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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidur bukan berarti ”time out” belaka dari rutinitas kesibukan, tidur amat 

penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Orang yang 

menderita insomnia lebih sering menderita masalah psikiatris dibandingkan orang 

normal. Mereka juga tampaknya lebih tergantung pada perawatan kesehatan.

Insomnia atau tidak bisa tidur dapat diakibatkan oleh banyak faktor misalnya

batuk, rasa nyeri (rematik, encok, migrain dan keseleo), sesak nafas (asma dan

bronkitis) dan sangat penting pula oleh gangguan-gangguan emosi, ketegangan, 

kecemasan atau depresi. Dalam usaha menanggulangi insomnia, maka pertama-

tama faktor-faktor tersebut harus dihilangkan dengan obat batuk, obat rematik atau 

encok, obat vasodilator, antidepresif atau sedatif dan tranquillizer (Tjay dan

Rahardja, 2002).

Pada kasus insomnia tertentu, terapi perilaku, psikoterapi, atau pemberian 

obat nonhipnotik mungkin lebih bermanfaat (Ganiswara, 1995). Hipnotika atau 

obat tidur (bahasa Yunani: hypos = tidur ) adalah zat-zat yang diberikan pada

malam hari pada dosis terapi, dapat mempertinggi keinginan faal dan normal untuk 

tidur, mempermudah atau menyebabkan tidur. Bilamana zat-zat ini diberikan

dalam dosis yang lebih rendah pada siang hari dengan tujuan menenangkan, maka 

dinamakan sedatifa (obat-obat pereda). Hipnotika-sedatifa telah digunakan sejak 

tahun 1903 yaitu Veronal sebagai obat pereda dan obat tidur. Jika diberikan

berulang kali untuk waktu yang lama, obat-obat ini dapat menimbulkan ketagihan. 
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Sebaliknya neuroleptika dan tranquillizer, misalnya diazepam, tidak

mengakibatkan pembiusan total, meskipun pada penggunaan jangka panjang dapat 

pula terjadi kebiasaan dan ketergantungan fisik dan psikis. Kebanyakan obat tidur 

memperlihatkan efek-efek samping, yakni: depresi pernafasan, tekanan darah

menurun, obstipasi pada penggunaan lama, hang-over (efek sisa pada keesokan

harinya yang berupa mual, perasaan ringan di kepala dan ”suf” (butek ) pikiran) 

(Tjay dan Rahardja, 2002).

Efek samping yang membahayakan dari obat-obat modern mendorong

manusia untuk mencari alternatif yang lebih baik terutama pada segi farmakologi 

maupun fitokimianya yaitu dengan penggunaan obat-obat tradisional untuk

mengatasi stres, ketegangan dan insomnia yang telah digunakan oleh sebagian

masyarakat dengan khasiat yang teruji secara empiris. Obat tradisional adalah

ramuan bahan alami yang belum dimurnikan, berasal dari tumbuhan, hewan dan 

mineral, yang digunakan untuk pengobatan pada pelayanan kesehatan tradisional 

(Baziad dan Tjokronegoro, 1992). Salah satu obat tradisional yang berkhasiat 

sebagai sedatif adalah kemuning. Kemuning merupakan tumbuhan yang hidup liar, 

dihutan, sering dipakai sebagai perdu hias (Van Steenis, 2003).

Kemuning secara empiris sudah digunakan sebagai penenang (sedatif)

(Sudarsono, 2000). Senyawa yang diduga berkhasiat sebagai sedatif pada tanaman 

kemuning adalah flavonoid (Robinson, 1995) yang dapat ditarik dengan etanol,

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

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ekstrak etanol daun kemuning 

dapat mempotensiasi efek sedasi natrium tiopental terhadap mencit jantan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun 

kemuning dalam mempotensiasi efek sedasi natrium tiopental terhadap mencit 

jantan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang tanaman

a. Sistematika tanaman

Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis : Dicotyledoneae 

Sub Classis : Dialypetalae 

Ordo : Rutales 

Familia : Rutaceae

Genus : Murraya

Species : Murraya paniculata Jack

(Van Steenis, 2003)

b. Nama lain

M. banati Elm., M. Exsotica L., M. exsotica var. sumatrana koord. et Val., 

M. glenieli Thw., M. odorata Blanco, m. sumatrana Roxb., Chalcas
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paniculata  L., C. Camuneng Burm. F., C intermedia  Roem., Connarus

foetens Blanco, C. santaloides Blanco (Sudarsono, 2000).

c. Morfologi tanaman

Perdu, tinggi 3-7 m atau pohon. Anak daun 2-8, kebanyakan 4-7, elliptis 

memanjang atau bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing pendek

kerapkali pangkal runcing miring, tepi rata atau beringgit tidak jelas, 3-10

kali 1,5-5 cm, kalau diremas tidak berbau busuk. Karangan bunga berbunga 

1-8. Daun mahkota panjang 2-2,5 cm, waktu berbunga bertumbuh terus, 

mula-mula kehijau-hijauan kemudian putih bersih. Tangkai sari bentuk

garis. Buah buni bulat telur atau bulat memanjang lebar, merah mengkilau.

Hidup liar, dihutan, sering dipakai sebagai perdu hias (Van Steenis, 2003).

d. Kandungan kimia

Kemuning mengandung alkaloid (turunan karbazol, indol dan skopolin), 

minyak atsiri, flavonoid dan kumarin (Sudarsono, 2002). 

e. Sifat dan khasiat 

Kemuning bersifat pedas, pahit, hangat, masuk meridian jantung, hati, dan 

paru. Berkhasiat sebagai pemati rasa (anestesia), penenang (sedatif ), anti 

radang, anti-rematik, anti-tiroid, penghilang bengkak, pelancar peredaran

darah, dan penghalus kulit (Sudarsono,  2000).

2. Simplisia

Tumbuhan obat/simplisia (bagian tumbuhan obat seperti daun, bunga, 

ranting, kulit batang, kulit akar, akar umbi dan rimpang). Mempunyai khasiat 

penyembuhan. Hal ini terjadi karena simplisia tersebut mempunyai sifat, rasa, 

gerakan, afinitas pada meridian tubuh, dan mengandung sejumlah zat
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berkhasiat. Agar penggunaan simplisia tersebut bisa secara tepat dan benar 

diperlukan pengetahuan yang cukup tentang sifat-sifat simplisia termasuk

kandungan racunnya kalau ada dan cara mengurangi racun yang ada, sebelum 

simplisia tersebut digunakan. Tidak ada satu simplisia yang bisa mengobati

semua penyakit. Bila penyakitnya kompleks, dibutuhkan ramuan obat yang

terdiri dari berbagai macam simplisia, yang bisa bekerja sinergis dan tidak

saling bertentangan (Dalimartha, 2004).

Simplisia tumbuhan obat merupakan bahan baku proses pembuatan

ekstrak, baik sebagai bahan obat atau produk. Ekstrak tumbuhan obat sebagai 

bahan dan produk, dibuat dari bahan baku tumbuhan obat. Dalam buku

”Materia Medika Indonesia” ditetapkan definisi bahwa simplisia adalah bahan 

obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan

lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan simplisia

nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan (mineral) (Ritiasa, 2000).

3. Ekstraksi

Ekstraksi yakni penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan

mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang

diinginkan larut bahan mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau 

hewan tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan dan dikeringkan.

Karena tiap bahan mentah obat berisi sejumlah unsur yang dapat larut dalam 

pelarut tertentu, hasil dari ekstraksi, disebut ekstrak, tidak mengandung hanya 

satu unsur saja tetapi berbagai macam unsur, tergantung pada obat yang

digunakan dan kondisi dari ekstraksi (Ansel, 1989).

Metode ekstraksi yaitu:
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a. Maserasi

Istilah maceration berasal dari bahasa Latin macerare, yang artinya

”merendam”. Merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstruum sampai meresap dan

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut 

(Ansel, 1989).

Kecuali dinyatakan lain, maserasi dilakukan sebagai berikut:

sepuluh bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus 

yang cocok dimasukkan kedalam sebuah bejana, lalu dituangi 75 bagian

cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya 

sambil sering diaduk. Setelah 5 hari campuran tersebut diserkai, diperas, 

dicuci ampasnya dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100

bagian. Lalu maserat dipindah dalam bejana tertutup dan dibiarkan

ditempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, maserat

dienaptuangkan atau disaring. Kemudian maserat disuling atau diuapkan

pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 500C hingga konsistensi 

yang dikehendaki (Anief,1987).

b. Perkolasi

Istilah perkolasi berasal dari bahasa Latin per yang artinya

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

dinyatakan sebagai proses dimana obat yang sudah halus, zat yang larutnya

diesktraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-

lahan melalui obat dalam suatu kolom. Obat dimampatkan dalam alat 

ekstraksi khusus disebut perkolator , dengan ekstrak yang telah
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dikumpulkan disebut perkolat (Ansel, 1989). Perkolat kemudian disuling 

atau diuapkan dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih 500C hingga 

konsistensi yang dikehendaki (Anief,1987).

c. Infusa

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia 

nabati dengan air pada suhu 900C selama 15 menit (Lestari, 2000).

Pembuatan campur simplisia dengan derajat halus yang cocok dalam panci 

dengan air secukupnya, panaskan diatas tangas air selama 15 menit

terhitung mulai suhu mencapai 900C sambil sekali-sekali diaduk. Serkai

selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui 

ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki (Anonim, 1995).

d. Ekstraksi dengan S oxhlet

Ekstraksi dengan Soxhlet merupakan salah satu cara untuk

mendapatkan ekstrak. Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, 

kental dan cair, dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani

menurut cara yang sesuai, yaitu maserasi, perkolasi atau penyeduhan

dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter, atau

campuran etanol dan air. Penyarian dilakukan diluar pengaruh cahaya

matahari langsung. Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat

berkhasiat yang terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi 

dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya (Anief,

1987). Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 
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kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik (Ritiasa, 2000).

Dalam Soxhlet, cairan penyari diisikan pada labu atau serbuk

simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring, baja tahan karat, dan lain-

lain. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap cairan penyari naik 

ke atas melalui pipa samping. Kemudian diembunkan kembali oleh

pendingin tegak. Cairan turun ke labu me lalui tabung yang berisi serbuk 

simplisia, karena adanya sifon maka setelah cairan mencapai permukaan

sifon seluruh cairan akan kembali ke labu. Cara ini lebih menguntungkan 

karena uap panas tidak melalui serbuk simplisia, tetapi melalui pipa

samping (Anonim, 1986).

Keuntunganekstraksi dengan soxhlet:

1). Cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit, dan secara langsung

diperoleh hasil yang lebih pekat. 

2). Serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat 

menyari zat aktif lebih banyak.

3). Penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah 

volume cairan penyari. 

Kerugian ekstraksi dengan soxhlet:

1). Larutan dipanaskan terus menerus, sehingga zat aktif yang tidak tahan 

pemanasan kurang cocok.

Ini dapat diperbaiki dengan menambah pe ralatan untuk mengurangi

tekanan udara. 
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2). Cairan penyari dididihkan terus menerus, sehingga cairan penyari yang 

baik harus murni atau campuran azeotrop (Anonim, 1986).

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

Gambar 1. Alat soxhlet (Anonim, 1986)

4. Tidur

Kebutuhan akan tidur dapat dianggap sebagai suatu perlindungan

organisme untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh yang merugikan tubuh

karena kurang tidur. Pusat tidur di otak mengatur fungsi fisiologi ini yang

sangat penting bagi kesehatan tubuh. Pada waktu tidur aktivitas saraf-saraf

parasimpatik dipertinggi dengan efek penyempitan pupil (myosis), perlambatan 

pernafasan dan sirkulasi darah (bronkokonstriksi dan turunnya kegiatan

jantung) serta stimulasi aktivitas saluran pencernaan (peristaltik dan sekresi 
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getah-getah lambung-usus diperkuat). Dengan singkatnya proses-proses

pengumpulan energi dan pemulihan tenaga dari organisme diperkuat.

Selama satu malam pada umumnya terdiri dari dua stadia, yakni :

a. Tidur-tenang yang disebut pula tidur non-REM (Rapid Eye Movement) atau 

Slow Wave Sleep (SWS) atas dasar registrasi aktivitas listrik otak (E.E.G. = 

elektroencefalogram). 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 merupakan

bentuk tidur yang terdalam.

b. Tidur-paradoksal atau tidur-REM (Rapid 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).

Siklus pertama ini disusul secara bergiliran oleh tidur tenang dari lebih 

kurang 60 menit dan tidur-REM dari lebih kurang 20 menit. Tetapi berangsur-

angsur fasa mimpi ini menjadi lebih panjang, hingga akhirnya pada pagi hari 

dapat berlangsung sampai 45 menit. Bila tidur-REM dirintangi dan menjadi 

lebih pendek misalnya akibat obat-obat tidur maka pasien mengalaminya

sebagai tidur tidak nyenyak dan merasa tidak segar. Hal ini akhirnya dapat 

menimbulkan gangguan–gangguan psikis dan mengganggu kesehatan.

Hormon pertumbuhan (growth hormone, GH) adalah penting sekali 

bagi pertumbuhan tubuh dan stimulasi resorpsi dari asam amino oleh jaringan 
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serta sintesis protein. Sekresi GH terutama terjadi selama tidur yakni pada 

SWS dan selama tidur-REM. Obat-obat tidur pada umumnya menekan SWS

dan tidur-REM, hingga sekresi hormon pertumbuhan menurun: meskipun pada 

penggunaan kronis supresi tidur-REM bersifat sementara, namun bila terapi 

dihentikan akan terjadi REM-rebound  sebagai kompensasi (Tjay dan Rahardja, 

2002).

5. Insomnia

Insomnia dapat disebabkan oleh berbagai hal, sehingga untuk

mengobatinya secara efektif perlu diketahui penyebabnya. Sebagai contoh,

pemberian dekstroamfetamin atau obat serupa dapat memperbaiki tidur pada 

penderita hiperkinetik dan penyakit Parkinson, anti depresan bagi penderita 

insomnia yang depresif, fenotiasin dan haloperidol bagi penderita psikotik. 

Bahkan bila etiologi penyakit tidak diketahui secara spesifik, insomnia masih 

dapat diperkirakan karena sebab-sebab umum lainnya misalnya kebiasaan

makan malam, minum kopi atau makan macam-macam obat dekat waktu tidur, 

perasaan tegang dan adanya faktor -faktor lain. Bila sebab-sebab yang spesifik 

tidak dapat dihilangkan atau diatasi, baru obat hipnotika dapat

dipertimbangkan pemberiannya. 

Pada insomnia sementara, misalnya dalam keadaan stress ringan dapat 

digunakan hipnotika dengan waktu paruh singkat, kecuali bila adanya

kebutuhan sedasi siang hari. Pengobatan sebaiknya dibatasi 1- 3 malam. 

Pengobatan dimulai dengan proses kecil kemudian dinaikkan bertahap bila

diperlukan. Pemberian obat harus dihentikan 1 atau 2 malam setelah tidur lelap 
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dapat dicapai dan pemberian lebih dari 3 minggu terus menerus tidak

dibenarkan. Penghentian harus dilakukan secara bertahap (Ganiswara, 1995).

Skema Mekanisme terjadinya stress, cemas dan depresi dapat dilihat 

pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Mekanisme terjadinya stress, cemas dan depresi (Hawari, 2001)

6. Hipnotika-sedatifa

Hipnotika-sedatifa telah digunakan sejak tahun 1903  yaitu Veronal

sebagai obat pereda dan obat tidur. Kemudian di tahun 1950 suatu kelompok 

obat-obat pe nenang jiwa (neuroleptika dan tranquillizer). Banyak sedatifa,

terutama golongan barbital digunakan sebagai obat pereda untuk siang hari 

dalam dosis 1/6-1/2 kali lebih rendah dari dosis tidur. Sebagaimana halnya 

dengan tranquillizer dan obat-obat lain dengan sifat sedatif psikofarmaka dan

antihistaminika selama pengobatan dengan hipnotika sedatif a pasien sebaiknya 

jangan mengemudikan kendaraan bermotor karena obat-obat ini dapat

membuat ”suf” (butek ) serta mengurangi kecepatan reaksi dan daya -timbang

(Tjay dan Rahardja, 2002).

Stressor
Psikososial

SSP (otak, sistem limbik,
sistem transmisi

saraf/neurotansmiter)

Kelenjar endokrin (sistem
hormonal/kekebalan)

Stress Cemas Depresi
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7. Obat Hipnotik - sedatif

a. Benzodiazepin

Turunan benzodiazepin di klinik terutama digunakan untuk

menghilangkan ketega ngan, kegelisahan dan insomnia. Turunan

benzodiazepin-2-oksida (klordiazepoksid HCl) da n turunan 1, 4-

benzodiazepin -2-on. Turunan kedua ini dapat digunakan sebagai: 

1). Sedatif, contoh: diazepam, oksazepam, medazepam dan lorazepam. 

2). Hipnotik, contoh: flurazepam, nitraze pam dan flunitrazepam. 

3). Antikejang, contoh: klonazepam (Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Struktur umum Benzodiazepin

Gambar 3. Struktur Umum B enzodiazepin (Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Tabel 1. Struktur turunan 1,4 benzodiazepin -2 –on
R1 R2 R3 R4 R5 Nama obat Dosis
Cl
Cl
Cl

NO2
Cl
Cl
Cl

NO2
NO2

CH3
H

CH3
H
H
H

CH2CH2N (C2H5)2
H

CH3

= O
= O
H2
=O
OK
= O
= O
=O
=O

H
OH
H
H

COOK
OH
H
H
H

H
H
H
Cl
H
Cl
F
H
F

Diazepam
Oksazepam
Medazepam
Klonazepam
Klorazepat diK
Lorazepam
Fleurazepam
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)

Golongan benzodiazepin: temazepam, nitrazepam, flunitrazepam

dan triazolam, yang karena ringan toksisitasnya dan efek sampingnya kini 

dianggap sebagai obat-obat tidur pilihan pertama. Pada hakekatnya semua

N

R2

R3

N

R4

5
4

3
21

R1 6
7

8
9

A B

C
R5
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benzodiazepin memiliki daya kerja tersebut diatas, yakni kerja anksiolitik,

sedatif-hipnotik dan antikonvulsif, serta daya re laksasi otot. Zat-zat dimana 

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

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

Keuntungan obat-obat ini dibandingkan dengan golongan barbital

dan obat-obat tidur lainnya adalah, bahwa mereka tidak atau hampir tidak

merintangi tidur-REM dan setelah beberapa minggu tidak kehilangan

efektivitasnya dalam hal cepatnya menidurkan, memperpanjang dan

memper”dalam” tidur. Lagi pula toksisitasnya rendah sekali hingga sukar 

sekali disalahgunakan untuk membunuh diri. Meskipun pada penggunaan lama 

terdapat pula bahaya ketergantungan fisik dan psikis, namun jauh lebih ringan 

daripada obat-obat tidur lainnya. Karena sifat-sifat baik ini, maka golongan

benzodiazepin kini dianggap seba gai obat tidur pilihan pertama (Tjay dan

Rahardja, 2002).

Mekanisme kerjanya masih belum diketahui dengan jelas, hanya 

diketahui bahwa obat-obat ini mempengaruhi secara selektif penerusan

rangsangan-rangsangan tertentu di SSP. Pada tahun 1977 telah diketemukan

reseptor-reseptor benzodiazepin spesifik di permukaan membran dari neuron-

neuron di otak, terutama di kulit otak dan lebih sedikit di otak kecil dan sistem 

limbis. Dengan mengikat diri pada reseptor-reseptor ini, benzodiazepin

melakukan sebagian khasiatnya. Sedatif lain seperti barbiturat, alkohol dan

meprobamat tidak dapat menempati reseptor-reseptor ini; lagipula golongan

bartiturat kerjanya lebih umum, yakni merintangi proses-proses lain di otak
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hingga lebih cepat menyebabkan turunnya kesadaran (Tja y dan Rahardja,

2002).

Efek-efek samping dapat terjadi pada permulaan terapi, tetapi

biasanya hilang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Yang sering terjadi 

adalah pusing-pusing dan nyeri kepala, mulut kering, rasa lelah dan kelemahan 

otot (ataxia  dan penglihatan berganda karena otot mata mengendor).

Adakalanya berat badan bertambah karena meningkatnya selera makan, juga 

hilangnya libido dilaporkan. Efek-efek samping lainnya yang penting adalah: 

efek hang -over, efek amnesia , efek paradosal. Akhirnya semua benzodiazepin

memperkuat efek barbiturat, alkohol, golongan opiat dan zat-zat lain yang

menekan SSP, maka kombinasi dengan zat-zat demikian harus dengan hati-hati

(Tjay dan Rahardja, 2002).

b. Diazepam

Diazepam (Valium®, Diazepin®, Stesolid® , Mentalium®) sebagai 

sedatif dan hipnotik untuk mengontrol kecemasan dan ketegangan. Kadar

plasma tertinggi obat dicapai dalam 0,5-1,5 jam setelah pemberian oral, waktu 

paro metabolit aktif nordazepam ?  27-37 jam. Dosis tunggal: 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 (Siswando dan Soekardjo, 2000).

Obat ini dirombak dengan jalan demetilasi dan hidroksilasi menjadi 

metabolit -metabolit aktif desmetildiazepam dan hidroksidiazepam. Diazepam 

memiliki waktu paro dalam plasma 20-40 jam, sedangkan waktu paro derivat 

desmetilnya adalah sampai 96 jam, sehingga efeknya sangat diperpanjang.

Kedua metabolit kemudian dirombak lagi menjadi oksazepam yang akhirnya 
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dikonjugasi dan menghasilkan glukuronida tak aktif. Zat ini mudah larut dan 

diekskresi dengan kemih (Tjay dan Rahardja, 2002).

Struktur Diazepam sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Kimia D iazepam (7-klor-1,3-dihidro-1-metil-5-
fenil-2H-1,4 benzoldiazepin-2-on)
 (Siswandono dan Soekardjo, 2000)

c. Barbiturat

Penggunaan barbiturat sebagai hipnotik-sedatif telah menurun

secara nyata karena efek terhadap SSP kurang spesifik, barbiturat memiliki 

indeks terapi yang lebih rendah dibandingkan terhadap benzodiazepin.

Toleransi terjadi lebih sering dari fungsi benzodiazepin, kecenderungan

disalahgunakan lebih besar dan banyak terjadi interaksi obat (Ganiswara,

1995).

Asam barbiturat (malonilurea) adalah zat-induk golongan barbital

yang sendirinya tidak bersifat hipnotik. Sifat ini baru nampak jika  atom-atom

hidrogen pada atom C 5 dari inti primidin diganti oleh gugusan alkil atau aril 

(R1 dan R2) (Tjay dan Rahardja, 2002).
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Struktur umum barbiturat :

Gambar 5. Struktur Umum B arbiturat (Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Tabel 2. Struktur turunan barbiturat
R1 R2 R3 R4 Nama obat 

CH2 = CH – CH2 –
CH2 = CH – CH2 –

CH3CH2 –

CH3CH2–C=C– CH(CH3)–
CH3CH2CH2– CH(CH3)–
CH3CH2CH2– CH(CH3)–

ONa
SNa
SNa

CH3
H
H

Metoheksital Na
Tiamital Na
Tiopental Na

(Siswandono dan Soekardjo, 2000)

Efek-efek samping. Golongan barbital memiliki sifat untuk

mengaktivir enzim-enzim yang bertanggung-jawab atas perombakannya,

dengan kata lain menginduksi enzim. Dengan demikian inaktivasinya semakin 

lama semakin cepat dan dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk memperoleh

kadar darah dan efek hipnotik yang sama (toleransi). Selain ini timbul pula 

sejenis toleransi farmakodinamis, yang disebabkan peristiwa adaptasi

(mencocokkan diri)  dari jaringan-jaringan saraf terhadap kehadiran obat ini. 

Akibat hal-hal ini adalah terjadinya kebiasaan (habituasi). Pada penggunaan 

terus-menerus terjadi pula ketergantungan fisik dan psikis (Tjay dan Rahardja,

2002).

d. Natrium tiopental

Turunan barbiturat yang mempunyai masa kerja sangat pendek atau 

kurang dari setengah jam, pada umumnya menimbulkan efek anestesi

sistematik. Contoh: metoheksital Na, tiomital Na dan tiopental Na. Turunan

barbiturat merupakan sedatifa yang banyak digunakan secara luas sebelum 

O

NHN

O
R1

R3

R4

R2



18

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 dan cara pemberian (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

Turunan barbiturat bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada 

sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas

membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan

menyebabkan deaktivasi korteks serebral. 

Berdasarkan masa kerjanya , turunan barbiturat dibagi menjadi

empat kelompok yaitu: 

1). Turunan barbiturat dengan masa kerja panjang (6 jam atau lebih) 

contoh: barbital, mefobarbital, metarbital dan fenobarbital

2). Turunan barbiturat dengan masa kerja sedang (3-6 jam), contoh:

alobarbital (Dial), amobarbital dan butabarbital

3). Turunan barbiturat dengan masa kerja pendek (0,5-3 jam), contoh: 

siklobarbital, heptabarbital, heksetal, pentobarbital dan sekobarbital

(Seconal)

4). Turunan barbiturat dengan masa kerja sangat pendek (kurang dari 0,5 

jam), contoh: tiopental, tiamital dan metoheksital

Tiopental, obat anestesi sistematik turunan tiobarbiturat,

mempunyai awal dan masa kerja yang sangat singkat sehingga dimasukkan

dalam golongan barbiturat dengan kerja sangat singkat. Dalam plasma darah 

yang mempunyai pH = 7,4, tiopental terdapat dalam bentuk tidak terionisasi 
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kurang lebih 50%, yang mempunyai kelarutan dalam lemak sangat besar. 

Setelah pemberian dosis tunggal secara intravena, dalam waktu beberapa detik, 

tiopental dengan cepat didistribusikan ke jaringan otak atau sistem saraf pusat 

yang mengandung banyak jaringan lemak sehingga kadar dalam jaringan otak 

lebih besar dibanding kadar dalam plasma darah dan terjadi efek anestesi (awal 

kerja obat cepa t).

Tiopental yang berada dalam plasma darah dengan cepat

terdistribusi dan dihimpun dalam depo lemak, makin lama makin banyak

sehingga kadar obat dalam plasma menurun secara drastis. Untuk mencapai 

kesetimbangan, tiopental yang berada pada jaringan otak masuk kembali ke 

plasma darah sehingga kadar anestesi tidak tercapai lagi dan efek anestesi 

segera berakhir (masa kerja obat singkat) (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

Di sini masa kerja tiopental tidak tergantung pada kecepatan

metabolisme atau ekskresinya tetapi lebih tergantung pada kecepatan

distribusinya. Setelah 3 jam pemberian, kadar tiopental dalam depo lemak 10 

kali lebih besar dibanding kadar obat dalam plasma. Heksobarbital (pKa = 

8,4), turunan N-metilbarbiturat, mempunyai awal kerja cepat dan masa kerja 

yang singkat dengan mekanisme seperti pada tiopental. (Siswandono dan

Soekardjo, 1995). 

Tiopental Na (Pentothal Na), digunakan secara luas sebagai anestesi 

sistemik dan diberikan secara intravena. Awal kerjanya cepat + 0,5 menit 

dengan masa kerja 10-30 menit, waktu paronya + 11,5 jam. Dosis I.V. larutan 

2,5% 2-3 ml, dengan kecepatan pemasukan 1 ml per 5 detik. (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 
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Struktur umum : 

Gambar 6. Struktur Kimia Tiopental Na (Siswandono dan Soekardjo, 2000) 

8. Uraian te ntang etanol

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena :

a) Lebih selektif

b) Kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas

c) Tidak beracun

d) Netral

e) Absorbsinya baik

f) Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan

g) Panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit

Sedang kerugiannya adalah bahwa etanol mahal harganya (Anonim, 1986)

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. K euntungan lainnya adalah sifatnya 

yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. Umumnya

yang digunakan sebagai cairan mengekstraksi adalah campuran bahan pelarut 

yang berlainan, khususnya campuran etanol-air. Oleh karena banyak bahan

tumbuhan larut atau larut alkohol, maka air atau etanol lebih disukai

penggunaannya sebagai cairan mengekstraksi. Alkaloid dan basa yang

mengandung nitrogen lainnya pada umumnya larut dalam bahan pelarut lipofil, 

NHN

OO

H

SNa

CH [CH3] – CH2CH2CH3
CH3 CH2
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yang garamnya larut dalam pelarut hidrofil. Oleh karena alkaloid dalam

tumbuhan umumnya terdapat sebagai garam (mis alnya sebagai tartrat, sitrat), 

maka jamunya bisa langsung diekstraksi dengan bahan pelarut hidrofil (air, 

etanol). Untuk merubah garam alkaloid menjadi sediaan obat pada umumnya 

berlaku campuran etanol-air (Voigt, 1984).

9. Metode pengujian

Penelitian ini menggunakan metode  potensiasi narkose. Prinsip

metodenya yaitu dosis hipnotik yang relatif kecil dapat menginduksi tidur pada 

mencit. Obat depresan yang diberikan sebelumnya dapat mempotensiasi kerja 

hipnotik yang dimanifestasi adalah perpanjangan waktu tidur mencit

dibandingkan terhadap mencit kontrol (Anonim, 1993).

E. Keterangan Empiris

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh data ilmiah tentang pengaruh 

efek sedasi natrium tiopental oleh ekstrak daun kemuning pada mencit jantan.


