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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya sumber obat alam dan obat tradisional yang telah 

digunakan oleh sebagian rakyat Indonesia secara turun-temurun. Negara Indonesia 

dalam rangka meningkatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan masyarakat, 

perlu memanfaatkan obat tradisional sebaik-baiknya, terutama di desa-desa dan 

pemukiman-pemukiman yang belum dijangkau Puskesmas, obat tradisional akan 

mempunyai makna yang sangat penting. Pemakaian obat tradisional selain 

harganya murah, dapat dijangkau masyarakat luas dan mudah didapat karena 

tersebar luas di Indonesia serta dapat diramu sendiri oleh yang memerlukannya. 

Selain itu juga karena tingginya harga obat paten menyebabkan banyak warga 

masyarakat yang tidak mampu membeli hingga beralih pada obat tradisional 

(Anonim, 1983). 

Berdasarkan pandangan ini, maka pengembangan obat tradisional harus 

didasarkan pada kepentingan masyarakat. Sehingga dilakukan penelitian dan 

pengembangan obat tradisional agar bahan tersebut semaksimal mungkin 

dimanfaatkan dan potensi tanaman obat diungkapkan secara jelas sehingga 

penggunaan obat tradisional untuk pengobatan mempunyai dasar-dasar yang kuat 

serta dapat dipertanggungjawabkan (Anonim, 1983). 

Tiap-tiap tumbuhan bila diselidiki dan dipelajari maka akan diketahui 

kegunaannya. Penduduk desa yang jauh dari kota dan tidak mendapatkan obat 
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yang diperlukan, maka mereka memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai obat 

(Anonim, 1983). 

Sebagai bahan obat alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah 

tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat, diantaranya adalah daun mindi 

(Melia azedarach L.), karena hampir semua bagian tanaman ini dapat 

dimanfaatkan sebagai obat. Secara empirik daun mindi berkhasiat sebagai obat 

nyeri perut, obat kencing manis dan menambah nafsu makan (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1991). Khasiat lain antara lain untuk obat diuretik, peluruh cacing, serta 

daun segarnya bisa menghilangkan sakit kepala (Dalimartha, 2001). Dari manfaat 

daun mindi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji efek analgetik 

ekstrak etanol daun mindi hasil soxhletasi pada mencit putih jantan, karena 

penelitian tentang daun mindi sebagai obat analgetika sampai saat ini belum 

banyak dilakukan. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah apakah 

ekstrak etanol daun mindi hasil soxhletasi dalam berbagai dosis mempunyai daya 

analgetika terhadap rangsangan kimia yang diberikan pada hewan uji mencit putih  

jantan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji  efek analgetik ekstrak etanol 

daun mindi hasil soxhletasi pada mencit putih jantan.  
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Mindi (Melia azedarach L.)

a. Sistematika tanaman mindi (Melia azedarach L.)

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Rutales 

Suku : Meliaceae 

Marga : Melia 

Jenis  : Melia azedarach L.

   (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) 

b. Nama lain 

Nama lain atau sinonim dari Melia azedarach L. adalah Melia

azadirachta L. Selain sinonim nama latinnya juga terdapat sinonim nama 

daerahnya yaitu: renceh, mindi kecil (Sumatera), gringging, mindi, cakra -

cikri (Jawa) (Dalimartha, 2001). 

c. Morfologi tanaman 

Mindi kecil kerap kali ditanam di sisi jalan sebagai pohon 

pelindung, kadang tumbuh liar di daerah-daerah dekat pantai. Pohon yang 

tumbuhnya cepat dan berasal dari Cina ini dapat ditemukan dari dataran 

rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1.100 m dpl. 

Pohon yang bercabang banyak ini mempunyai kulit batang yang 

berwarna coklat tua, dengan tinggi sampai 4 meter. Daunnya majemuk, 
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menyirip ganda, tumbuh berseling dengan panjang 20-80 cm. Anak daun 

bentuknya bulat telur sampai lanset, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal 

membulat atau tumpul, permukaan atas daun berwarna hijau tua, bagian 

bawah hijau muda, panjang 3-7 cm, lebar 1,5-3 cm. Bunga majemuk 

dalam malai yang panjangnya 10-20 cm, keluar dari ketiak daun. Daun 

mahkota berjumlah 5, panjangnya sekitar 1 cm, warnanya ungu pucat, dan 

berbau harum. Buahnya buah batu, bulat diameter sekitar 1,5 cm. Jika 

masak warnanya coklat kekuningan, dan berbiji satu. Perbanyakan dengan 

biji.

Biji sangat beracun dan biasa digunakan untuk meracuni ikan atau 

serangga. Daun yang dikeringkan di dalam buku bisa menolak serangga 

atau kutu (Dalimartha, 2001). 

d. Sifat dan khasiat 

Kulit akar dan kulit kayu mindi kecil rasanya pahit, sedikit beracun 

(toksik) dan berkhasiat sebagai peluruh kencing (diuretik), pencahar 

(laksatif), perangsang muntah, dan peluruh cacing usus (anthelmintik). 

Buah mindi kecil rasanya pahit, sedikit toksik, serta berkhasiat sebagai 

peluruh cacing usus (anthelmintik), mengaktifkan energi vital guna 

meredakan nyeri, dan sebagai obat luar berkhasiat anti jamur. Daun 

berkhasiat peluruh kencing (diuretik) dan peluruh cacing. Seluruh tanaman 

berkhasiat pembunuh serangga (Dalimartha, 2001). 
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e. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman mindi 

Daun, buah, dan biji Melia azedarach mengandung saponin, 

flavonoid dan polifenol. Di samping itu daun dan buah juga mengandung 

alkaloida (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

 1. Flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang 

mempunyai 15 atom karbon, terdiri dari 2 cincin benzen yang terdiri dari 3 

atom karbon. Flavonoid larut dalam pelarut polar (etanol, air) atau 

lazimnya etanol 70%. Secara umum kelarutan flavonoid berbeda-beda 

terhadap pelarut sesuai golongan substitusinya. Pemilihan pelarut 

tergantung pada kandungan zat aktif yang diselidiki, tetapi juga bagaimana 

substansi tersebut diambil. Bila flavonoid terdapat dalam vakuola sel, 

umumnya bersifat hidrofilik maka penyarian dilakukan dengan 

menggunakan air maupun pelarut-pelarut alkohol (Harborne, 1987). 

2.  Saponin. Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat 

dan dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi 

yang rendah, sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Saponin juga 

digunakan sebagai antimikroba, menghambat dehidrogenase jalur 

prostaglandin (Robinson, 1995). 

2. Uraian Obat Tradisional 

Obat tradisional adalah obat yang berasal dari bahan tumbuh-

tumbuhan, hewan, mineral dan atau sediaan galeniknya atau campuran dari 

bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan 

dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman (Anonim, 1983). 
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TOGA adalah Taman Obat Keluarga, atau dikenal sebagai apotek 

hidup. Dalam pekarangan atau halaman rumah ditanam beberapa tanaman 

obat yang dipergunakan secara empirik oleh masyarakat untuk mengatasi 

penyakit atau keluhan-keluhan yang dideritanya. Beberapa tanaman obat telah 

dibuktikan efek farmakologinya pada hewan uji dan beberapa telah dilakukan 

uji klinik tahap awal (Santoso, 1992). 

 Obat tradisional tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diminum, 

ditempelkan pada permukaan kulit atau mukosa. Dalam bentuk sediaan oral 

obat tradisional ini dapat berbentuk bubuk yang menyerupai obat modern, 

seperti kapsul, tablet dan sediaan suppositoria. Ketersediaan obat tradisional 

dalam berbagai bentuk ini perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah  supaya 

tidak tejadi pencemaran dengan bakteri atau bahan lainnya. Disamping itu 

pula perlu diwaspadai pencampuran obat tradisional dengan obat-obatan 

modern (Santoso, 1992). 

3. Patofisiologi Nyeri 

a. Definisi Nyeri 

Nyeri adalah gejala penyakit atau kerusakan yang paling sering, 

walaupun nyeri sering berfungsi untuk mengingatkan, melindungi dan 

sering memudahkan diagnosis, pasien merasakannya sebagai hal yang 

tidak mengenakkan, kebanyakan menyiksa dan karena itu berusaha bebas 

dari rasa nyeri. Beberapa penyakit, misalnya pada tumor ganas dalam fase 

akhir, meringankan nyeri kadang-kadang merupakan satu-satunya tindakan 

yang berharga (Mutschler, 1991). Rasa nyeri hanya merupakan suatu 
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gejala yang fungsinya memberi tanda tentang adanya gangguan-gangguan 

di tubuh seperti peradangan, infeksi kuman atau kejang otot (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

Seluruh kulit luar mukosa yang membatasi jaringan dan juga 

banyak organ bagian dalam tubuh peka terhadap rasa nyeri, tetapi ternyata 

terdapat juga organ yang tidak mempunyai reseptor nyeri, seperti misalnya 

otak. Nyeri timbul jika rangsang mekanik, termal, kimia, atau listrik 

melampaui suatu nilai ambang tertentu (nilai ambang nyeri) dan karena itu 

menyebabkan kerusakan jaringan dengan pembebasan yang disebut 

senyawa nyeri (Mutschler, 1991). 

Mediator-mediator nyeri yang terpenting adalah histamin, 

serotonin (5-HT), plasmakinin (antara lain bradikinin) dan prostaglandin, 

juga ion-ion kalium. Senyawa tersebut dapat mengakibatkan reaksi radang 

dan kejang-kejang dari jaringan otot, yang selanjutnya mengaktivasi 

reseptor nyeri (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Plasmakinin adalah peptide yang terbentuk dari protein plasma, 

sedangkan prostaglandin adalah senyawa yang mirip asam lemak, 

terbentuk dari asam-asam lemak esensial. Kedua jenis zat tersebut 

berkhasiat sebagai vasodilatasi kuat dan memperbesar permeabilitas 

kapiler-kapiler sehingga mengakibatkan radang dan udema (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

Prostaglandin berperan pada nyeri yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan atau inflamasi, prostaglandin dapat menyebabkan 
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sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Jadi 

prostaglandin menimbulkan keadaan hiperalgesia, kemudian mediator 

kimiawi seperti bradikinin dan histamin merangsangnya dan menimbulkan 

nyeri yang nyata (Wilmana, 1995). 

Gambar 1. Mediator yang dapat menimbulkan rangsangan nyeri setelah  
kerusakan jaringan (Mutschler, 1991). 

b. Macam-Macam Nyeri 

Nyeri menurut tempat terjadinya dibagi atas nyeri somatik dan 

nyeri viseral. Nyeri somatik dibagi atas dua kualitas yaitu nyeri permukaan 

Sensibilisasi 
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Kerusakan Jaringan 

Pembebasan H+

(pH < 6) 

K+ ( > 20 mmol/L) 
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(misal : bradikinin) 
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Nyeri permukaan  

Noksius 
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dan nyeri dalam. Nyeri permukaan apabila rangsangan bertempat dalam 

kulit. Apabila nyeri berasal dari kulit, otot, persendian, tulang, dan 

jaringan ikat disebut nyeri dalam (Mutschler, 1991). 

Nyeri permukaan yang terbentuk kira-kira setelah tertusuk dengan 

jarum pada kulit, mempunyai karakter ringan, dapat dilokalisasi dengan 

baik dan hilang cepat setelah berakhirnya rangsangan. Nyeri permukaan 

dibagi menjadi dua yaitu nyeri pertama menyebabkan suatu reaksi 

menghindar secara reflek, sehingga melindungi organisme dari kerusakan 

lebih lanjut. Pada intensitas rangsang yang tinggi nyeri pertama sering 

diikuti oleh nyeri kedua yang bersifat menekan dan membakar yang sukar 

dilokalisasi dan lambat hilang. Nyeri dalam juga dirasakan sebagai 

tekanan, sukar dilokalisasi, dan kebanyakan menyebar ke sekitarnya 

(contoh sakit kepala dalam berbagai bentuk). Nyeri kedua atau nyeri dalam 

seringkali diikuti oleh reaksi afektif dan vegetatif seperti tidak bergairah, 

mual, berkeringat, dan penurunan tekanan darah (Mutschler, 1991). 

Nyeri viseral atau nyeri perut mirip dengan nyeri dalam yaitu sifat 

menekannya dan reaksi vegetatif yang menyertainya (contoh tegangan 

organ perut, kejang otot polos, aliran darah kurang, dan penyakit yang 

disertai radang) (Mutschler, 1991). 

Rasa sakit dapat dibagi menjadi dua macam rasa sakit utama yaitu 

rasa sakit akut (cepat) dan rasa sakit lambat. Rasa sakit akut digambarkan 

dengan banyak nama pengganti seperti rasa sakit tajam, rasa sakit tertusuk, 

rasa sakit cepat, dan sebagainya. Tipe-tipe rasa sakit ini akan terasa bila 



10

sebuah jarum ditusukkan ke dalam kulit atau bila kulit tersayat pisau, dan 

rasa sakit ini akan terasa bila subjek mendapat syok elektrik. Rasa sakit 

akut, rasa sakit tajam, tak akan terasa di bagian besar jaringan dalam dari 

tubuh.

Rasa sakit lambat diberi banyak nama tambahan seperti rasa sakit 

terbakar, rasa sakit pegal, rasa sakit berdenyut-denyut, rasa sakit mual, dan 

rasa sakit kronik. Tipe rasa sakit ini biasanya berkaitan dengan kerusakan 

jaringan. Rasa sakit ini dapat terasa di kulit dan di hampir semua jaringan 

dalam atau organ (Guyton, 1995). 

c. Penghantaran Nyeri 

Rangsangan nyeri diterima oleh reseptor nyeri khusus (nosiseptor) 

yang merupakan ujung saraf bebas (Mutschler, 1991). Reseptor rasa sakit 

yang terdapat di kulit dan jaringan lainnya semuanya merupakan ujung 

saraf bebas. Reseptor ini tersebar luas pada permukaan superfisial kulit 

dan juga  di jaringan-jaringan dalam tertentu (dinding arteri, permukaan 

sendi) (Guyton, 1995). 

Reseptor dibedakan menjadi 2 secara fungsional, yang dapat 

menyusun 2 sistem serabut berbeda : 

1) mekanoreseptor, yang meneruskan nyeri permukaan melalui serabut A 

delta bermielin, 

2) termoreseptor, yang meneruskan nyeri kedua melalui serabut-serabut C 

yang tak bermielin  (Mutschler, 1991). 
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Potensi aksi (impuls nosiseptif) yang terbentuk pada reseptor nyeri 

diteruskan melalui serabut afferen ke dalam akar dorsal sumsum tulang 

belakang. Pada tempat kontak awal ini, yang bertemu tidak hanya serabut 

afferen yang impulsnya tumpang tindih, tetapi disini juga terjadi reflek 

somatik dan vegetatif awal melalui interneuron. Pembentukan impuls 

nyeri terjadi melalui interneuron pada neuron-neuron selanjutnya yang 

menyilang pada sisi yang lain dan menuju ke arah pusat dalam traktus 

spinothalamicus serabut-serabut yang berakhir dalam daerah formatio

retikularis menimbulkan reaksi vegetatif, misalnya penurunan tekanan 

darah dan pengeluaran keringat (Mutschler, 1991). 

Tempat kontak (sakelar) lain yang khusus penting dari serabut 

nyeri adalah thalamus opticus. Di sini diteruskan tidak hanya rangsangan 

pada serabut yang menuju ke gyrus post centralis (celah sentral belakang), 

tempat lokalisasi nyeri, melainkan dari sini juga impuls diteruskan ke 

sistem limbik, yang terutama terlibat pada penilaian emosional nyeri. Oleh 

otak besar dan otak kecil bersama-sama dilakukan reaksi perlindungan dan 

reaksi menghindar yang terkoordinasi. Secara klinik, sistem 

neospinotalamicus pada tingkat talamus menekan afferen 

paleospinotalamicus. Apabila penghambatan ini gagal, maka dapat terjadi 

keadaan nyeri yang terberat (Mutschler, 1991).   

d. Penghambatan Nyeri 

Disamping sistem penghantar nyeri mekanik, masih terdapat sistem 

penghambatan nyeri endogen dalam batang otak dan sumsum tulang 
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belakang. Sistem tersebut mempersulit penerusan impuls nyeri, sehingga 

menurunkan rasa nyeri. Dengan sistem ini dapat dijelaskan mengenai 

penyebab rasa nyeri yang disadari setelah terhentinya ketegangan. Sistem 

penghambatan nyeri endogen juga mempunyai fungsi untuk menekan 

lumpuhnya reaksi nyeri dalam situasi yang membutuhkan kegiatan 

penanganan dari organisme (Mutschler, 1991). 

Endorfin sebagai agonis sistem penghambat nyeri tubuh telah 

diidentifikasi sebagai polipeptida dan oligopeptida, dan senyawa ini 

minimum sebagian, merupakan bagian pecahan dari hormon yang berasal 

dari hipofisis yaitu -lipotropin. Mekanisme kerja endorfin melalui kerja 

pada prasinaptik menurunkan pembebasan neurotrasmiter, khususnya 

pembebasan senyawa P, yaitu senyawa polipeptida neurotransmiter 

dengan efek vasodilator kuat juga sebagai hormon lokal saluran cerna 

yang berfungsi sebagai pembawa impuls nyeri sinaptik. Dengan demikian 

potensial aksi yang diteruskan menurun (Mutschler, 1991). 

e. Penanganan Rasa Nyeri 

Berdasarkan proses terjadinya nyeri maka rasa nyeri dapat dilawan 

dengan beberapa cara yaitu dengan: pertama, merintangi pembentukan 

rangsangan dalam reseptor-reseptor nyeri perifer, oleh analgetika perifer. 

Kedua, merintangi penyaluran rangsangan nyeri dalam saraf-saraf 

sensorik, misalnya dengan anastetika lokal. Ketiga, blokade dari pusat 

nyeri dalam susunan saraf pusat dengan analgetik sentral (narkotik) atau 

dengan anastetika umum (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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f. Terapi jenis-jenis Nyeri 

Pengobatan rasa nyeri dengan analgetika, faktor-faktor psikis turut 

memainkan peranan, misalnya kesabaran individu dan daya menerima 

nyeri dari pasien. Tergantung jenis nyeri dapat digunakan beberapa macam 

obat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pertama, nyeri yang ringan seperti sakit gigi, sakit kepala, keseleo, 

dan sebagainya. Plasebo disini mungkin berguna kalau tidak digunakan 

suatu analgetika perifer, misalnya asetosal, parasetamol dan glafenin (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

Kedua, nyeri ringan yang menahun seperti rematik dan dimana 

terdapat reaksi-reaksi peradangan sendi. Obat yang digunakan yaitu 

analgetik yang berkhasiat sebagai anti radang antara lain asetosal, 

ibuprofen, dan indometasin (Anief, 1996). 

Ketiga, nyeri yang hebat seperti nyeri organ-organ dalam 

(lambung, usus) antara lain akibat kejang pada serangan penyakit batu 

ginjal dan batu empedu. Analgetika sentral dalam hal ini sebaiknya 

digunakan dengan suatu obat pelawan  kejang (spasmolitikum), misalnya 

morfin dengan atrofin (Anief, 1996). 

Keempat, nyeri hebat yang menahun seperti nyeri pada kanker atau 

radang rematik dan neuralgia. Hanya obat-obat yang berkhasiat analgetik 

yang berguna disini antara lain analgetik fertanil dan dekstromoramida 

(Anief, 1996). 
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4. Mekanisme Analgetika 

Analgetika atau obat penghalang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi 

atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Rasa nyeri 

dalam kebanyakan hal hanya merupakan suatu gejala yang fungsinya ialah 

melindungi dan memberikan tanda bahaya tentang adanya gangguan di 

jaringan seperti peradangan (rematik, encok) infeksi kuman atau kejang otot 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

Analgetika dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu analgetika 

narkotik dengan kerja pusat dan analgetika non narkotik dengan kerja perifer. 

Banyak metode yang telah ditemukan untuk mendeteksi aktifitas analgetik 

narkotik, tetapi masih sulit untuk menemukan teknik biologi dalam 

mengevaluasi aktivitas analgetik non-narkotik (Tjay dan Rahardja, 2002). 

a. Analgetika non narkotik 

Analgetika perifer (non-narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang 

tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Secara kimiawi, 

analgetika perifer dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu : 

1) parasetamol, 

2) salisilat: asetosal, salisilamida, dan benorilat, 

3) penghambat prostaglandin (NSAID’s): ibuprofen, naproksen, 

indometasin, fenil butazon, piroksikam, 

4) derivat-derivat antranilat: mefenaminat, asam niflumat glafenin, 

floktafenin,
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5) derivat-derivat pirozolinon :aminofenazon, isopropilfenazon, 

isopropilaminofenazon, dan metamizol, 

6) lainnya : benzidarnin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Penggunaan obat ini mampu meringankan atau menghilangkan 

rasa nyeri, tanpa mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP) atau 

menurunkan kesadaran, juga tidak menimbulkan ketagihan. Kebanyakan 

zat ini juga berdaya antipiretik dan atau antiradang. Oleh karena itu, obat 

ini tidak hanya digunakan sebagai obat anti nyeri, melainkan juga pada 

gangguan demam (infeksi virus/kuman, selesma, pilek) dan peradangan, 

seperti rematik dan encok. Obat ini banyak digunakan pada nyeri ringan 

sampai sedang (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Efek samping yang paling umum adalah gangguan lambung, usus, 

kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal dan juga reaksi alergi pada 

kulit. Efek-efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau 

dalam dosis tinggi. Oleh karena itu, penggunaan analgetika secara terus-

menerus tidak dianjurkan (Tjay dan Rahardja, 2002). 

b. Analgetika Narkotik 

Zat-zat ini mempunyai daya penghalang nyeri yang kuat sekali 

dengan titik kerja yang terletak di Susunan Saraf Pusat (SSP). Mereka 

umumnya mengurangi kesadaran (sifat meredakan dan menidurkan) dan 

menimbulkan perasaan nyaman (euforia) (Anief, 1996). Lagipula 

mengakibatkan toleransi dan kebiasaan, serta ketergantungan fisik dan 

psikis (ketagihan atau adiksi) dengan gejala-gejala abstinensi, bila 



16

pengobatan dihentikan, karena adanya bahaya adiksi ini, maka kebanyakan 

analgetika sentral seperti narkotik dimasukkan dalam Undang-Undang 

Narkotik dan penggunaannya diawasi ketat oleh Dirjen POM (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

5. Teknik Evaluasi Analgetik 

Analgetika adalah kelompok obat yang memiliki aktivitas menekan 

atau mengurangi  rasa nyeri. Berdasarkan aktivitasnya, analgetika dibedakan 

menjadi analgetika narkotik dan analgetika non narkotik (Tjay dan Rahardja, 

2002). Banyak metode yang telah ditemukan untuk mendeteksi aktivitas 

analgetika narkotik, tetapi masih sulit untuk menemukan teknik biologi dalam 

mengevaluasi aktivitas analgetika non narkotik.  

Telah ditemukan empat kategori besar dari stimulasi analgetika yang 

telah ditemukan dan digunakan dalam mengevaluasi kelompok aktivitas 

analgetik adalah: mekanik, listrik, kimia, dan panas. Metode kimia, mekanik 

dan listrik digunakan untuk mengevaluasi analgetika non-narkotik, sedangkan 

metode induksi panas digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgetika 

narkotik. Pada umumnya daya kerja analgetik dimulai pada hewan dengan 

mengukur besarnya peningkatan stimulasi nyeri yang harus diberikan sampai 

timbul respon nyeri atau selang waktu ketahanan hewan terhadap stimulasi 

nyeri atau juga peranan frekuensi respon nyeri (Anonim, 1991). 

a. Stimulasi Mekanik 

Pengujian aktivitas analgetik dengan menggunakan stimulasi 

mekanik mungkin adalah stimulasi yang tertua yang digunakan untuk 
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eksperimen pada hewan. Metode pengujian aktivitas analgetika yang 

menggunakan stimulasi mekanik adalah Tail pressure test dan Randal test.

Prinsip kerja dari stimulasi mekanik yaitu ekor hewan uji diletakkan pada 

tempat tertentu kemudian diberi tekanan tertentu. Respon nyeri 

ditunjukkan dengan gerakan meronta dan suara mencit. Efek analgetika 

dinyatakan dengan selisih waktu respon nyeri dari hewan uji setelah 

pemberian obat dengan sebelum pemberian obat. Metode ini digunakan 

untuk evaluasi analgetik non-narkotik (Banziger, 1964).

b. Stimulasi Listrik 

Prinsip kerjanya yaitu ekor hewan uji diletakkan pada tempat yang 

dapat dialiri listrik, kemudian diberi aliran listrik. Respon nyeri 

ditunjukkan dengan gerakan tersentak dan melompat dari hewan uji. 

Aliran listrik diberikan tiap detik sampai hewan uji lemah. Efek analgetika 

dinyatakan sebagai selisih tegangan yang didapat antara hewan uji setelah 

diberi obat dengan sebelum diberi obat (Banziger, 1964). 

c. Stimulasi Panas (Thermal Test)

Metode ini telah digunakan pada hewan dan manusia selama 

bertahun-tahun dan umum digunakan pada penelitian dengan 

menggunakan binatang. Pada saat ini penggunaan stimulasi panas yang 

paling sering adalah metode Hot Plate. Hewan uji diletakkan di atas 

lempeng panas dengan suhu tetap sebagai stimulasi nyeri dan dicatat 

waktu yang dibutuhkan untuk memberikan reaksi berupa menjilat telapak 

kaki atau melompat. Selang waktu antara pemberian stimulasi nyeri dan 
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terjadinya respon disebut dengan waktu reaksi. Waktu reaksi diperpanjang 

oleh pemberian obat-obat analgetik. Perpanjangan waktu reaksi dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi aktivitas analgetik. Metode 

pengujian nyeri dengan stimulasi panas lebih sesuai untuk mengevaluasi 

obat analgetika kuat (Anonim, 1991). 

d. Stimulasi Kimia 

Stimulasi kimia biasanya disebut juga metode induksi cara kimia 

atau metode Siegmund. Metode ini cocok untuk mengevaluasi analgetika 

non narkotik. Obat uji dalam metode ini dinilai kemampuannya dalam 

menekan atau menghilangkan rasa nyeri setelah diinduksi secara kimia 

dengan pemberian zat yang dapat digunakan sebagai perangsang nyeri 

seperti: larutan 0,02% fenilquinon dalam etanol 95%, asam asetat, kalsium 

klorida 1,8%, klorbutanol, 5-hidroksitripton, magnesium sulfat 2%. 

Pemberian zat tersebut dilakukan secara intraperitonial pada hewan 

uji mencit. Rasa nyeri pada mencit diperlihatkan dalam bentuk respon 

geliat. Geliat dapat berupa lompatan, kontraksi otot perut hingga perut 

menekan lantai, tarikan kaki ke belakang. Frekuensi gerakan ini dalam 

waktu tertentu menyatakan derajat nyeri yang dirasakannya. (Anonim, 

1991). Besarnya derajat nyeri dinyatakan sebagai % proteksi yang 

dirumuskan dalam persamaan: 

P =  Jumlah geliat kumulatif kelompok percobaan tiap individu 

K =  Jumlah geliat kumulatif kelompok kontrol rata-rata 

       (Turner, 1965). 

%  Proteksi = {100 – ( P/K x 100)} %
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6. Parasetamol  

Gambar 2. Struktur Parasetamol (N-asetil-4-aminofenol) 
(Mutschler, 1991) 

Parasetamol mempunyai nama lain yaitu asetaminofen yang   

merupakan metabolit fenasetin dengan khasiat analgetika dan antipiretika 

yang hampir sama (sedikit lebih lemah daripada asetosal). Efek samping yang 

ditimbulkan lebih ringan khususnya tidak menimbulkan euphoria dan 

ketergantungan psikis. Untuk analgetika ringan parasetamol merupakan obat 

yang lebih disukai pada pasien yang alergi aspirin atau jika salisilat tidak 

dapat ditoleransi (Katzung, 1995).

Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Absorpsi tergantung atas kecepatan pengosongan lambung dan kadar puncak 

di darah biasanya tercapai dalam 30-60 menit (Katzung, 1995). Konsentrasi 

tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam dan masa paruh 

plasma dicapai dalam waktu 1-4 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan 

tubuh. Dalam plasma, 25% parasetamol terikat protein plasma. Dalam hati zat 

ini diuraikan menjadi metabolit toksik yang diekskresi dengan kemih sebagai 

konjugat glukuronida dan sulfat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Penggunaan kronis dari 3-4 gram sehari dapat terjadi kerusakan hati, 

pada dosis diatas 6 gram mengakibatkan nekrosis hati yang tidak reversibel. 
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Overdosis bisa menimbulkan mual, muntah dan anoreksia. Interaksi pada 

dosis tinggi dapat memperkuat efek anti koagulansia dan pada dosis biasa 

tidak interakif (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500 mg 

atau sirup yang mengandung 120 mg/5 ml. Obat ini berguna untuk nyeri 

ringan sampai sedang seperti nyeri kepala, nyeri pasca kelahiran dan keadaan 

lain. Obat ini mampu meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa 

mempengaruhi sistem saraf pusat atau menurunkan kesadaran. Juga tidak 

menimbulkan ketagihan. Obat antinyeri parasetamol juga digunakan pada 

gangguan demam, infeksi virus atau kuman, salesma, pilek dan rematik atau 

encok walaupun jarang (Tjay dan Rahardja, 2002). 

7. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia 

hewani, dan simplisia pelikan (mineral) (Anonim, 1979). 

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman, eksudat tanaman dengan tingkat kehalusan tertentu. Simplisia 

hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian  hewan atau zat-zat 

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

Simplisia pelikan (mineral) adalah simplisia yang berupa bahan pelikan 

(mineral) yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan 

belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1979). 
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8. Soxhletasi

Soxhletasi adalah suatu cara penyarian menggunakan alat soxhletasi 

yaitu suatu alat soxhlet dari gelas yang bekerja secara kontinyu. Pada proses 

ini sampel yang akan disari dimasukkan dalam alat soxhlet, lalu setelah dielusi 

dengan pelarut yang cocok sedemikian rupa sehingga akan terjadi sirkulasi. 

Pemanasan menyebabkan pelarut menguap ke atas lalu setelah di atas akan 

diembunkan oleh pendingin udara menjadi tetesan-tetesan yang akan 

terkumpul kembali dan bila melewati batas lubang pipa samping soxhlet, 

maka akan terjadi sirkulasi yang berulang-ulang akan menghasilkan penyarian 

yang baik (Harborne, 1987). 

Bahan yang akan diekstraksi berada dalam sebuah kantong ekstraksi 

(kertas, karton, dan sebagainya) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang 

bekerja kontinyu. Wadah gelas yang berisi sampel diletakkan diantara labu 

suling dan suatu pendingin aliran balik. Labu tersebut berisi bahan pelarut 

yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa 

pipet, berkondensasi didalamnya, menetes ke atas bahan yang akan diekstraksi 

dan membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan yang terkumpul dalam 

wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis tertarik ke 

dalam labu dengan demikian zat yang akan terekstraksi tertimbun melalui 

penguapan kontinyu dari bahan pelarut. Cara ini penyari terus diperbaharui 

artinya dimasukkan bahan pelarut bebas bahan aktif. Soxhletasi membutuhkan 

sedikit pelarut dan untuk penguapan pelarut digunakan pemanasan (Voight, 

1995).
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9. Ekstrak

Ekstrak merupakan sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair 

yang dibuat dengan menyari dari simplisia nabati atau hewani menurut cara 

yang sesuai di luar pengaruh sinar matahari langsung dan ekstrak kering harus 

mudah digerus menjadi serbuk (Anief, 1987). 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan bahan pelarut yang dipilih, dimana zat 

yang diinginkannya larut. Bahan mentah obat berasal dari tumbuh-tumbuhan 

tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan dan dikeringkan. 

Sediaan ekstrak dibuat agar zat berkhasiat dari simplisia mempunyai kadar 

tinggi sehingga memudahkan dalam pengaturan dosis (Ansel, 1989). 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat atau simplisia dan daya penyesuaian dengan tiap macam 

metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak sempurna atau 

mendekati sempurna dari obat maupun simplisia (Ansel, 1989). 

10. Penyarian

Penyarian adalah suatu proses pemindahan massa zat aktif yang 

semula berada dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga terjadi larutan 

zat aktif dalam cairan penyari tersebut (Anonim, 1986). Metode penyarian 

yang digunakan tergantung pada wujud dan kandungan zat alam yang akan 

disaring. Metode dasar penyaring adalah maserasi dan soxhletasi. Sistem 

pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan 
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kemampuannya dalam melarutkan jumlah maksimal dari zat aktif dan 

seminimal mungkin bagian yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Cairan  penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini: 

1) murah dan mudah diperoleh, 

2) stabil secara fisika dan kimia, 

3) bereaksi netral, 

4) tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, 

5) selektif yaitu hanya menarik zat yang berkhasiat yang dikehendaki, 

6) tidak mempengaruhi zat yang berkhasiat, dan 

7) diperbolehkan oleh peraturan

 (Anonim, 1986). 

Pelarut merupakan cairan atau senyawa yang digunakan untuk 

melarutkan zat-zat pokok yang diinginkan dari bahan yang dilarutkan. Etanol 

adalah pelarut serbaguna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan. Campuran 

alkohol air lebih disukai untuk membuat sediaan farmasetik (Voight, 1995). 

Etanol dapat melarutkan senyawa alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. 

Kerja dari campuran hidroalkohol merupakan gabungan dari  pelarut alkohol 

dan air dan karena keduanya mudah bercampur dan memungkinkan kombinasi 

yang fleksibel untuk membentuk campuran pelarut yang bisa untuk 

mengekstraksi bahan aktif dan bahan obat (Ansel, 1989). 

Serbuk yang terlalu halus akan mempersulit penyarian, karena butir-

butir halus tadi membentuk suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil 
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penyaringan. Dengan demikian hasil penyaringan tidak murni lagi tetapi 

bercampur dengan partikel-partikel halus tadi. Dinding sel merupakan 

saringan, sehingga zat yang tidak larut masih tetap berada dalam sel. Dengan 

penyerbukan yang terlalu halus menyebabkan  banyak dinding sel yang pecah, 

sehingga zat yang tidak diinginkan pun ikut ke dalam hasil saringan (Anonim, 

1986).

E. Keterangan Empirik 

Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun mindi hasil soxhletasi 

dapat memberikan efek analgetika pada hewan uji mencit jantan yang telah diberi 

induksi nyeri secara kimia.  


