
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulit tidur (insomnia) sering terjadi karena otak terlalu penat atau terlalu 

lama bekerja. Selain itu, juga dapat disebabkan pencernaan yang kurang

sempurna, tekanan darah tinggi, urat saraf lemah, dan lain-lain (Lingga, 2005).

Pengobatan tradisional adalah ilmu dan seni pengobatan berdasarkan

himpunan pengetahuan dan pengalaman praktek, baik yang dapat diterangkan

secara alamiah atau tidak, dalam melakukan diagnosis, prevensi dan pengobatan

terhadap ketidakseimbangan fisik, mental ataupun sosial. Pedoman utama adalah 

pengalaman praktek, yaitu hasil-hasil pengamatan yang diteruskan dari generasi 

ke generasi baik secara lisan maupun tulisan (Tjokronegoro dan Baziad, 1992).

Obat tradisional adalah ramuan bahan alami yang belum dimurnikan, berasal 

dari tumbuhan, hewan dan mineral, yang digunakan untuk pengobatan pada

pelayanan kesehatan tradisional. Jamu misalnya adalah obat tradisional yang

merupakan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (Tjokronegoro dan

Baziad, 1992).

Camellia sinensis O.K atau dikenal dengan nama teh adalah salah satu

anggota famili Theacea e yang mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin. 

Salah satu kandungan zat aktifnya adalah flavonoid yang diduga dapat

menimbulkan efek sedatif (Sudarsono, dkk, 2002). Daun teh berkhasiat sebagai 

obat sedatif, obat air seni, peluruh dahak/obat batuk, peluruh keringat, penambah 

nafsu makan, pereda kejang (Hargono, 1985). 



 Teh adalah salah satu tanaman obat tradisional yang dimanfaatkan

masyarakat Indonesia untuk dibuat minuman dalam kehidupan sehari-hari.

Tanaman ini dianggap mempunyai khasiat sebagai sedatif tetapi belum pernah

dilakukan penelitian, sehingga mendorong kami untuk meneliti lebih lanjut

efeknya sebagai sedatif.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan

yaitu:

Apakah ekstrak etanol daun teh (Camellia sinensis O.K) dapat

mempotensiasi efek sedasi Natrium Tiopental terhadap mencit putih jantan galur 

Swiss dengan metode potensiasi narkose?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun teh 

yang dapat mempotensiasi efek sedasi Natrium Tiopental pada mencit putih jantan

galur Swiss dengan metode potensiasi narkose. 

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman teh

a.  Sistematika tanaman teh

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae



Bangsa : Guttiferales

Suku : Tehaceae

Marga : Camellia

Jenis : Camellia sinensis O.K

   (Van Steenis, 2003)

b. Nama Daerah

Sumatera : Teh (Melayu); Jawa : Nteh (Sunda), Teh (Jawa Tengah) 

(Hutapea dan Syamsuhidayat, 1991).

c. Deskripsi

Pohon, karena pemangkasan kerapkali seperti perdu, tinggi 5-10m.

Ujung ranting dan daun muda berambut halus. Daun tersebar, tunggal, 

helaian daun eliptis memanjang dengan pangkal runcing, bergerigi,

seperti kulit tipis. Bunga di ketiak daun, berkelamin 2, sangat harum, 

berwarna putih cerah. Daun mahkota pada pangkalnya melekat ringan. 

Benang sari berlingkaran banyak, yang terluar pada pangkalnya

bersatu, melekat dengan daun mahkota, yang terdalam lepas. Tangkai

putik bercabang 3. Buah kotak berkayu lebarnya lebih dari panjangnya 

(Van Steenis, 2003).

d. Khasiat

Daun teh berkhasiat sebagai obat pereda  (sedatif), obat air seni, 

peluruh dahak/obat batuk, peluruh keringat, penambah nafsu makan,

pereda  kejang (Hargono, 1985). 



2. Kandungan Kimia 

Daun dan buah tanaman teh (Camellia sinensis O.K) mengandung

flavonoid dan tanin di samping itu  daunnya mengandung saponin (Hutapea 

dan Syamsuhidayat, 1991).

3. Simplisia

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa 

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dikelompokkan menjadi 3 macam

yaitu : simplisis nabati, hewani, dan mineral. Simplisia nabati adalah

simplisia yang berupa tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman

adalah isi yang spontan dikeluarkan dari sel murni. Simplisia mineral adalah 

simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah atau belum, tidak berupa 

zat murni (Anonim, 1979).

4. Metode ekstraksi simplisia

Metode dasar dari ekstraksi obat adalah maserasi (“Proses M”) dan

perkolasi (“Proses P”). Biasanya metode ekstraksi dipilih berdasarkan

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh

ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat. Sifat dari bahan 

mentah obat merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989).

a. Maserasi

Istilah maceration berasal dari bahasa la tin macerare, yang artinya 

“merendam”. Merupakan proses paling tepat ketika obat yang sudah 



halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai

meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah 

larut akan melarut (Ansel, 1989). Maserasi merupakan cara penyarian 

yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus

dinding sel dan mauk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, 

zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan 

zat aktif di dalam sel dengan luar sel maka larutan terdesak keluar. 

Peristiwa tersebut terulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar dan di dalam sel (Anonim, 1986).

b. Perkolasi

Istilah perkolasi barasal dari bahasa latin per yang artinya

“melalui” dan colare yang artinya “merembes”, secara umum dapat 

dinyatakan sebagai proses di mana obat yang sudah halus, zat yang 

larutnya diekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara melewatkan 

perlahan-lahan melalui obat dalam suatu kolom. Obat dimampatkan 

dalam alat ekstraksi khusus disebut percolator, dengan ekstrak yang 

telah dikumpulkan disebut perkolat. Kebanyakan ekstraksi obat

dikerjakan dengan cara perkolasi (Ansel, 1989).

Dalam proses perkolasi mengalirnya “menstruum” melalui

kolom obat umumnya dari atas ke bawah menuju ke celah untuk keluar 

ditarik oleh gaya berat seberat cairan dalam kolom. Dalam perkolator 

yang khusus dan lebih canggih. Penambahan tekanan pada kolom,



didesak oleh tekanan udara yang ditiupkan pada lubang masuk dan

pengisapan pada lubang keluar (Ansel, 1989).

Perkolator untuk ekstraksi obat sangat bervariasi seperti pada 

bentuk, kapasitas, susunan dan paling penting kegunaannya. Perkolator 

yang digunakan pada pembuatan ekstrak dalam ska la besar di industri 

umumnya dibuat dari baja tahan karat atau bejana besar dari metal 

yang dilapisi gelas di mana sangat bervariasi dalam cara operasi serta 

ukurannya. Misalnya perkolator untuk mengekstraksi daun, dapat yang 

berdiameter 6 sampai 18 kaki. Perkolator yang digunakan untuk

mengekstraksi bagian sayur atau tumbuhan seperti biji yang

kepadatannya lebih besar dari daun dan kumpulannya terlalu rapat 

dalam perkolator yang berukuran besar, kebanyakan diekstraksi dalam 

perkolator yang lebih kecil (Ansel, 1989).

c. Ekstraksi dengan Soxhlet

Soxhlet adalah penggabungan antara maserasi dan perkolasi. 

Soxhlet dibutuhkan bahan pelarut sangat sedikit, juga secara terus 

menerus diperbaharui artinya dimasukkan bahan pelarut bebas bahan 

aktif. Bahan yang akan diekstraksi berada dalam sebuah kantung

ekstraksi di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja

kontinyu. Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan diantara 

labu suling dan suatu pendingin aliran balik dan dihubungkan melalui 

pipa pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang

diekstraksi dan membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan



berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi

maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian zat 

yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan kontinyu dari bahan

pelarut murni berikutnya (Voigt, 1994).

Gambar 1. Alat Soxhlet

5. Tidur

Kebutuhan akan tidur dapat dianggap sebagai sutau perlindungan dari 

organisme untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh yang merugikan tubuh 

karena kurang tidur. Pusat tidur di otak (sumsum sambungan) mengatur 

fungsi fisiologi ini yang sangat penting bagi kesehatan tubuh (Tjay dan 

Rahardja, 2002)

Keterangan:
1. Refluks
2. Pipa uap
3. Sifon
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a. Fisiologi tidur

Pada waktu tidur aktivitas saraf-saraf parasimpatik dipertinggi 

dengan efek penyempitan pupil (myosis), perlambatan pernafasan dari 

sirkulasi darah (bronchokonstriksi dan turunnya kegiatan jantung) serta 

stimulasi aktivitas saluran pencernaan (peristaltik dan sekresi getah-

getah lambung usus diperkuat). Dengan singkatnya, proses -proses

pungumpulan energi dan pemulihan tenaga dari organisme diperkuat 

(Tjay dan Rahardja, 2002) .

b. Stadia tidur

Selama satu malam pada umumnya dapat dibedakan 4 sampai 5 

skala tidur dan siklus terdiri dari dua stadia, ya kni tidur-tenang yang

disebut pula tidur non-REM atau slow wave sleep atas dasar regrestasi

aktivitas listrik otak (E.E.G= elektro-encefalo gram). Ciri-ciri ialah

denyut jantung, tekanan darah dan pernafasan yang teratur, serta relaksi 

otot tanpa gerakan-gerakan otot muka atau mata. SWS ini lebih kurang 

satu jam lamanya dan meliputi berturut-turut 4 fasa, yang mana 3 dan 4 

merupakan bentuk-bentuk tidur terdalam. Kemudian stadium ini

disusul oleh tidur paradoksial atau tidur REM (Rapid Eye Movement)

dengan aktivitas E.E.G yang mirip keadaan sadar dan aktif serta berciri 

gerakan-gerakan mata cepat. Lagi pula, jantung tekanan darah dan

pernafasan menurun . (Tjay dan Rahardja, 2002).



c. Insomnia

Insomnia atau tidak bisa tidur dapat diakibatkan oleh banyak 

faktor misalnya batuk, rasa nyeri (rematik, encok, migraine, keseleo, 

dan sebagainya), sesak nafas (asma, bronchitis, dan sebagainya) dan 

sangat penting pula oleh ganggaun-gangguan emosi, ketegangan,

kecemasan atau depresi.

Dalam usaha menanggulangi insomnia, maka pertama-tama

faktor inilah harus diberantas dengan masing-masing obat batuk,

analgetika (obat rematik atau encok), obat vasolidator, antidepresiva 

atau sedatifa tranquillizer.

Disamping ini pasien dianjurkan memperkembangkan

kebiasaan-kebiasaan tidur yang tetap dengan antara lain waktu tidur 

yang tertentu dan melakukan gerakan-gerakan badan secara teratur,

juga jangan merokok serta minum kopi pada malam hari atau minum 

alkohol, karena dapat mengganggu pola tidur.

Penting pula untuk menghilangkan kekhawatiran para pasien

yang hanya mampu tidur 4-6 jam sehari, bahwa hal ini sama sekali 

tidak merusak kesehatannya, dan bahwa mereka saja fakta “lonceng

biologi” individualnya. Kadang-kadang suatu plasbo (“obat tipu”)

berguna untuk menidurkan pasien-pasien insomnia. (Tjay dan

Rahardja, 2002).



6. Sedatif  dan Hipnotik 

Sedatif dan hipnotika adalah senyawa yang dapat meneken sistem saraf

pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur pulas. Sedatif

adalah senyawa yang menimbulkan sedasi, yaitu suatu keadaan terjadinya 

penurunan kepekaan terhadap rangs angan dari luar karena ada penekanan 

sistem saraf pusat yang ringan. Dalam dosis besar sedatif berfungsi sebagai 

hipnotik, yaitu dapat menyebabkan tidur pulas. Efek samping golongan

sedatif-hipnotik adalah mengantuk dan perasaan tidak enak waktu bangun 

(Siswandono dan Soekarjo, 2000).

7.    Obat sedatif dan hipnotik

Sedatif -hipnotik yang banyak digunakan secara luas adalah turunan

barbiturat dan turunan benzodiazepin .

a. Turunan barbiturat

Turunan barbiturat merupakan sedatifa yang banyak digunakan

secara luas sebelum diketemukannya turunan benzodiazepin. Turunan

barbiturat bekerja sebagai penekan pada aksis serebrospinal dan

menekan aktivitas saraf , otot rangka, otot polos dan otot jantung.

Turunan barbiturat dapat menghasilkan derajat depresi yang berbeda 

yaitu sedasi, hipnotik atau anestesi, tergantung pada struktur senyawa, 

dosis, cara pemberian (Siswandono dan Soekarjo, 2000) .



Struktur umum:

Gambar 2. Struktur Umum Barbiturat
(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Tabel 1. Struktur turunan barbiturat

R1 R2 R3 R4 Nama obat

CH2 - CH – CH2-

CH2 - CH – CH2-

CH3CH2–

CH3CH2 - C – CH(CH3)-

CH3CH2CH2 – CH(CH3)-

CH3CH2CH2 – CH(CH3)-

ONa

SNa

SNa

CH2

H

H

Metrotascital Na

Tiamtal Na

Tiopental Na

(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

b. Turunan benzodiazepin

Turunan benzodiazepin adalah obat pilihan yang banyak

digunakan sebagai sedatif-hipnotik karena mempunyai efikasi dan batas 

keamanan lebih besar dibanding turunan sedatif-hipnotik lain, yang

antara lain menyangkut efek samping, pengembangan toleransi,

ketergantungan obat, interaksi obat, interaksi obat dan kematian akibat 

kelebihan dosis.Turunan benzodiazepin juga mempunyai efek

menghilangkan ketegangan, re laksasi otot dan anti kejang (Siswandono

dan Soekarjo, 2000).
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Struktur umum : 

Gambar 3. Struktur umum Benzodiazepin
(Siswandono dan soekardjo, 2000)

Tabel 2. Struktur turunan benzodiazepin

R1 R2 R3 R4 R5 Nama Obat Dosis
Cl
Cl
Cl

NO2
Cl
Cl
Cl

NO2
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H
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H
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H
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COOK
OH
H
H
H

H
H
H
Cl
H
Cl
F
H
F

Diazepam
Oksazepam
Medazepam
Klonazepam
Klorazepam diK
Lorezepam
Flurazepam
Nitrazepam
Flunitrazepam

2-5 mg 3 dd
10-30 mg 3 dd
5-10 mg 3 dd
1,5-5 mg 3 dd
5-10 mg 3 dd
1-3 mg 3 dd
15-30 mg 1 dd
5-10 mg 1 dd
2-4 mg 1 dd

(Siswandono dan soekardjo, 2000)

8. Diazepam (Valium, Diazepam, Stesolid, Mentalium)

Digunakan sebagai sedatif dan hipnotik untuk mengontrol kecemasan 

dan ketegangan, anti kejang untuk mengontrol epilepsi dan antispastik untuk 

mengontrol spasma otot, misal pada tetanus. Absorpsi obat dalam saluran

cerna cepat dan sempurana. Di hati senyawa mengalami metabolisme N-

dealkilasi dan hidroksilasi menghasilkan metabolit aktif nordazepam,

oksazepam dan temazepam. Kadar plasma tertinggi obat dicapai dalm 0,5-
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1,5 jam setelah pemberian oral, waktu paro metaboit aktif nordazepam ?  27-

37 jam. Dosis oral : 4-40 mg/hari, dalam dosis terbagi 2-4 kali atau dosis 

tunggal 2,5-10 mg, sebelum tidur. Dosis i.v. atau i.m. : 5-10 mg.

(Siswandono dan Sukarjo, 2000).

Gambar 4. Struktur kimia Diazepam
(Windholz, 1968)

a. Efek yang tak diharapkan

Depresi pernafasan dan tekanan darah menurun, terutama setelah 

pemberian iv dan pada pernafasan yang cacat ; amnesia anterograd

(misalnya pada waktu terbangun dimalam hari) ; reaksi paradox dengan 

ketegangan akut, Dysphoria dan gangguan tidur ; peningkatan relaksasi 

otot pada myastenia gravis ; kebingungan, pusing, gangguan koordinasi, 

sakit kepala ; mual, muntah, obstipasi ; nafsu makan meningkat, libido 

menurun, gangguan ovulasi dan siklus menstruasi ; thombophelibitis 

setelah pemberian iv ; syndrome ketagihan: tidak bisa tidur, gelisah

“Rebound-Phenomen” dan sebagainya setelah penghentian terapi ;
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mengantuk siang hari (perhatian pemakian bagi pengendara) ; karena 

melewati plasenta maka bagi bayi baru lahir: relaksasi otot, gangguan

pernafasan dan menghisap, hypotehmernia, hypotensi (“floppy-infant-

syndrome”) (Tjay dan Rahardja, 2002) .

b. Interaksi obat

Peningkatan efek oleh obat-obat penekan sarafpusat lain alkohol ;

eliminasi dihambat oleh Cimetidin, Disulfiram, INH, kontrasepsi oral 

dan sebagainya. Eliminasi dipercepat oleh rifampicin dan obat-obat

penginduksi enzym yang lain (Tjay dan Rahardja, 2002) .

9. Natrium Tiopental

Natrium Tiopental  merupakan turunan barbiturat. Barbital-barbital

semuanya bersifat lipofil, sukar larut dalam air tetapi muda h dalam pelarut-

pelarut non-polar seperti minyak, kloroform, dan sebagainya. Sifat lipofil ini 

dimiliki oleh kebanyakan obat yang mampu menekan SSP. Dengan

meningkatnya sifat lipofil ini, misalnya dengan mengganti atom oksigen

pada atom C-2 menjadi atom belerang (S), maka mulai efeknya dan lama 

kerjanya dipercepat, dan seringkali daya hipnotiknya diperkuat pula, contoh-

contoh adala h tiopental, tialbarbital dan kemithal yang digunakan dengan

jalan injeksi i.v., sebagai anestetikum umum dengan kerja singkat (Tjay dan 

Rahardja, 2002).



Gambar 5. Struktur Kimia Natrium Tiopental
(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

E. Keterangan Empiris

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh data ilmiah tentang pengaruh efek 

sedasi Natrium Tiopental oleh ekstrak etanol daun teh (Camellia sinensis O.K )

pada mencit putih jantan galur Swiss dengan metode potensiasi narkose.
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