
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya dengan tumbuhan berkhasiat sebagai obat. Hampir semua 

daerah mempunyai tanaman obat yang telah dibuktikan kemanjurannya secara

turun temurun (Dalimartha, 1999). Pengetahuan mengenai tumbuhan obat mulai

dari jenis tumbuhannya, bagian yang digunakan, cara pengobatan sampai dengan

penyakit yang dapat disembuhkan merupakan kekayaan pengetahuan yang perlu

dilestarikan (Harini, 2000).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin pesat

dan canggih di zaman sekarang ini ternyata tidak mampu mengesampingkan

begitu saja peranan obat tradisional tetapi justru hidup saling berdampingan dan

saling melengkapi (Thomas, 1989).

Pengembangan obat tradisional dikatakan rasional, yakni ditemukannya

bahan alami (terutama tumbuhan) yang terbukti secara ilmiah memberikan

manfaat klinik dalam pencegahan atau pengobatan penyakit dan tidak

menyebabkan efek samping serius dalam arti aman untuk pemakaian obat pada

manusia (Dalimartha, 2000). Tanaman Petai Cina (Leucaena glauca, Benth)

merupakan salah satu tanaman yang sudah dikenal masyarakat sebagai obat,

biasanya daun petai cina oleh masyarakat sebagai makanan hewan peliharaan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia ingin

memanfaatkan hasil alam menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Sehubungan dengan meningkatnya penggunaan obat tradisional oleh

masyarakat dewasa ini  perlu kiranya dilakukan penelitian daun Petai Cina. Petai
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Cina (Leucaena glauca, Benth) adalah salah satu tanaman yang berkhasiat untuk 

menyembuhkan bengkak (antiinflamasi). Selain itu tanaman ini juga berkhasiat

untuk mengobati cacingan. Secara tradisional penggunaan daun petai cina sebagai

obat bengkak yaitu dengan cara daun ditumbuk halus atau dikunyah-kunyah dan

ditempelkan pada bagian yang luka/bengkak (Thomas, 1992). Bagian dari

tanaman petai cina yang digunakan adalah daun segar atau yang telah dikeringkan

dengan cara diangin-anginkan. Tanaman ini mengandung alkaloida, saponin,

flavonoida, mimosin, leukanin, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi dan vitamin

A dan B1 (Anonim, 1998).

Berdasarkan uraian di atas, tanaman petai cina dapat digunakan sebagai

dasar penelitian mengenai efek antiinflamasinya pada tikus putih jantan. Hasil ini

diharapkan dapat digunakan sebagai data ilmiah yang melandasi penggunaan daun

petai cina sebagai antiinflamasi.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari percobaan ini adalah apakah infusa daun petai

cina (Leucaena glauca, Benth) mempunyai daya antiinflamasi pada tikus putih

jantan galur Wistar yang diinduksi dengan 0,1ml karagenin 1% secara sub

plantar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antiinflamasi infusa daun

petai cina (Leucaena glauca, Benth) yang diberikan peroral pada tikus putih

jantan galur Wistar yang dinduksi dengan 0,1ml karagenin 1% secara sub plantar.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Obat Tradisional

Obat tradisional adalah obat jadi yang berasal dari tumbuhan, hewan,

mineral dan sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang

belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan

berdasarkan pengalaman. Fitofarmaka adalah sediaan obat yang telah jelas

keamanan dan khasiatnya. Bahan bakunya terdiri atas simplisia atau sediaan

galenik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga sediaan

tersebut terjamin keseragamaan komponen aktif, keamanan dan khasiatnya

(Tjokronegoro dan Baziad, 1992).

Obat tradisional merupakan salah satu pilihan pengganti atau

pengobatan alternatif dalam penyembuhan suatu penyakit atau dalam upaya

menjaga kesehatan, berbeda dengan obat modern, penelitian obat tradisional

dilakukan setelah digunakan secara empirik oleh nenek moyang kita. Sedang

pada obat modern, terlebih dahulu dilakukan penelitian secara tuntas baik

secara eksperimental maupun klinik, baru setelah jelas keamanan dan

efektivitasnya digunakan atau diberikan kepada penderita (Sardjono, 1989).

2. Petai Cina

a. Sistematika Tanaman

Kedudukan tanaman petai cina dalam taksonomi adalah sebagai

berikut :

Divisio : Spermatophyta

Sub Diviso : Angiospermae
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Klassis : Dicotyledonae

Ordo : Rosales

Familia : Mimosaceae

Genus : Leucaena

Spesies : Leucaena glauca, Benth 

(Tjitrosoepomo, 2000)

b. Nama Lain

Petai Cina disebut juga Leucaena glauca, Benth, Leucaena

leucocephda. Petai Cina juga mempunyai nama daerah diantaranya : Pete

Cina (Sumatra), Kemlandingan, Lamtoro (Jawa), Palanding, Peuteuy selong

(Sunda), Kalandingan (Madura) (Thomas, 1992).

c. Morfologi  Tanaman

Perdu atau pohon kecil, tinggi 2 – 10 meter, ranting bulat silindris,

ujungnya berambut rapat. Daun menyirip rangkap. Tangkai kebanyakan

dengan kelenjar dibawah pasangan sirip yang terbawah. Sirip 3 – 10 pasang, 

anak daun tiap sirip 5 – 10 pasang, bentuk garis lanset dengan bagian ujung 

yang runcing, pangkal yang tidak sama sisi, berumbai, sisi bawah hijau biru, 

lebih kurang 2- 5 mm. Poros utama berambut rapat. Bunga berbilangan

lima. Bongkol bertangkai panjang. Tabung kelopak berbentuk lonceng,

dengan gigi pendek, tinggi lebih kurang 3 mm. Daun mahkota lepas bentuk

solet,  panjang lebih kurang 1 cm. Polongan diatas bekas mahkota

bertangkai pendek, bentuk pita, pipih dan tipis, 10 – 18 kali lebih kurang 2 
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cm, diantara  biji-biji dengan sekat. Biji 15 – 30, melintang polongan, bulat 

telur terbalik, biji muda berwarna hijau, biji tua berwarna coklat tua (van

Steenis, 1975).

d. Ekologi dan Penyebaran

Sejak berabad-abad lamanya semua orang telah mengenal petai cina.

Tanaman ini mampu tumbuh dengan suburnya di daerah-daerah kering, di

desa-desa, di kebun-kebun, di hutan-hutan maupun di pegunungan.

Tanaman petai cina bukan saja dikenal di Indonesia, tetapi juga tumbuh di

hampir seluruh negara di Asia Australia, Afrika dan Amerika

(Soedirdjoatmoko, 1984).

Petai cina oleh para petani di pedesaan sering ditanam sebagai

tanaman pagar. Petai cina cocok hidup di dataran rendah sampai ketinggian

1500 m diatas permukaan laut. Pengembangbiakannya selain dengan

penyebaran biji yang sudah tua juga dapat dilakukan dengan cara stek

batang (Thomas, 1992).

e. Kandungan Kimia

Biji dari buah polong petai cina (Leucaena glauca, Benth) yang sudah 

tua setiap 100 gram mempunyai nilai kandungan kimia berupa zat kalori

sebesar 148 kalori, protein 10,6 gram, lemak 0,5 gram, hidrat arang 26,2 

gram, kalsium 155 miligram, fosfor 59 miligram, besi 2,2 miligram, vitamin

A 416 SI, vitamin B1 0,23 miligram, dan vitamin C 20 miligram (Thomas,

1992). Daun petai cina mengandung alkaloida, saponin, flavonoida dan

tanin (Anonim, 1998).
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f. Manfaat Tanaman

Manfaat tanaman petai cina yang sudah diketahui antara lain sebagai

obat cacingan, luka baru dan bengkak (Thomas, 1992). Penggunaan daun

petai cina di masyarakat untuk obat bengkak biasanya digunakan daun petai

cina yang masih segar. Pembutannya dengan cara daun ditumbuk halus atau

dikunyah-kunyah dan ditempelkan pada bagian yang luka/bengkak

(Thomas, 1992). Daun segar atau yang telah dikeringkan dengan cara

diangin-angin. Simplisia  kering dapat disimpan dan digunakan jika

diperlukan (Dalimartha, 2000).

3. Penyarian Simplisia

a. Simplisia

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat

yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, berupa

bahan yang dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 macam yaitu pertama,

simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman

atau eksduat tanaman. Kedua, simplisia hewani adalah simplisia yang

berupa hewan utuh, bagian hewan atau  zat-zat yang berguna yang

dihasilkan oleh hewan atau belum berupa zat-zat  kimia murni. Ketiga,

simplisia pelican (mineral) yang belum diolah dengan cara-cara sederhana

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

b. Metode Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula

berada  di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi zat aktif

dalam cairan penyari (Anonim, 1986). Penyarian akan bertambah baik bila
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permukaan serbuk simpilisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin

luas (Anonim, 1986). Sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus 

dipilih berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang

maksimal dari zat aktif dan seminimum  mungkin bagi unsur yang tidak

diinginkan (Ansel, 1989). Cara penyarian dapat dibedakan menjadi

infundasi, maserasi, perkolasi dan penyaringan berkesinambungan (Anonim,

1986).

c. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cairan dibuat dengan

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

pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus

menjadi halus (Anonim, 1979).

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari  bahan

mentah obat dan menggunakan pelarut yang dipilih untuk melarutkan zat

yang diinginkan. 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).

Sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih

berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimum dari

zat aktif yang seminimun mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan.

Dalam banyak hal zat aktif dari tanaman obat yang secara umum sama tipe 
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kimianya, mempunyai sifat kelarutan yang sama pula dan dapat diekstraksi

secara simultan dengan pelarut tunggal atau campuran. Dalam ekstraksi

obat, pelarut disebut menstrum dan ampasnya  tidak mengandung zat aktif

lagi (Ansel, 1989).

d. Infundasi

Infusa adalah sediaan air yang dibuat dengan menyari simplisia

dengan air pada suhu 90oC selama 15 menit. Infundasi adalah proses

penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari  kandungan 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 (Anonim, 1986).

e. Larutan Penyari

Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor.

Larutan penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan mudah

diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah

menguap dan tidak mudah terbakar, selektif yakni hanya menarik zat

berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat,

diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa

sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air dan eter (Anonim,

1986).
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Air memiliki gaya ekstraksi yang menonjol untuk banyak bahan

kandungan jamu yang digunakan secara terapetik, tetapi sekaligus bahan

pengotor juga ikut terambil. Keburukannya menyebabkan reaksi pemutusan

secara hidrolik dapat mengakibatkan cepatnya perubahan bahan aktif.

Larutan dalam air juga mudah mengalami kontaminasi mikroba (Voigt,

1994). Jadi bila larutan ingin ditambahkan bahan pengawet maka diberikan

pada awal penyarian.

Penyari etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel,

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut Umumnya berlaku sebagai cairan

pengekstrasi  adalah campuran bahan pelarut yang berlainan, terutama

campuran etanol-air, dengan etanol  sering dapat dihasilkan suatu hasil

bahan yang optimal dan bahan pengotor hanya dalam skala kecil larut dalam 

cairan pengekstrasi (Voigt, 1994).

Kerja dari campuran hidroalkohol merupakan gabungan dari pelarut

alkohol dan air, dan karena kedua pelarut mudah campur, memungkinkan

kombinasi yang fleksibel untuk membentuk campuran pelarut yang sesuai

untuk menguji fraksi bahan aktif dan bahan obat (Ansel, 1989).

4. Inflamasi

Inflamasi merupakan suatu respons protektif normal terhadap luka

jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-

zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau
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merusak organisme yang menyerang, menghilangkan dan mengatur derajat

perbaikan jaringan (Mycek, 2001). Proses inflamasi merupakan suatu

mekanisme perlindungan tubuh untuk menetralisir dan membasmi agen-agen

yang berbahagia pada tempat cidera dan untuk mempersiapkan keadaan untuk

perbaikan jaringan (Kee dan Hayes, 1996).

Biasanya respon peradangan dimulai oleh antigen, misal virus, bakteri,

protozoa, fungus, atau oleh trauma. Kerusakan sel yang menyertai peradangan

menyebabkan pelepasan enzim lisosim dari  leukosit melalui kerja atas

membran sel, kemudian asam arakidonat dilepaskan dari senyawa perkusor

oleh fosfolipase. Enzim siklooksigenase mengubah asam arakidonat menjadi

endoperoksida yang aktif secara biologis. Senyawa  ini cepat diubah menjadi

prosfaglandin dan tromboksan. Lipooksigenase adalah enzim yang mengubah

asam arakidonat menjadi leukotrien. Leukotrien mempunyai efek kemotaktif

yang kuat atas eosinofil, neutrofil dan makrofag serta meningkatkan

bronkokonstriksi dan permeabilitas vaskuler. Histamin juga dilepaskan pada

tempat jaringan cedera seperti juga komponen komplemen, serta produk

leukosit lainnya dan trombosit. Anion superoksida dibentuk oleh reduksi

oksigen molekuler, yang bisa merangsang produksi molekul reaktif lain seperti

hidrogen peroksida dan rantai hidroksil. Interaksi senyawa ini dengan asam

arakidonat menghasilkan pembentukan senyawa kemotaktik, sehingga

mengakibatkan  proses peradangan (Katzung, 2001).
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Gambar 1. Patogenesis dan gejala suatu peradangan (Mutschler, 1986)

5. Antiinflamasi

Obat antiinflamasi non steroid (AINS) merupakan suatu kelompok obat 

yang heterogen, bahkan beberapa obat sangat berbeda secara kimia. Obat-obat

ini ternyata mempunyai banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek

samping dengan aspirin, sehingga obat golongan ini sering disebut juga sebagai

obat mirip aspirin (aspirin like drugs). Sebagian efek terapi dan efek samping

dari obat antiinflamasi mempunyai banyak persamaan dengan obat analgesik

yaitu berdasarkan atas penghambatan biosintesis prostaglandin. Prostaglandin

akan dilepaskan bila sel mengalami kerusakan (Wilmana, 1995).
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 Pengobatan inflamasi mempunyai dua tujuan utama : pertama,

meringankan rasa nyeri, yang seringkali merupakan gejala awal yang terlihat

dan keluhan utama terus menerus dari pasien, dan kedua memperlambat atau

membatasi proses perusakan jaringan. Pengurangan inflamasi dengan obat-obat

inflamasi non steroid seringkali berakibat meredanya rasa nyeri selama periode 

yang bermakna. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari nonopioid analgesik

(aspirin) juga mempunyai efek antiinflamasi, jadi mereka dapat digunakan

untuk pengobatan antiinflamasi  akut maupun kronis (Katzung, 2001).

Diklofenak adalah derivat sederhana dari phenilacetic acid (asam

fenilasetat) yang menyerupai flurbiprofen dan meclofenamate. Obat ini adalah 

penghambat siklooksigenase yang relatif non selektif dan kuat, juga

mengurangi biovailabilitas asam arakidonat. Obat ini memiliki sifat-sifat

antiinflamasi, analgesik dan antipiretik yang biasa. Obat-obat ini cepat diserap

sesudah pemberian secara oral, tetapi bioavailabilitas sistemiknya hanya antara

30-70% karena metabolisme lintas pertama. Obat ini mempunyai  waktu paruh

1-2 jam. Seperti flurbiprofen, diklofenak menumpuk di dalam cairan sinovial, 

dengan waktu paruh 2-6 jam dalam kompartemen ini (Katzung, 2001).

Obat-obatan antiinflamasi adalah golongan obat yang memiliki

aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Aktivitas ini dapat dicapai

melalui berbagai cara, yaitu menghambat pembentukan mediator radang

prostaglandin, menghambat migrasi sel-sel leukosit ke daerah radang,

menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel tempat pembentukannya.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat antiinflamasi terbagi ke dalam

golongan steroid yang terutama bekerja dengan cara menghambat pelepasan

prostaglandin dari sel-sel sumbernya dan golongan non-steroid yang bekerja
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melalui mekanisme lain seperti inhibisi siklooksigenase yang berperan pada

biosintesis prostaglandin. 

E. Keterangan Empiris

Berdasarkan penggunaan secara empiris oleh sebagian masyarakat bahwa 

tanaman petai cina (Leucaena glauca, Benth) digunakan untuk menyembuhkan

bengkak maka diharapkan penelitian ini dapat diketahui aktivitas petai cina

sebagai antiinflamasi pada tikus putih jantan yang diradangkan dengan 0,1ml

karagenin 1% secara sub plantar.


