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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan orang dewasa sehat membutuhkan rata-rata tujuh jam waktu

tidur dalam satu hari. Meskipun begitu, beberapa individu lain bisa bekerja tanpa rasa 

kantuk atau justru ketiduran setelah tidur cuma enam jam saja. Lainnya tidak bisa 

bekerja dengan baik jika tidak mendapatkan tidur sampai sepuluh jam. Bertentangan 

dengan mitos umum, kebutuhan tidur tidak menurun seiring usia (walaupun

kesempatan untuk memperolehnya dalam satu waktu dapat saja berkurang) (Anonim,

2004).

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering dijumpai, menyerang 

hampir 15 persen dari populasi umum. Orang dewasa mengeluh kesulitan memulai 

tidur (80 persen kasus), sementara lansia mengeluh banyaknya gangguan pada malam 

hari dan terjaga pada dini hari. Ada banyak penyebab insomnia yang sederhana

termasuk lingkungan yang terlalu panas, dingin atau berisik (Walsh, 1997).

Insomnia atau tidak bisa tidur dapat diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya 

batuk, rasa nyeri (rematik, encok, migrain, keseleo, dan sebagainya). Sesak nafas 

(asma, bronchitis, dan sebagainya) dan sangat penting pula oleh gangguan-gangguan

emosi, ketegangan, kecemasan atau depresi. Dalam perkembangan industri obat,

ribuan jenis zat-zat kimia dengan pelbagai sifat kimia dan farmakologi telah

disintesis, yang mampu menekan susunan saraf pusat (SSP) secara tidak spesifik dan 

reversible. Hanya persentase kecil dari obat-obat ini kemudian telah dipasarkan



2

sebagai obat tidur berhubungan dengan efek-efek sampingnya. Kebanyakan hipnotika

memperpanjang waktu tidur, akan tetapi memperpendek periode tidur-REM,

misalnya barbiturat dan glutetimida, meprobamat, alkohol, morfin, amfetamin dan

antidepresiva (Tjay dan Rahardja, 2002).Karena kebanyakan hipnotika yang tersedia 

di pasaran menekan tidur-REM, pemberian obat itu dalam waktu lama dianggap tidak 

baik.Penggunaannya dalam masa lama dapat merusak, karena obat tersebut tidak

menyebabkan tidur yang alami; toleransi akan timbul, dan terdapat bahaya

ketergantungan. Lagi pula, banyak hipnotika menyebabkan efek-pasca (hangover), 

yang menyatakan bahwa perusakan psikologis dan perubahan elektrofisiologis tidak 

dapat dihindari (Julius, 1995).

Pemakaian obat tradisional mempuyai beberapa tujuan antara lain memelihara 

kesehatan dan kebugaran jasmani (promotif), mencegah penyakit (preventif), sebagai 

upaya pengobatan penyakit (kuratif), dan untuk memulihkan kesehatan (rehabilitatif)

(Anonim, 2000). Pertimbangan pengunaan obat tradisional adalah hargaya relatif

murah, mudah untuk mendapatkannya, dan efek samping lebih kecil, serta dapat

diramu sendiri (Soedibyo, 1998) 

Ketumbar secara empiris sudah digunakan sebagai penenang (sedatif)

(Syukur dan Hernani, 2001). Senyawa yang diduga berhasiat sebagai sedatif adalah 

flavonoid (Robinson, 1995), tetapi sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian

sehingga mendorong kami untuk meneliti lebih lanjut dalam mempotensiasi efek

sedasi natrium tiopental terhadap mencit jantan.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangan masalah diatas dapat ditentukan permasalahan

dalam penelitian ini, yaitu : apakah ekstrak etanol buah ketumbar dapat

mempotensiasi efek sedasi natrium tiopental terhadap mencit jantan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol buah

ketumbar dalam mempotensiasi efek sedasi natrium tiopental terhadap mencit jantan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Ketumbar

a. Sistematika Tanaman

Klasifikasi:

Divisi :  Spermatophyta

Sub divisi :  Angiospermae

Kelas :  Dicotyledoneae

Bangsa :  Umbellales

Suku :  Umbelliferae

Marga :  Coriandrum

Jenis : Coriandrum sativum L.

(Backer dan Van Den Brink, 1968)
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b. Nama

1) Nama umum atau dagang   : Ketumbar

2) Nama daerah:

Sumatera : Keutumba (Aceh), Ketumbar (Gayo), Hatumbar

(Batak\Toba), Penyilang (Kerinci), Katumba

(Minangkabau), Ketumbar (Melayu).

Jawa : Katuanvar (Sunda), Ketumbar (Jawa Tengah),

Katombar (Madura)

Bali : Katumbah

Nusa Tenggara : Katumba (Bima)

Sulawesi : Katumbali (Gorontalo), Katumbare (Makasar),

Katumbare (Bugis) 

(Syukur dan Hernani, 2001)

c. Uraian Tanaman

Terna, tinggi 20 cm sampai 100 cm, batang jika memar berbau wangi. 

Daun terbagi menyirip tidak berambut, berselubung dengan tepi berwarna

putih. Bunga majemuk berbentuk paying, gagang bunga 2 cm sampai 10 cm, 

terdiri dari 2 bunga sampai 13 bunga; daun pembalut tidak ada atau berbentuk 

satu daun kecil. Kelopak bunga yang berkembang dengan baik terletak

dibagian luar dari payung; mahkota bunga berwarna merah muda atau merah 

muda pucat; panjang tepi bunga bagian luar 3 mm sampai 4 mm; sebagian 

dari bunga yang telah mekar gugur. Panjang buah 4 mm sampai 5 mm, rusuk-

rusuk pada buah kurang nyata .(Anonim, 1980)
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d. Kandungan Kimia

Buah Coriandrum sativum L. mengandung saponin, flavonoida dan

tannin (Hutapea, 2001).

e. Khasiat dan Kegunaan 

Buah Coriandrum sativum L. berkhasiat sebagai obat sedatif, obat

masuk angin, obat sariawan, obat radang lambung, pencernaan kurang baik, 

obat pening, obat mual dan haid tidak teratur (Syukur dan Hernani, 2001).

2. Simplisia

a. Pengertian Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan

yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa

tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah 

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

mati  (Anonim, 1979).

b. Ekstraksi Simplisia 

1) Pengertian Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar 

pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus

menjadi serbuk (Anonim, 1979).
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2) Proses Pembuatan Ekstrak 

a) Pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya 

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan

serbuk simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat

serbuk simplisia dengan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan

tertentu.

b) Cairan pelarut

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut 

yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau

yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan

dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya 

mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan.

Disini cairan pelarut yang digunakan adalah etanol 96%.

c) Separasi dan pemurnian (vaporasi dan evaporasi) 

Tujuan dari tahap ini adalah menghilangkan (memisahkan)

senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin tanpa

berpengaruh pada senyawa kandungan yang dikehendaki, sehingga

diperoleh ekstrak yang lebih murni. 

d) Pemekatan atau penguapan 

Pemekatan berarti peningkatan jumlah partial solute (senyawa 

terlarut) secara penguapan pelarut tanpa sampai menjadi kondisi

kering, ekstrak hanya menjadi kental atau pekat.
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e) Pengeringan ekstrak

Pengeringan berarti menghilangkan pelarut dari bahan sehingga 

menghasilkan serbuk, masa kering-rapuh, tergantung proses dan

peralatan yang digunakan.

f) Rendemen

Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh 

dengan simplisia awal.

c. Penyarian

1) Pengertian Penyarian

Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan 

yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Faktor yang mempengaruhi 

kecepatan penyaringan adalah kecepatan difusi zat yang larut melalui

lapisan- lapisan batas antara cairan penyari dengan bahan yang

mengandung zat tersebut (Anonim, 1986). Pemilihan sistem pelarut yang 

digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan kemampuannya

dalam melarutkan jumlah yang maksimum dari zat aktif dan seminim

mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989).

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik

(Ritiasa, 2000). Soxhlet dibutuhkan bahan pelarut sangat sedikit, juga

terus menerus diperbaharui artinya dimasukkan bahan pelarut bebas bahan 
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aktif. Bahan yang akan diekstraksi berada di dalam sebuah kantung

ekstraksi di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinyu. 

Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan  di antara labu suling 

dan suatu pendingin aliran balik dan dihubungkan melalui pipa. Labu

tersebut berisi bahan pelarut, yang menguap dan mencapai ke dalam

pendingin aliran 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, 1995).

Gambar 1. Alat Soxhlet (Anonim, 1986)

Keterangan:
1. Refluks
2. Pipa uap
3. Sifon
4. Serbuk simplisia
5. Larutan kembali ke labu
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3

2
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3) Pelarut

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah

sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja

enzim. Umumnya yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah

campuran bahan pelarut yang berlainan, khususnya campuran etanol-air

(Voigt, 1995).

Etanol dapat melarutkan alkaloida basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, dammar dan klorofil. Lemak, 

malam, tannin dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian zat

penggagu yang larut hanya terbatas (Anonim, 1989) 

3. Tidur

a. Tidur

Tidur adalah periode kelambanan dan rendahnya respon. Keadaan ini 

dapat diahkiri dengan rangsangan dari luar yang terus-nenerus. Dahulu, tidur 

pernah dianggap merupakan proses pasif. Penemuan revolusioner tentang

sistem pengaktifan retikular oleh Moruzzi dan Magoun mengubah teori ini.

Sekarang keadan tidur dianggap proses aktif, yang diatur oleh sistem

pengaktifan retikular. Peningkatan aktivitas menyebabkan keadaan bangun, 

dan pengurangan aktivitas menghasilkan dua keadaan tidur. Teori ini

diperkuat oleh penemuan bahwa hewan yang tidur dapat dibangunkan melalui 

rangsangan elektroda yang ditanamkan dalam bentukan retikular otak-tengah

(mesencephalon) (Julius, 1995).
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Tidur terdiri dari dua stadia, yakni tidur non-REM (non-Rapid Eye 

Movement) atau tidur tenang dan tidur –REM (Rapid Eye Movement) atau

paradoksal : 

1) Tidur tenang yang disebut pula tidur non-REM atau Slow Wave Sleep atas 

dasar registrasi aktivitas listrik otak (E.E.G. = Elektroencefalogam). Ciri-

cirinya ialah denyutan jantung, tekanan darah dan pernafasan yang teratur, 

serta relaksasi otot tanpa gerakan-gerakan otot muka atau mata. SWS ini 

lebih kurang satu jam lamanya dan meliputi berturut-turut 4 fase, yang

mana fase 3 dan 4 merupakan bentuk-bentuk tidur yang terdalam.

2) Tidur paradoksal atau tidur-REM (Rapit Eye Movement) dengan aktivitas 

E.E.G. yang mirip keadaan sadar dan aktif serta berciri gerakan-gerakan

mata cepat. Lagipula jantung, tekanan darah dan pernafasan turun naik, 

aliran darah ke otak bertambah dan otot-otot sangat mengendor. Selama 

tidur-REM yang semula berlangsung 15-20 menit terjadi banyak impian, 

maka disebut pula tidur mimpi (Tjay dan Rahardja, 2002).

b. Insomnia

Insomnia atau tidak bisa tidur dapat diakibatkan oleh banyak faktor 

misalnya batuk, rasa nyeri (rematik, encok, migaine, keseleo, dan sebagainya), 

sesak nafas (asma, bronchitis dan sebagainya) dan sangat penting pula oleh 

gangguan-gangguan emosi, ketegangan, kecemasan atau depresi. Dalam usaha 

menanggulangi insomnia, maka pertama-tama faktor-faktor inilah harus

diberantas dengan masing-masing obat batuk, analgetika (obat rematik atau 

encok), obat vasodilator, antidepresiva atau sedative dan tranquilizer.
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Di samping ini pasien harus dianjurkan memperkembangkan kebiasaan-

kebiasaan tidur yang tetap dengan antara lain waktu tidur yang tertentu setiap 

malam dan melakukan gerakan-gerakan badan secara teratur, juga jangan

merokok dan minum kopi pada malam  hari atau alkohol, karena dapat

menganggu pola tidur. Penyelidikan-penyelidikan baru telah membuktikan

efektivitasnya minuman segelas susu panas dengan cereal (misalnya

Ovomaltine) sebelumnya tidur untuk memudahkan dan memperdalam tidur 

yang normal (Tjay dan Rahardja, 2002).

4. Depresi

Seseorang yang telah mengalami suatu kekecewaan hebat atau kehilangan 

pribadi seperti kematian kekasih dapat menjadi depresif. Jiwanya tertekan dengan 

adanya gejala-gejala sebagai rasa sangat sedih dan hilangnya kegembiraan, rasa 

lelah dan letih, tanpa nafsu makan dan sukar tidur. Juga mentalnya terganggu

sering termenung dengan pikiran-pikiran khayal, konsentrasinya berkurang,

bimbang dan sukar mengambil keputusan. Pada depresi endogen, yang disebut 

dengan melancholia (bahasa Yunani, melanos = hitam, chol = empedu) karena 

dahulu diperkirakan gangguan jiwa ini disebabkan oleh empedu yang berwarna 

hitam, lamanya dan hebatnya gejala-gejala tidak sesuai lagi dengan kejadian sedih 

yang telah diderita. Suatu bentuk berat adalah depresi vital, dimana gejala-gejala

memperhebat dengan antara lain gangguan-gangguan psikomotor, lenyapnya

segala motivasi dan berperasaan seolah-olah waktu berjalan sangat lambat, tak 

jarang terdapat pula cenderung bunuh diri. Depresi oxogen dapat dianggap
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sebagai efek samping dari obat, misalnya dari obat-obat hipertensi dan kadang-

kadang dari kortikosteroida, pil anti hamil dan benzodiazepine. Atau pula

disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu misalnya penyakit-penyakit  auto-

imun defisiensi vitamin B6 dan kadang-kadang infeksi virus. Depresi ini biasanya 

dapat disembuhkan dengan menghentikan penggunaan obat penyebab atau

dengan mengobati penyakit penyebabnya. Depresi postnatal kadang-kadang

terjadi pada wanita segera sesudah persalinan (maka lebih tepat disebut depresi 

postpartum), mungkin disebabkan oleh perubahan-perubahan hormonal,

sebagaimana halnya pula dengan depresi postmenopausal pada wanita sesudah 

berhenti haid. Akhirnya masih dapat disebut pula depresi senilis yang sewaktu 

timbul pada orang-orang yang sudah lanjut usianya (di atas 70-75 tahun)

(Tjay dan Rahardja, 2002).

5. Cemas

Kecemasan (ansietas) adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak 

mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh,

perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Hawari, 2002).

Cemas adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan 

atau khawatir yang mendalam. Gejala klinis cemas adalah: mudah tersingung, 

takut keramaian, tidak tenang, insomnia, gangguan konsentrasi, keluhan somatik

(Hawari, 2001).

Mekanisme terjadinya stress, cemas, dan depresi dapat dilihat pada gambar 2.
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Stressor               SSP (otak, sistem limbik, sistem transmisi saraf/ 

   neurotransmiter)

Kelenjar endokrin (sistem hormonal/ kekebalan) 

    Stress      Cemas                  Depresi

Gambar 2. Mekanisme Terjadinya Stress, Cemas, Depresi

(Hawari, 2001)

6. Sedatif dan Hipnotik

Suatu bahan sedatif dapat mengurangi rasa cemas dan mempunyai efek 

menenangkan dengan sedikit atau tanpa efek terhadap fungsi- fungsi mental dan 

motoris obat sedatif. Hipotik menimbulkan rangkaian efek depresan system saraf 

pusat mulai dari sedasi ringan. Meredakan ansietas sampai anestesi dan koma 

(Katzung, 2002).

Sedatifa adalah senyawa yang menimbulkan sedasi, yaitu suatu keadaan

terjadinya penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar karena ada

penekanan sistem saraf pusat yang ringan. Dalam dosis besar, sedatifa berfungsi 

sebagai hipnotika, yaitu dapat menyebabkan tidur pulas. Sedatifa digunakan

untuk menakan kecemasan yang diakibatkan oleh ketegangan emosi dan tekanan 
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kronik yang disebabkan oleh penyakit atau faktor sosiologis, untuk menunjang

pengobatan hipertensi, untuk mengontrol kejang dan untuk menunjang efek

anestesi sistemik. Sedatifa mengadakan potensial dengan obat analgesik dan obat 

penekan sistem saraf pusat yang lain. Hipnotika digunakan untuk pengobatan

gangguan tidur; seperti insomnia. Efek samping yang umum golongan sedatif-

hipnotika adalah mengantuk dan perasaan tidak enak waktu bangun. Kelebihan 

dosis dapat menimbulkan koma dan kematian karena terjadi depresi pusat medula 

yang vital di otak. Pengobatan jangka panjang menyebabkan toleransi dan

ketergantungan fisik (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

Bagi penderita dengan keluhan sukar tertidur, tetapi bila sudah tidur dapat 

tidur lelap sebaiknya diberikan hipnotik kerja singkat; sedangkan hipnotik kerja 

panjang diperlukan penderita yang mudah tidur tetapi tidak nyenyak. Penderita 

lanjut usia yang tidak dapat tidur nyenyak sebaiknya diperiksa lebih teliti

penyebabnya, mungkin psikoterapi atau obat antidepresi lebih sesuai (Santoso

dan Wiria, 1995). 

7. Obat Hipnotik Sedatif

a. Barbiturat

Mekanisme hipnotik yang menghasilkan depresi selektif belum

diketahui dengan betul, tetapi barbiturat dinyatakan bereaksi pada batang otak

formasi retikular, dengan menurunkan jumlah impuls saraf yang naik ke

korteks serebral. Tidak diketahui bagaimana narkotik secara umum

mempengaruhi aktivitas sel dengan tidak selektif atau mengapa beberapa
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di antaranya hanya bereaksi pada sel tertentu. Hukum Meyer Overton, bahwa 

efisiensi depresan sembarang obat dapat diukur dengan kelarutan dalam lipid, 

umumnya memenuhi untuk diterapkan pada hipnotik (Wilson and Gisvold,

1982).

Barbiturat menimbulkan efek depresi pada sumbu seresbrospinal. Obat-

obat ini menekan aktivitas saraf maupun aktivitas otot rangka, otot polos, dan 

otot jantung. Tergantung pada senyawa, dosis, dan cara pemberian, barbiturat 

dapat menimbulkan berbagai tingkat depresi: sedasi, hipnosis, atau anestesi 

(Julius, 1995).

Tiopental merupakan anestetik kuat dan analgesik lemah. Tiopental

merupahkan anestetik umum yang paling banyak diberikan secara intravena. 

Termasuk barbiturat kerja sangat singkat dan mempunyai kelarutan dalam

lipid tinggi. Jika obat ini seperti tiopental, tiamilal dan metoheksital diberikan 

secara intravena, obat-obat ini cepat memasuki SSP dan menekan fungsi SSP, 

sering kurang dari 1 menit. Walaupun begitu, difusi keluar otak dapat terjadi 

sangat cepat juga, karena redistribusi obat ini kejaringan adipose. Jaringan

adipose berlaku sebagai gudang obat dan obat tersebut merembes keluluar 

perlahan- lahan dan kemudian dimetabolisme dan diekskresikan. Masa kerja 

yang pendek dari kerja anestetik ini disebabkan oleh penurunan

konsentrasinya di otak sampai bawah level yang diperlukan untuk

menghasilkan anestetik.
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Gambar 3. Struktur Umum Barbiturat

(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Tabel 1. Contoh Truktur Turunan Barbiturat

R1 R2 R3 R4 Nama obat

CH2 - CH – CH2-

CH2 - CH – CH2-

CH3CH2–

CH3CH2 - C – CH(CH3)-

CH3CH2 CH2 – CH(CH3)-

CH3CH2 CH2 – CH(CH3)-

ONa

SNa

SNa

CH2

H

H

Metoheksital Na

Tiamital Na

Tiopental Na

Na Tiopental  merupakan turunan barbiturat. Barbital-barbital semuanya 

bersifat lipofil, sukar larut dalam air tetapi mudah 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, contohnya adalah tiopental,

tiobarbital yang digunakan dengan jalan injeksi intraveno sebagai anestetikum 

umum dengan kerja singkat (Tjay dan Rahardja, 2002).

R1

O

R2

O

HN N

R4

R3
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Gambar 4. Struktur Kimia Natrium Tiopental

(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

b. Derivat-derivat benzodiazepine

Pada hakekatnya semua benzodiazepin memiliki daya kerja yakni kerja 

ansiolitik, sedatif-hipnotik, dan antikonvulsif, serta pula daya relaksasi otot. 

Tetapi efek-efek ini dapat berbeda-beda kekuatannya pada setiap derivat,

sedangkan antara masing-masing derivat terdapat pula perbedaan-perbedaan

jelas mengenai kecepatan absorbsi dan eliminasinya. Zat-zat yang bersifat

sedatif hipnotik adalah relatif lebih kuat dari sifat-sifat lainnya, terutama

digunakan sebagai obat tidur (Tjay dan Rahardja, 2002).

Turunan benzodiazepin adalah obat pilihan yang banyak digunakan

sebagai sedatif-hipnotik karena mempunyai efiksi dan batas keamanan lebih 

besar dibanding turunan sedatif-hipnotika lain, yang antara lain menyangkut 

efek samping, pengembangan toleransi, ketergantungan obat, interaksi obat 

dan kematian akibat kelebihan dosis. Selain efek sedatif-hipnotik, turunan

benzodiazepin juga mempunyai efek menghilangkan ketegangan (anxiolitik, 
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transquilizer minor), relaksasi otot dan antikejang.  Di klinik turunan ini

terutama digunakan untuk menghilangkan ketegangan, kegelisahan dan

insomnia. Efek samping yang umum adalah mengantuk, kelemahan otot,

malas dan kadang-kadang dapat terjadi amnesia, hipotensi, penglihatan kabur 

dan konstipasi. Penggunaan jangka panjang, terutama dalam dosis tinggi,

dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental (Siswandono dan

Soekardjo, 2000)

Gambar 5. Struktur Umum Benzodiazepin

(Siswandono dan Soekardjo, 2000)
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Tabel 2. Struktur Turunan 1,4 Benzodiazepin 2-on

R1 R2 R3 R4 R5 Nama Obat Dosis
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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)

Keadaan tidur pada pemberian diazepam dapat diukur dengan durasi 

(lamanya tidur). Waktu tidur dicatat sebagai awalan waktu antara hilangnya 

sampai kembalinya ke posisi tubuh normal.

Gambar 6.  Struktur Kimia Diazepam (7-klor, 1,3dihidro-1-metil-5-fenil-2 H-1,

4-benzodiazepin-2 on (Windholz, 1968)
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Diazepam digunakan sebagai sedatif dan hipnotik untuk mengontrol

kecemasan dan ketegangan, antikejang untuk mengontrol epilepsi dan

antispastik untuk mengontrol spasma otot, misal pada tetanus. Absorpsi obat 

dalam saluran cerna cepat dan sempurna. Di hati senyawa mengalami

metabolisme N-dealkilasi dan hidroksilasi menghasilkan metabolit aktif

nordiazepam, oksazepam dan temazepam. Kadar plasma tertinggi obat dicapai 

dalam 0,5-1,5 jam setelah pemberian oral, waktu paro metabolit 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 intravena atau

intramuskuler : 5-10 mg (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

c. Alkohol

Alkohol alifatik disamping mempunyai aktivitas sebagai antibakteri

juga mempunyai efek hipnotik. Metanol tidak digunakan sebagai sedatif-

hipnotik karena dapat menimbulkan kebutaan. Turunan alkohol yang

digunakan sebagai hipnotik hanyalah etklorvinol, walaupun pada dosis yang 

besar senyawa ini menyebabkan ketergantungan fisik. Etklorvinol mempunyai 

awal kerja cukup cepat dengan masa kerja ± 5 jam. Dosis sedatif sebesar 100-

200 mg, untuk hipnotik: 500 mg (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

d. Aldehid

Paraldehid adalah polimer dari asetaldehid, paraldehid memiliki bau

aromatik yang tidak enak, mengiritasi mukosa dan jaringan. Paraldehid adalah 

hipnotik yang bekerja cepat. Efek farmakologi obat ini menyerupai barbiturat 

kerja singkat. Secara oral paraldehid diabsorpsi cepat dan didistribusi secara 
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luas; obat ini dapat lewat sawar urin. Pada dosis hipnotik, 70-80%

dimetabolisme di hati, sebagian besar yang tersisa dikeluarkan lewat paru-

paru, sebagian kecil lewat urin. Waktu paruh kira-kira 4-10 jam. Diperkirakan

obat ini didepolimerisari di hati menjdi asetaldehid, lalu dioksida menjadi

asam asetat, yang kemudian diubah lebih lanjut jadi karbondioksida dan air 

(Santoso dan Wiria, 1995).

8. Metode Uji Potensiasi Narkose

Prinsip dan metode ini yaitu dosis hipnotik yang relatif kecil dapat

menginduksi tidur pada mencit. Obat depresan yang diberikan sebelumnya dapat 

mempotensiasi kerja hipnotik yang dimanifestasikan adalah perpanjangan waktu 

tidur mencit dibandingkan terhadap mencit kontrol. Untuk evaluasi dihitung rata-

rata waktu induksi tidur (sebagai onset tidur) dan waktu lama tidur (sebagai durasi 

tidur) dalam jam untuk setiap perlakuan. Obat depresan dapat memperpendek 

waktu induksi tidur dan memperpanjang waktu lama tidur (Anonim, 1993).

E. Keterangan Empiris

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh data ilmiah tentang pengaruh efek 

sedasi natrium tiopental oleh ekstrak buah ketumbar pada mencit jantan. 


