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BAB I 

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang 

      Dewasa ini pemanfaatan obat tradisional sebagai salah satu upaya dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat cenderung semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan adanya keinginan masyarakat sendiri untuk kembali menggunakan bahan 

alam (back to nature) (Mardisiswoyo, 1985). Obat tradisional merupakan salah satu 

warisan budaya bangsa yang perlu digali, diteliti, dan dikembangkan lebih lanjut agar 

dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya peningkatan dan pemerataan 

pelayanan kesehatan bagi rakyat (Tjokronegoro dan Baziad, 1993). 

      Pemanfaatan tanaman obat yang digunakan secara tepat tentunya tidak atau 

kurang menimbulkan efek samping dibandingkan dengan obat-obatan yang berbahan 

sintesis. Di samping itu, pemanfaatan tanaman obat tersebut untuk menjaga 

kesehatan atau mencegah penyakit tergolong murah dan mudah dilaksanakan 

(Santoso, 1998).

      Hidup berjalan begitu cepat dan tekanan pekerjaan serta aktivitas yang sangat 

tinggi menyebabkan masyarakat modern memberikan tuntutan berat kepada tubuh 

dan pikiran. Dengan demikian seseorang dapat mengalami kelelahan atau keletihan 

baik fisik maupun mental. Kelelahan terjadi akibat berjam-jam mengadakan 

pekerjaan fisik atau pekerjaan mental, dan kurang tidur. Kelelahan juga terjadi akibat 

kurang istirahat fisik atau mental, dan salah satu lebih dominan daripada yang 

lainnya (Hardinge and Shryock, 2003).     
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      Kelelahan dapat merupakan gejala yang di presentasikan oleh suatu penyakit. 

Jika di samping mengalami kelelahan, pasien mengeluh gejala-gejala lokal seperti 

nyeri abdomen, maka diagnosisnya lebih mudah. Kemudian perhatian khusus dapat 

difokuskan secara berturut-turut pada penyebab abdomen atau dada. Tetapi jika 

pasien hanya mengeluh kelelahan, maka diagnosisnya lebih sulit (Seller, 1996). 

      Sejumlah stimulan telah digunakan untuk mengatasi kelelahan misalnya dengan 

minuman yang mengandung kafein. Sejak dahulu, ekstrak dari tumbuhan yang 

termasuk dalam golongan alkaloid ini digunakan sebagai minuman. Penggunaan 

stimulan di dalam berbagai sediaan obat-obatan, minuman penyegar, dan suplemen 

lain dipilih karena nilai kepraktisannya (Sunaryo, 1995).

      Tonikum adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dapat memperkuat tubuh 

atau memberi tambahan tenaga pada tubuh (Gunawan, 1998). Tonikum merupakan 

sediaan cair yang mengandung vitamin dan mineral, serta zat pahit (Anonim, 1997). 

      Daun landep diduga mempunyai efek sebagai tonikum karena mengandung, 

garam kalium dan silikat, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang efek tonikum infusa daun landep pada mencit putih jantan galur Swiss 

Webster. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai pustaka 

tambahan dan memberi kemanfaatan tentang tanaman landep yang berkhasiat 

sebagai obat tonikum. 
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B. Perumusan Masalah

      Dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut:

1. Apakah infusa daun landep (B.  prionitis L.) mempunyai efek tonikum pada 

mencit putih jantan galur Swiss Webster ? 

2. Apakah kenaikan dosis infusa daun landep (B. prionitis L.) mempengaruhi 

efek tonikum pada mencit putih jantan galur Swiss Webster ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efek tonikum infusa daun landep (B. prionitis L.) pada 

mencit putih jantan galur Swiss Webster. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan dosis infusa daun landep (B.  prionitis

L.) terhadap efek tonikum pada mencit putih jantan galur Swiss Webster. 

D. Tinjauan Pustaka

1.  Tanaman Landep

a.   Sistematika tanaman 

      Tanaman landep (B.  prionitis L.) dapat diklasifikasikan sebagai  

berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 
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Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Solanaceae 

Suku  : Acanthaceae 

Marga  : Barleria 

Jenis  : Barleria prionitis L (Hutapea, 2000). 

b.   Nama lain 

Sinonim           : Prionitis hystrix Miq. 

Nama daerah   : Sumatera: bunga landak (Melayu); Jawa: Jarong, kembang         

landep (Sunda), landep (Jawa), landhep (Madura). 

Nama asing     : Percufine flower (Inggris) (Dalimartha, 1999). 

c.   Morfologi tanaman 

      Daun landep merupakan tanaman perdu atau semak tinggi 1,5 m, batang; 

berkayu, segi empat tumpul, dan berwarna hijau. Daun; tunggal berhadapan, 

bentuk elips sampai lanset, pangkal dan ujung runcing panjang 2-18 cm, lebar 

20-65 mm, pertulangan menyirip, warna hijau. Bunga; tunggal, berhadapan, 

diketiak daun, daun pelindung berbagi dua, bentuk lanset, ujung seperti duri, 

panjang 1-2 cm, kelopak ± 1,5 cm, benang sari dua, tangkai putik bentuk 

jarum, mahkota bertaju lima, bentuk elips memanjang, warna bunga kuning. 

Buah; kotak, bentuk bulat telur, pipih, ujung agak lancip, keras, warna hijau. 

Biji; bulat telur, pipih, mengkilat seperti beludru, warna coklat. Akar; 

tunggang, bulat, warna coklat kotor (Backer and Van den Brink, 1968).
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d.   Ekologi tanaman  

      Tanaman landep merupakan salah satu jenis dari suku-suku jeruju-

jerujuan. Berasal dari daerah Asia Tropik, kemudian menyebar ke daerah 

tropik lainnya termasuk ke Indonesia. Tanaman landep dapat tumbuh dengan 

baik dari dataran rendah sampai di daerah dataran dengan ketinggian 400 

meter diatas permukaan laut. Untuk pertumbuhannya diperlukan tempat-

tempat yang terbuka dan tidak lembab. Karena itu banyak dijumpai di daerah 

yang beriklim kering. Banyak tumbuh liar di semak-semak maupun di 

pinggir-pinggir jalan. Tanaman landep banyak ditanam di sekitar rumah 

sebagai tanaman pagar atau untuk tanaman obat (Sugeng, 1985). 

e.   Perbanyakan dan perawatan tanaman 

      Perbanyakan tanaman landep dengan menggunakan biji dan stek batang. 

Landep dirawat dengan disiram air yang cukup, dijaga kelembaban tanahnya, 

dan dipupuk dengan pupuk organik (Hariana, 2006) 

f.   Kandungan kimia 

      Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam daun landep diantaranya 

saponin, flavonoid, tanin, garam kalium dan silikat. Selain itu, akarnya juga 

mengandung saponin, flavonoid dan polifenol (Hariana, 2006).

g.   Khasiat dan kegunaan tanaman 

      Efek farmakologis landep di antaranya sebagai pereda demam 

(antipiretik), peluruh kencing (diuretik), peluruh dahak dan tonik. Akar 

landep berfungsi sebagai pereda demam (antipiretik), sedangkan kulit 

kayunya untuk peluruh dahak dan peluruh keringat (diaforetik). Daun landep 
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digunakan untuk mengobati rematik, sakit pinggang, demam, sakit perut, 

perut busung air, kencing kurang lancar, kudis, gusi nyeri.  Sementara 

akarnya untuk mengobati cacingan (Hariana, 2006). Daun landep juga 

berkhasiat sebagai obat batu ginjal, sakit gigi (Soedibyo, 1998). 

h.   Bagian tanaman yang digunakan 

      Bagian tanaman yang sering digunakan biasanya adalah daun dan akar 

karena dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit sebagai berikut: 

gusi nyeri dan berdarah, luka, rematik dan encok, sakit gigi (Hariana, 2006). 

2. Obat Tradisional

Obat tradisional adalah ramuan bahan alami yang belum dimurnikan, 

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

pada pelayanan kesehatan tradisional (Tjokronegoro dan Baziad, 1992). Obat 

tradisional terbagi tiga, yaitu: jamu, herbal terstandarisasi, dan fitofarmaka. 

Penggunaan jamu berdasarkan pada pengalaman secara turun-temurun, 

sedangkan penggunaan herbal sampai pada tahap pra klinis (pengujian pada 

hewan uji yang sesuai), dan penggunaan fitofarmaka pada tahap klinis (pengujian 

pada manusia) (Soedibyo, 1998). 

Obat tradisional tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diminum, 

ditempel pada permukaan kulit atau mukosa. Tetapi tidak tersedia dalam bentuk 

suntikan atau aerosol. Dalam bentuk sediaan oral obat tradisional ini dapat 

berbentuk bubuk yang menyerupai obat modern, seperti kapsul, tablet atau 

sediaan suppositoria (Tjokronegoro dan Baziad, 1993). 
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3.   Uraian Rasa Lelah 

Rasa lelah sulit diberikan definisi dan kuantifikasi karena sifatnya yang 

subyektif. Dalam hubungan dengan aktivitas fisik, rasa lelah berarti 

ketidakmampuan untuk mempertahankan kekuatan otot yang dibutuhkan untuk 

melakukan aktivitas tertentu. Rasa lelah merupakan keluhan umum dalam 

kehidupan manusia dan sering merupakan alasan yang menyebabkan pasien 

mengunjungi dokter (Marbun, 1993). Kelelahan atau keletihan adalah keadaan 

berkurangnya suatu unit fungsional dalam melaksanakan tugasnya, dan akan 

semakin berkurang jika keletihan bertambah (Hardinge and Shryock, 2003). 

Kelelahan dapat dikategorikan sebagai kelelahan akut, kronik atau fisiologik: 

a.   Kelelahan akut 

Kelelahan akut tersering merupakan prodroma atau gejala sisa proses 

infeksi virus atau bakteri akut. Payah jantung dan anemia bisa juga dijumpai 

bersama kelelahan yang dimulai mendadak. 

b.   Kelelahan kronik 

Kelelahan kronik (berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-

bulan) dapat disebabkan oleh depresi, stress menahun, anemia dan penyakit 

lainnya. Obat-obatan (baik yang diresepkan maupun obat bebas), dan yang sering 

menyebabkan kelelahan kronik, sering tidak dikenali.  

c.   Kelelahan fisiologik 

Pasien dengan kelelahan fisiologik biasanya mengenali penyebab 

kelelahan mereka dan biasanya tidak berkonsultasi pada dokter mengenai hal ini. 
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Kelelahan fisiologik dapat terjadi akibat bekerja berlebihan (baik fisik maupun 

mental) dan kurang tidur atau kualitas tidur yang jelek dan aktivitas fisik terlalu 

lama (Seller, 1996). 

Rasa lelah yang lama disertai berbagai gejala lain seperti nyeri otot, nyeri 

sendi, nyeri tenggorokan, demam ringan dan nyeri kelenjar telah menjadi suatu 

perhatian yang menarik dalam dunia kedokteran dewasa ini diakibatkan oleh 

frekuensinya yang semakin meningkat, sementara etiologi dan patofisiologinya 

sampai saat ini belum jelas diketahui. Kumpulan gejala yang secara primer 

ditandai oleh rasa lelah yang lama (paling sedikit 6 bulan) dan secara sekunder 

ditandai oleh demam ringan, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, sakit kepala dan 

nyeri kelenjar, gangguan ingatan dan gangguan konsentrasi merupakan definisi 

Chronic Fatique Syndrome yang diperkenalkan oleh Holmes dkk. Gejala utama 

Chronic Fatique Syndrome adalah rasa lelah hebat dalam waktu paling sedikit 6 

bulan. Rasa lelah dapat berlangsung terus menyebabkan penurunan aktivitas 

sehari-hari di bawah 50 %. Sebagian pasien berhenti sama sekali dari pekerjaan, 

sebagian bekerja paruh waktu dan sebagian lagi membutuhkan tidur siang. Pasien 

tidak menikmati kegiatan rekreasi dan menghindari kegiatan sosial. Pasien juga 

mengeluh mudah lelah atau merasa lelah hebat oleh pekerjaan-pekerjaan yang 

sebelum sakit dapat diselesaikan dengan mudah (Marbun, 1993).  

4.   Tonikum 

Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera 

makan (Ramali dan Pamoentjak, 2000). Efek dari tonikum disebut tonik yaitu 

efek yang memacu dan memperkuat bagian pada sistem dan organ serta 
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menstimulan perbaikan sel-sel tonus otot (Mutshcler, 1986). Tonikum adalah 

obat yang dianggap dapat memperbaiki keadaan umum tubuh manusia, 

membersihkan darah dan memperlancar peredarannya, sehingga orang yang 

menggunakannya merasa segar badannya dan bertambah kuat, mempunyai 

pengaruh perangsang (Soepardji, 1971). 

Kata tonic berasal dari bahasa Yunani (tonikos) yang berarti 

mengembalikan tonus normal yang ditandai dengan tegangan terus-menerus. 

Tonik merupakan istilah yang dahulu digunakan untuk preparat obat-obatan yang 

dipercaya mempunyai khasiat untuk mengembalikan tonus normal pada jaringan. 

Tonikum berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

antara lain: 

a. Bitter tonikum, tonikum dengan rasa pahit, yang digunakan untuk 

merangsang nafsu makan dan memperbaiki pencernaan, seperti kinina, 

kuasia, dan gentian. 

b. Cardiac tonikum, tonikum yang memperkuat kerja jantung, seperti digitalis, 

strofantus, atau striknin. 

c. Digestive tonikum, tonikum yang digunakan dalam usus atau lambung. 

d. General tonikum, tonikum yang menyegarkan keseluruhan sistem, seperti 

mandi dingin, listrik dan olahraga adalah tonikum umum. 

e. Intestinal tonikum, tonikum yang memperbaiki tonus traktus intestinalis. 

f. Stomachic tonikum, tonikum yang membantu fungsi-fungsi lambung, disini 

termasuk stimulan-stimulan alkohol, sayur-sayuran pahit, asam hidroklorat 

dan nitrohidroklorat. 
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g. Vascular tonikum, tonikum yang meningkatkan tonus pembuluh darah, 

diantaranya adalah beladona, digitalis, ergot, dan striknin (Anonim, 1994). 

5.   Kafein 

Kafein adalah obat perangsang susunan saraf pusat (SSP) golongan 

psychic energizer, yaitu memberikan rasa segar dari kantuk dan diharapkan dapat 

menambah aktivitas otot serta menambah nafsu makan. Kafein merupakan 

derivat dari xantin. Derivat dari xantin ini sendiri terdiri dari kafein (1,3,7 

trimetilxantin), teofilin (1,3-dimetilxantin) dan teobromin (3,7- dimetilxantin) 

(Munaf, 1994). 

Kafein (C8H10N4O2) mengandung tidak kurang dari 98,0 % dan tidak 

lebih dari 101,0 % C8H10N4O2, dihitung terhadap zat yang dikeringkan. 

Pemerian berupa serbuk atau hablur bentuk jarum mengkilat biasanya 

menggumpal, putih, tidak berbau rasa pahit. Penyimpanan dalam wadah tertutup 

baik. Digunakan sebagai stimulan saraf pusat dan kardiotonikum (Anonim, 

1979).

Kafein agak sukar larut dalam air (1:60), dalam etanol (1:75), mudah larut 

dalam kloroform (1:8) dan sangat sukar larut dalam eter (1:900) (Autherhoff dan 

Kovar, 2002). Kafein memiliki kerja psikotonik yang paling kuat. Yang agak 

kurang kerjanya adalah teofilin sedangkan teobromin tidak mempunyai efek 

stimulasi pusat. Kafein diminum secara teratur oleh banyak orang dan terdapat 

dalam minuman yang menyegarkan (kopi, teh). Pada dosis biasa yaitu 50-200 

mg, kafein terutama bekerja pada korteks serebri. Pada orang yang lelah, gejala 

kekelahan akan hilang dan kemampuan psikis akan meningkat. Orang yang tidak 
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lelah tetapi segar, tidak akan dipengaruhi kemampuannya jika menggunakan 

kafein (Mutschler, 1986). 

Kafein berperan pada aksi sentral dengan cara memblok reseptor 

adenosine. Adenosine mengatur aktivitas enzim adenilcyclase, menyebabkan 

kontraksi dari aliran otot polos sebagai salah satu aksi perifernya. Aksi yang 

sama mungkin juga terdapat pada aksi stimulasi sentral dari metilxantin (Kristen 

dan Hollister, 2001). 

6.   Simplisia 

a.   Pengertian simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan 

yang dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, 

bagian tanaman dan eksudat tanaman. Simplisia hewani adalah simplisia 

berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih 

belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1989). Simplisia pelikan atau 

mineral adalah simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum 

diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia 

murni. Contohnya serbuk seng dan serbuk tembaga (Gunawan dan Mulyani, 

2004).

b.   Pengumpulan bahan baku simplisia 

Pengumpulan bahan baku simplisia sangat menentukan kualitas bahan 

baku. Faktor yang paling berperan dalam pengumpulan bahan baku adalah 

masa panen. Panen daun atau herba dilakukan pada saat proses fotosintesis 
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berlangsung maksimal yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai 

berbunga atau buah mulai masak. Untuk pengambilan pucuk daun, dianjurkan 

dipungut pada saat daun berubah menjadi daun tua (Gunawan dan Mulyani, 

2004).

c.   Pencucian 

Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang 

melekat terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah dan juga bahan-

bahan yang tercemar pestisida. Pencucian biasa dilakukan dengan 

menggunakan air (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

d.   Pengeringan 

Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak 

mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan 

mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah 

penurunan mutu atau perusakan simplisia (Anonim, 1985). 

Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari 

atau menggunakan suatu alat pengering, seperti oven. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan selama proses adalah suhu pengeringan, kelembaban udara, 

aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Pada 

pengeringan bahan simplisia tidak dianjurkan menggunakan alat dari plastik 

(Anonim, 1985). 

Suhu pengeringan tergantung kepada bahan simplisia dan cara 

pengeringannya. Bahan simplisia dapat dikeringkan pada suhu 30ºC sampai 

suhu 90ºC. Tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi 60ºC. Bahan 
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simplisia yang mengandung senyawa aktif yang tidak tahan terhadap panas 

atau mudah menguap harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin, 

misalnya 30ºC sampai 45ºC. Atau dengan cara pengeringan vakum yaitu 

dengan mengurangi tekanan udara didalam ruang atau lemari pengering 

(Anonim, 1985). 

7. Infundasi

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati 

dengan air pada suhu 90ºC selama 15 menit. Pembuatan: campur simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dalam panci dengan air secukupnya, panaskan 

di atas tangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC sambil 

sekali-kali diaduk. Serkai selagi panas  melalui kain flanel, tambahkan air panas 

secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki 

(Anonim, 1979). 

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan 

cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan 

kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan 

lebih dari 24 jam. Cara ini sangat sederhana dan sering digunakan oleh 

perusahaan obat tradisional. Dengan beberapa modifikasi, cara ini digunakan 

untuk membuat ekstrak (Anonim, 1986). 

8. Pelarut Air

Air adalah pelarut polar digunakan karena stabil, murah dan mudah 

diperoleh, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, alamiah dan tidak 
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beracun. Air dapat melarutkan garam alkaloid, minyak atsiri, glikosida, tanin dan 

gula, juga melarutkan gom, pati, protein, lendir, enzim, lilin, pektin, zat warna 

dan asam organik. Zat aktif dapat tersari tetapi ada juga zat-zat yang lain yang 

tidak diperlukan malah mengganggu proses pembuatan sari ikut tersari antara 

lain: pati, protein, enzim dan gom. Enzim yang terlarut karena adanya air akan 

menyebabkan reaksi enzimatik yang mengakibatkan penurunan mutu, di samping 

itu adanya air juga akan mempercepat proses hidrolisa (Anonim,1986). 

Air merupakan tempat tumbuh bagi kuman, kapang, khamir, karena itu 

pada pembuatan sari dengan air harus ditambah zat pengawet. Pada beberapa 

sediaan sering ditambahkan etanol, gliserin, gula atau kloroform (Anonim,1986). 

9.   Metode Natatory Exhaustion

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

Natatory Exhaustion. Metode Natatory Exhaustion merupakan skrining 

farmakologi yang dilakukan untuk mengetahui efek obat yang bekerja pada 

koordinasi gerak, terutama penurunan kontrol saraf pusat. Uji ini dilakukan 

terhadap hewan uji mencit dengan menggunakan peralatan berupa tangki air 

berukuran luas alas 50x30 cm dan tinggi 25 cm, ketinggian air 18 cm, suhu 20 

±0,5ºC dengan pemberian gelombang buatan yang dihasilkan dari sebuah pompa 

udara, peralatan tambahan yang digunakan harus berada diluar daerah renang, 

agar tidak mempengaruhi aktivitas renang hewan uji (Turner, 1965). 

Uji dilakukan dengan cara memasukkan hewan uji ke dalam tangki air 

dan mencatat waktunya. Hewan uji dikatakan lelah ketika membiarkan kepalanya 

berada di bawah permukaan air lebih dari 7 detik, waktu lelah diukur sebagai 
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interval dari waktu memasukkan hewan uji ke dalam tangki air hingga timbul 

lelah (Turner, 1965). 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Secara empiris daun landep dapat digunakan sebagai tonikum. Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah efek tonikum infusa daun landep 

padamencit putih jantan.


