskan sesuai dengan derajat halus yang 

ditetapkan, dicampur dengan air secukupnya dalam sebuah panci. Kemudian 

dipanaskan ditangas air selama 15 menit, dihitung mulai suhu di dalam panci 

mencapai 900C, sambil sekali-kali diaduk. Secara umum infusa disaring 

sewaktu masih panas melalui kain flannel ( Anonim, 1986). 

2) Maserasi, Istilah maserasi berasal dari bahasa latin ”macerare” yang artinya 

”merendam”, merupakan proses paling tepat untuk obat yang sudah halus 

dimungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel sehingga zat yang mudah larut akan melarut ( Ansel, 

1989). Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinyu, 
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sedangkan remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut 

setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Anonim, 

2000). Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam 

cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke 

dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan 

yang keluar sel , maka larutan mendesak keluar. Peristiwa tersebut berulang 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam 

sel (Anonim, 1989). Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan 

prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan  ( Anonim, 2000). 

 Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan 

dan peralatan sederhana dan mudah diusahakan, sedangkan kerugian maserasi 

adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim, 

1989). 

3) Perkolasi merupakan dari bahasa latin ”per” yang artinya “melalui” dan 

“colore” artinya”merembes”, proses untuk bahan yang sudah halus diekstraksi 

dengan pelarut yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan melalui 

bahan dalam suatu kolom (Voigt, 1994) atau dapat juga didefinisikan 

perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari 

tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya, terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali 
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bahan (Anonim, 2000). Perkolasi merupakan proses penyarian dengan 

mengalirkan cairan penyari melalui  serbuk simplisia yang telah dibasahi. 

Serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, bagian bawahnya 

diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui 

serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui 

sampai mencapai keadaan jenuh  ( Anonim, 1986). 

Keuntungan perkolasi antara lain dikarenakan adanya aliran cairan penyari 

menyebabkan pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang 

konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan 

konsentrasi ( Anonim, 1986). 

4) Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu 

dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik 

(Anonim, 2000). Soxhlet merupakan penyempurnaan alat ekstraksi. Cairan 

penyari diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas 

atau tabung yang berlubang dari gelas, baja tahan karat, atau bahan lain yang 

cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap dari cairan penyari 

naik ke atas, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan 

turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari 

sambil turun malarutkan zat aktif serbuk simplisia, setelah cairan mencapai 

permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu ( Anonim, 1986). 
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Keburukan cara soxhlet adalah membutuhkan waktu beberapa jam 

sehingga kebutuhan energinya tinggi. Pemanasan yang lama tergantung dari 

lama ekstraksinya terutama dari titik didih bahan pelarut yang digunakan 

dapat berdampak negatif terhadap senyawa yang peka terhadap suhu               

( Voigh, 1994). 

 

5. Chlorpromazini HCl 

N

S

Cl

(CH2)3-N-(CH3)2

.HCL

 

Gambar 1. Struktur kimia Chlorpromazini HCl (2-klor-N-(dimetil- aminopropil)-Fenotiazin 

Hidrocloridium  (Istiantoro, 1980 ). 
Chlorpromazini HCl mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih 

dari 101,5% C17H19Cl N2S.HCl, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Warna 

menjadi gelap karena pengaruh cahaya. Kelarutan: sangat mudah larut dalam air, 

mudah larut dalam etanol dan dalam kloroform, tidak larut dalam eter dan benzene      

(Anonim, 1995). Terlepas dari efek sedasi, Chlorpromazini berkhasiat anti-psikotis 

pada dasarnya belum dimengerti. Refleks terkondisi yang diajarkan pada tikus dapat 

dihilangkan oleh Chlorpromazini. Pada manusia kepandaiaan pekerjaan tangan yang 

memerlukan kecekatan dan daya pemikiran yang kurang. Aktivitas motorik juga 
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didispersi, ini terlihat efek kataleptik pada mencit. Chlorpromazini HCl menimbulkan 

efek menenangkan pada binatang buas ( Istiantoro, 1980). 

 

6. Natrium Tiobarbital 

N

N

NaS

H

O C2H5

O

CH(CH3)CH2CH2CH3

 

Gambar 2. Struktur Kimia Natrium Thiopental (Natrium 5-etil-5-1metilbutil)-2-tiobarbiturat) 

(Schunack, dkk, 1990) 

Tiobarbital adalah obat golongan barbiturat, tiobarbital berfungsi dalam 

aktivitas depresan di otak dan sistem syaraf. Tiobarbital digunakan untuk terapi 

insomnia dan menginduksi tidur ( Anonim, 2006). Dengan dosis cukup, orang bisa 

tertidur dalam waktu 20-60 menit. Tidurnya mirip dalam keadaan fisiologis, tidak 

disertai mimpi yang mengganggu. Fase tidur REM dipersingkat. Barbiturat agaknya 

menyebabkan sikap masa bodoh terhadap rangsangan luar (Istiantoro, 1980). 

Natrium Tiopental 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, 

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

terbentuk endapan. Kelarutan larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam benzene, 

eter mutlak dan heksan  ( Anonim, 1995). 
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E. Keterangan Empiris 

Diharapkan dari penelitian diperoleh data ilmiah tentang ekstrak etanol 

bawang putih (Allium sativum L) dapat memberikan efek memperpanjang durasi tidur 

pada mencit putih jantan. 

 


