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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sejak ribuan tahun yang lalu, obat dan pengobatan tradisional sudah ada di 

Indonesia, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan 

modernnya dikenal masyarakat. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan 

tumbuhan berkhasiat obat merupakan pengobatan yang dimanfaatkan dan diakui 

masyarakat dunia, yang menandai kesadaran untuk kembali ke alam (back to 

nature) adalah untuk mencapai kesehatan yang optimal dan untuk mengatasi 

berbagai penyakit secara alami (Wijaya kusuma, 2000).  

Keberadaan pengobatan tradisional Indonesia saat ini dikhawatirkan  

menurun karena pengobatan  tradisional yang dianggap preklinis maupun tidak 

ilmiah, tidak rasional, karena tidak dilakukan uji klinis. Agar peranan pengobatan 

tradisional dapat ditingkatkan, perlu didorong upaya pengenalan, penelitian, 

pengujian, dan pengembangan khasiat dan keamanan suatu tumbuhan berkhasiat 

obat dengan disertakan ilmu farmakologi, patologi, biologi, mikrobiologi, kimia, 

biokimia, bioteknologi, botani, ilmu teknologi farmasi kedokteran timur, 

teknologi pertanian dan obat, sistem penelitian secara uji klinis secara kedokteran 

timur serta ilmu lainnya, sehingga akan menghapus anggapan yang salah tadi. 

Untuk itu, harus dilakukan uji klinis dan dibuat ilmiah untuk mengangkat 

pengobatan tradisional warisan nenek moyang sehingga dapat memberikan 

sumbangan untuk bangsa dan untuk dunia (Wijayakusuma, 2000).  
1 
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 Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada 

pengobatan modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek 

samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern (Anonim, 2007). 

Sebagian besar obat tradisional yang telah dikembangkan melalui seleksi alamiah 

dalam pemakaiannya ternyata belum memenuhi persyaratan ilmiah. Agar 

pemakaian obat tradisional dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan 

penelitian baik untuk mencari komponen aktifnya maupun untuk menilai 

efektivitas dari keamanannya (Anonim, 1993) 

 Tapak dara (Catharanthus roseus [L.] G. Don) merupakan salah satu 

tanaman obat tradisional yang secara empiris digunakan oleh masyarakat. Selain 

sebagai antikanker, herba tapak dara dengan bunga warna merah juga memiliki 

efek hipnotik-sedatif terutama terhadap penderita susah tidur (Dalimartha, 1999). 

Herba tapak dara mengandung vincristin, vinblastin, alkaloid, saponin, dan 

flavanoid. Penelitian Suliawan (2008) menunjukkan bahwa infusa herba tapak 

dara mampu mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental. Untuk skrining lebih 

lanjut senyawa yang bertanggungjawab dapat dilakukan dengan ekstraksi 

bertingkat berdasar kepolarannya. Herba dimaserasi dengan menggunakan pelarut 

toluena. Kemudian ampas diekstrak dengan pelarut etil asetat. Sejauh ini ekstrak 

etil asetat herba tapak dara belum diteliti efek hipnotiknya, sehingga mendorong 

peneliti untuk melalukan penelitian lebih lanjut mengenai efeknya sebagai 

hipnotik.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu : 

apakah ekstrak etil asetat herba tapak dara mampu mempotensiasi efek hipnotik 

natrium tiopental pada mencit putih jantan galur Swiss ? 

 
  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan potensiasi efek 

hipnotik natrium tiopental oleh herba tapak dara pada mencit putih jantan galur 

Swiss. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

 
1. Insomnia  

Kebanyakan orang tidur selama 6-8 jam setiap malam. Lamanya tidur 

bervariasi dengan rentang 5-10 jam, rata-rata sekitar 7,5 jam. Sekitar 10 % 

populasi memerlukan lebih dari 5 jam tidur setiap harinya dan hampir 10 % 

lainnya memerlukan 9-10 jam tidur. Terdapat sedikit variasi dalam lamanya tidur 

antara individual dari kelompok etnik, pekerjaan dan intelegensi yang berbeda. 

Tidur secara fisiologis berbeda dengan koma, oleh kerena metabolisme oksigen 

otak berkurang pada koma namun dalam tingkat yang menyerupai keadaan 

bangun pada tidur yang normal (Walsh, 1997). 

Keadaan bangun disebabkan oleh discharge tonik dari sistem aktivasi 

retikuler. Tidur dicirikan oleh ketidakakifan, hilangnya kesadaran, dan 

berkurangnya respons terhadap rangsang lingkungan. Tidur terdiri dari dua pola 
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fisiologik dasar. Pada tidur gerakan mata cepat (REM), terdapat gerakan mata 

konjugat yang cepat dengan suatu pola campuran voltase rendah pada 

elektroensefalogram. Temuan ini disertai relaksasi otot yang lengkap. Tidur REM 

disertai dengan mimpi dan biasanya didahului oleh tidur non-REM. Pada tidur 

non-REM, EEG (electro-encefalogram) memperlihatkan suatu pola gelombang 

lambat dengan kompleks-kompleks penunjang. Kedua keadaan ini bergantian 

dalam suatu pola yang mudah diramalkan (Walsh, 1997). 

Tidur normal mula-mula diawali oleh rasa mengantuk dengan relaksasi 

otot, diikuti dengan tidur non-REM yang mencapai titik terdalamnya dalam 30 - 

60 menit. Setelah sekitar 90 menit, tidur REM dimulai. Tidur REM yang pertama 

berlangsung singkat (5-10 menit). Lama fase REM meningkat sepanjang malam, 

dan terjadi 4-6 kali, yaitu kira-kira 80-100 menit. Tidur non-REM berlangsung 10-

30 menit. Pada orang dewasa muda, hingga 25 persen dari malam hari dihabiskan 

sebagai tidur REM. Proporsi ini menurun pada usia pertengahan dan lansia 

mencapai 20 persen, dan pada lansia, lama fase REM tidak meningkat. 

Kebanyakan obat-obat psikotropik menekan tidur REM (Rapid Eye Movement) 

dengan fenomena pantul bila obat dihentikan. Kesulitan mengobati insomnia 

terletak pada batasan fungsi tidur dan efek patologik yang mungkin dari kurang 

tidur masih belum jelas. Berbagai perbedaan EEG telah dibuktikan antara orang 

yang mudah dan sulit tidur, kendatipun signifikan dari pengamatan ini masih 

belum jelas. Peningkatan kebutuhan tidur seringkali diakibatkan oleh suatu stres 

eksternal, dan berbeda dengan keyakinan awam, lebih sering terjadi daripada 

berkurangnya kebutuhan tidur (Walsh, 1997).  
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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 mengeluhkan 

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).  

Selain itu insomnia juga dapat dikatakan sebagai suatu gejala bukan 

penyakit yang banyak diderita oleh seseorang akibat permasalahan yang sedang 

dihadapinya seperti stres atau kecemasan, depresi, kelainan-kelainan kronis, efek 

samping obat, pola makan yang buruk, kafein, nikotin, dan alkohol serta 

kurangnya aktivitas berolahraga. Pasien insomnia secara umum muncul dengan 

gejala diantaranya kesulitan jatuh tertidur atau tidak tercapainya tidur nyenyak, 

sakit kepala di pagi hari, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, mata merah, 

mengantuk di siang hari. Akibat munculnya kondisi dengan gejala-gejala diatas 

maka akan mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas dan keselamatan. Pada 

kondisi yang parah dampak yang ditimbulkan lebih serius yaitu orang yang 

menderita insomnia lebih mudah mengalami depresi dibandingkan mereka yang 

bisa tidur dengan baik; kekurangan tidur akibat insomnia memberi kontribusi pada 

timbulnya suatu penyakit, termasuk penyakit jantung; dampak mengantuk atau 

ketiduran di siang hari dapat mengancam keselamatan kerja, termasuk mengemudi 

kendaraan; orang yang insomnia bisa kehilangan banyak waktu dari 

pekerjaannnya dan tidur malam yang buruk, dapat menurunkan kemampuan 

dalam memenuhi tugas harian serta kurang menikmati aktivitas hidup. Oleh 
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karena itu untuk mengantisipasi timbulnya insomnia dapat dilakukan dengan cara 

berolahraga secara teratur sekitar enam jam sebelum merasa mengantuk, 

menghindari tidur siang sehingga tidak mengurangi tuntutan tidur malam, pergi 

tidur dan bangun sesuai jadwal yang sama setiap hari, menghilangkan segala 

kekhawatiran dan kecemasan serta menjalani ritual tidur yang sehat 

(Rafknowledge,  2004). 

 
2. Hipnotik  

Hipnotik atau obat tidur (Yunani: hypnos = tidur) adalah zat-zat yang 

dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan faal untuk tidur dan 

mempermudah tidur. Lazimnya, obat ini di berikan pada malam hari. Hipnotik 

menimbulkan rasa kantuk, mempercepat tidur, dan sepanjang malam 

mempertahankan keadaan tidur yang menyerupai tidur alamiah. Selain sifat-sifat 

ini, secara ideal obat tidur tidak memiliki aktivitas sisa pada hari berikutnya (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

Hipnotik mempunyai khasiat menekan susunan saraf pusat (SSP) terutama 

bila diberikan berulang kali untuk jangka waktu yang lama, senyawa ini lazimnya 

menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (Tjay dan Rahardja, 2002). Dalam 

referensi lain disebutkan bahwa hipnotik dapat menyebabkan tidur yang sulit 

dibangunkan disertai penurunan refleks hingga kadang-kadang kehilangan tonus 

otot (Djamhuri, 1990). Kebutuhan akan tidur dapat dianggap sebagai suatu 

perlindungan dari organisme untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh yang 

merugikan tubuh karena kurang tidur. Pusat tidur di otak (sumsum-sambungan) 
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mengatur fungsi fisiologi ini yang sangat penting bagi kesehatan tubuh (Tjay dan 

Rahardja, 2002).  

Pada umumnya, selama satu malam dapat dibedakan 4 sampai 5 siklus 

tidur dari kira-kira 1,5 jam. Setiap siklus terdiri dari dua stadia, yakni tidur non-

REM dan tidur-REM.  

a. Tidur-non-REM, juga disebut slow wave sleep (SWS), berdasarkan registrasi 

aktivitas listrik otak (EEG = elektro-encefalogram). Non-REM bercirikan 

denyutan jantung, tekanan darah, serta relaksasi otot tanpa gerakan otot muka 

atau mata. SWS ini berlangsung lebih kurang satu jam lamanya dan meliputi 

berturut-turut 4 fase, fase 3 dan 4 merupakan bentuk tidur yang terdalam, juga 

penting bagi perbaikan (restorasi) alamiah dari sel-sel tubuh. Fase ini disusul 

oleh stadium tidur-REM. 

b. Tidur-REM (Rapid Eye Movement) atau tidur-paradoksal, dengan aktivitas 

listrik otak (EEG = elektro-encefalogram) yang mirip keadaan sadar dan aktif, 

bercirikan gerakan mata cepat ke satu arah. Di samping itu, jantung, tekanan 

darah, dan pernapasan turun-naik, aliran darah ke otak bertambah, dan otot-

otot sangat relaks. Selama tidur-REM yang pada kedua siklis pertama 

berlangsung 5-15 menit lamanya, timbul banyak impian, sehingga disebut juga 

tidur-mimpi. Berangsur-angsur fase mimpi ini menjadi lebih panjang, hingga 

pada siklis terakhir (pada pagi hari) dapat berlangsung rata-rata antara 20-30 

menit lamanya (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Obat-obat golongan hipnotik-sedatif dibagi menjadi 2 kelompok besar 

yaitu golongan barbiturat dan non-barbiturat dimana, jumlah non-barbiturat makin 
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meningkat dengan penemuan baru tetapi belum ada yang menandingi golongan 

barbiturat dari segi keamanan untuk dipasarkan (Djamhuri, 1990). Adapun yang 

termasuk golongan obat hipnotik-sedatif non barbiturat diantaranya adalah 

benzodiazepin, kloralhidrat dan bromid. Penelitian ini menggunakan obat 

golongan hipnotik-sedatif non-barbiturat yaitu benzodiazepin (Staf Pengajar 

Laboratorium Farmakologi, 1994). 

Peranan obat-obat hipnotik pada insomnia telah menjadi perdebatan sejak 

bertahun-tahun. Beberapa penelitian memperlihatkan perbedaan kecil dalam 

kualitas dan kuantitas tidur dari pasien yang menghadapi plasebo dibandingkan 

dengan yang mendapat hipnotik. Obat-obat hipnotik, pada pemakaian pertama, 

memang cenderung mengurangi jeda-jeda pemutus tidur dan memungkinkan 

orang untuk lebih cepat jatuh tertidur dan tidur lebih lama. Namun pada 

pemakaian seterusnya dari beberapa obat (misalnya, barbiturat), perbedaan-

perbedaan ini akan menghilang. Pada kasus benzodiazepin, hilangnya aktivitas 

pada pemakain selanjutnya tidak terjadi; namun bila pemberiannya dihentikan, 

maka pola tidur semula yang buruk akan kembali. Kebanyakan obat-obat hipnotik 

mengurangi tidur REM, dan benzodiazepin khususnya mengurangi jumlah 

gelombang lambat EEG pada waktu tidur (Walsh, 1997).  

 
3. Simplisia 

a. Pengertian 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  

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau 



 9

eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi yang spontan keluar dari tanaman 

atau isi sel yang spontan dikeluarkan dari sel murni. Simplisia hewani atau zat-zat 

yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat-zat kimia murni. 

Simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah atau 

belum, tidak berupa zat kimia murni (Anonim, 1979). 

b. Pengeringan Simplisia 

Proses pengeringan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air, 

dengan demikian dapat dicegah terjadinya reaksi enzimatik atau pertumbuhan 

bakteri dan cendawan sehingga penurunan mutu dapat dicegah, selain itu mudah 

dihaluskan dan mudah dalam penyimpanan. Pengeringan bagian-bagian tanaman 

atau tanaman sendiri yang telah dipanen dan dibersihkan, dapat dilakukan secara 

langsung di bawah sinar matahari dengan ditutup kain hitam atau diangin-

anginkan di tempat yang teduh ataupun dipanaskan pada suhu tertentu di ruang 

pengeringan. Suhu pengeringan tergantung pada bahan simplisia dan cara 

pengeringan. Suhu yang terbaik tidak melebihi 600 C (Anonim, 1985). 

 
4. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

obat dan menggunakan pelarut yang dipilih sesuai dengan zat yang diinginkan 

larut. Tiap-tiap bahan mentah obat disebut ekstrak, tidak mengandung hanya satu 

unsur saja tetapi berbagai macam unsur, tergantung pada obat yang digunakan dan 

kondisi dari ekstraksi (Ansel, 1989). 

Ekstrak adalah sedian pekat yang diperoleh dengan mengektraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 



 10

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan. Ekstrak cair adalah sediaan 

cair simplisia nabati, yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai 

pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet (Anonim, 1995). Kriteria cairan 

penyari haruslah memenuhi syarat antara lain murah dan mudah didapat, stabil 

secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak menguap dan mudah terbakar, 

selektif yaitu menarik zat yang berkhasiat  (Anonim, 1986).  

Metode dasar penyarian yang dapat digunakan adalah infundasi, maserasi, 

perkolasi, penyarian dengan Soxhlet. Pemilihan terhadap metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik. Dalam 

penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Istilah 

maserasi berasal dari bahasa latin ”macerare” yang artinya ”merendam”, 

merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus dimungkinkan 

untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel 

sehingga zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 1989).  

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Proses pengerjaan 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan 

penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan 

yang terpekat didesak keluar. Peristiwa teresebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 

1986). 
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Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif 

yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah 

mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak dan lain-

lain (Anonim, 1986). 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, atau pelarut lain. 

Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat 

ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyarian (Anonim, 

1986).  

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan 

kerugiannya menggunakan cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan 

penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1986). 

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi 

dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari diserkai, 

ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai, 

sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan 

ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. kemudian endapan 

dipisahkan (Anonim, 1986).  

Dalam penelitian ini cairan penyari yang digunakan adalah etil asetat. Etil 

asetat merupakan cairan tidak berwarna dengan bau khas (Anonim, 1979). 
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5. Tanaman  

a. Sistematika Tanaman 

Tapak dara (Catharanthus roseus [ L.] G. Don) kedudukannya dalam ilmu 

taksonomi tumbuhan adalah : 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Apocynales  

Suku  : Apocynaceae 

Genus  : Catharantus 

Jenis  : Catharanthus roseus [L] G. Don  

(Backer dan Van Der Brink, 1965) 

b. Nama daerah  

Sumatera  : rutu-rutu, rumput jalang 

Jawa : kembang sari cina, kembang serdadu, kembang tembaga,    

paku rane, tapak doro, cakar ayam, tai lantuan 

 Bali   : tapak lima 

 Maluku    : usia  

         (Dalimartha, 1999) 
 

c. Morfologi Tanaman  

Tapak dara berupa terna atau semak, menahun, tumbuh tegak, tinggi 

mencapai 120 cm, banyak bercabang. Batang bulat, bagian pangkal berkayu, 

berambut halus, warnanya merah tengguli (Dalimartha, 1999). Bunga tunggal, 

keluar dari ujung tangkai dan ketiak daun dengan lima helai mahkota bunga, 
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bentuknya seperti terompet, berwarna putih, ungu, merah muda atau putih dengan 

warna merah ditengahnya, tabung mahkota bunga sepanjang 22-30 mm 

(Wijayakusuma, 2000). Buahnya buah bumbung berbulu,  menggantung, berisi 

banyak biji berwarna hitam. Perbanyakan dengan biji, stek batang, atau akar 

(Dalimartha, 1999).  

Secara makroskopik, helaian daun berwarna hijau, bentuk memanjang atau 

bundar telur, panjang 2,5 cm sampai 9 cm, lebar 1,5 cm sampai 2,5 cm, ujung 

daun terdapat bagian meruncing kecil, pangkal daun runcing ada juga yang 

tumpul atau membundar, tepi daun rata, permukaan atas agak mengkilat, pada 

kedua permukaan terutama permukaan bawah terdapat rambut-rambut halus. 

Tulang daun menyirip, tulang daun utama menonjol ke bagian permukaan bawah 

daun. Tangkai daun pendek, sedangkan secara mikroskopik, pada penampang 

melintang melalui tulang daun tampak epidermis atas dan epidermis bawah terdiri 

dari satu lapis sel bentuk empat persegi panjang, kutikula tipis; pada pengamatan 

paradermal tampak sel epidermis atas bentuk poligonal dengan dinding antiklinal 

rata, epidermis bawah dengan dinding antiklinal agak berkelok. Stomata terdapat 

pada kedua epidermis, lebih banyak terdapat pada epidermis bawah, tipe 

anomositik. Terdapat rambut penutup bentuk kerucut panjang dengan kutikula 

tebal, bersel 1 sampai 4, ada juga rambut pendek dengan ujung tumpul. Mesofil 

meliputi jaringan palisade terdiri dari satu lapis sel terbentuk silindrik panjang, 

jaringan bunga karang terdiri dari beberapa lapis sel bentuk bundar atau lonjong, 

banyak rongga udara, terdapat sel getah dan trakea dengan penebalan bentuk 

spiral. Pada tulang daun terdapat berkas pembuluh tipe bikolateral, di bagian 

bawah berkas terdapat serabut berdinding tebal dan berlignin; kolenkim terdapat 
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pada bagian bawah parenkim tulang daun. Serbuk warna hijau. Fragmen pengenal 

adalah fragmen epidermis atas bentuk poligonal, fragmen epidermis bawah 

dengan dinding antiklinal berkelok, stomata tipe anomositik, rambut penutup, sel 

getah, fragmen pembuluh dengan penebalan bentuk spiral (Anonimb, 1995).  

d. Kandungan Kimia dan Khasiat 

Herba tapak dara mengandung alkaloid diantaranya vinblastin (VLB), 

vinkristin (VCR), leurosin (VLR), vinkadiolin, leurosidin, dan catharanthin. 

Sedangkan pada akar tapak dara mengandung alkaloid, saponin, flavanoid, dan 

tanin (Dalimarta, 1999). Herba tapak dara dapat berkhasiat sebagai antineoplastik,  

diuretik, hipotensif, sedatif, menyejukkan darah, homeostatis, serta 

menghilangkan panas dan racun (Dalimarta, 1999). 

 
6. Natrium Tiopental 

Natrium tiopental adalah obat turunan senyawa barbiturat dalam dosis 

yang lebih rendah digunakan sebagai sedatif dan hipnotik, memiliki efek yang 

baik tetapi sangat singkat. Oleh karena itu, hanya digunakan sebagai penginduksi 

(Tjay dan Rahardja, 2002).  

Dengan dosis cukup, orang bisa tertidur dalam waktu 20-60 menit. 

Tidurnya mirip dalam keadaan fisiologis, tidak disertai mimpi yang mengganggu. 

Fase tidur-REM dipersingkat, sedikit menyebabkan sikap massa bodoh terhadap 

rangsangan luar (Wiria dan Handoko, 1995). 
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Adapun struktur kimia natrium tiopental dapat dilihat pada Gambar 1. 

N

N

NaS

H

O C2H5

O

CH(CH3)CH2CH2CH3

 

Gambar 1. Struktur Kimia Natrium Tiopental (Natrium 5-etil-5-(1metilbutil)-2-    
tiobarbiturat) (Schunack, dkk, 1990) 

 
 

Natrium tiopental mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih 

dari 102,0% C11H17N2NaO2S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Natrium tiopental mempunyai pemerian berupa serbuk hablur, putih sampai 

hampir putih atau kuning kehijauan pucat; higroskopik; berbau tidak enak. 

Larutan bereaksi basa terhadap laksmus, terurai jika dibiarkan, jika dididihkan 

terbentuk endapan. Kelarutan natrium tiopental adalah larut dalam air, dalam 

etanol; tidak larut dalam benzen, dalam eter mutlak, dan dalam heksana (Anonima, 

1995).  

Efek utama barbiturat dapat berupa depresi susunan saraf pusat. Semua 

tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi, hipnosis, berbagai tingkat 

anestesi, koma, sampai dengan kematian. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai 

dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Barbiturat tidak dapat 

mengurangi nyeri tanpa disertai hilangnya kesadaran. Pemberian dosis barbiturat 

yang hampir menyebabkan tidur, dapat meningkatkan 20% ambang nyeri 

(Ganiswarna, 1995). 
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7. Diazepam 

Penggunaan obat golongan benzodiazepin dirasakan lebih aman meskipun 

masih memiliki sifat golongan alkohol tinggi. Temuan derivat yang baru, 

memiliki khasiat depresi pada SSP yang cukup lebar sesuai besarnya dosis; dari 

sedasi ringan, menghilangkan ketegangan jiwa, sedasi, hipnosis, anastesi, pelemas 

otot hingga mengatasi status konvulsi (Djamhuri, 1990). Adapun struktur kimia 

diazepam dapat dilihat pada Gambar 2. 

N

N

C l

C H 3

O

 

Gambar 2. Struktur Kimia Diazepam (7-klor-1,3-dihidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-
benzoldiazepin-2-on) (Anonim, 1979) 

 
 
 

Diazepam mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 

101,0 % C16H13ClN2O dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Diazepam 

merupakan serbuk hablur; putih atau hampir putih; tidak berbau atau hampir tidak 

berbau; rasa, mula-mula tidak mempunyai rasa, kemudian pahit (Anonim,1979). 

Semua obat benzodiazepin meningkatkan fungsi tubuh sehari-hari menjadi normal 

dan tidak menyebabkan ketagihan yang tinggi seperti barbiturat (Nogrady, 1992). 

Keuntungan benzodiazepin adalah keamanan yang relatif. Kematian disebabkan 

oleh lewat dosis benzodiazepin jarang terjadi. Diazepam merupakan obat hipnotik 

dari golongan benzodiazepin. Benzodiazepin tidak menyebabkan induksi enzim 
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yang berarti pada manusia sehingga mempunyai kecenderungan untuk 

berantaraksi dengan obat lain dibandingkan barbiturat (Foye, 1995).   

  
8.Potensiasi  

 Jika dua obat atau lebih diberikan secara bersama-sama, obat yang satu 

dapat memperkuat atau mempunyai efek sinergis atau efek potensiasi terhadap 

obat yang lain, berarti efeknya lebih besar daripada efek gabungan dari kedua 

obat. 

 
E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

potensiasi efek hipnotik natrium tiopental oleh ekstrak etil asetat herba tapak dara  

pada mencit putih jantan galur Swiss. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




