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A. Latar Belakang

Dewasa ini selain obat-obatan yang berasal dari bahan kimia,

masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan obat tradisional

sebagai alternatif penyembuhan penyakit terutama pada masyarakat pedesaan,

karena pertimbangan wilayah yang sulit dijangkau dan faktor ekonomis. Obat

tradisional murah dan mudah diperoleh. Selain itu sumber bahan obat alam

nabati tumbuh berlimpah di Indonesia.

Agar peranan obat tradisional dapat lebih ditingkatkan perlu didorong

upaya pengenalan, penelitian, pengujian dan pengembangan khasiat serta

keamanan suatu tumbuhan obat. Sehingga keberadaannya dapat dikenal di

kalangan medis (Wijayakusuma, dkk., 1995). Obat tradisional dikatakan

rasional, jika terbukti secara ilmiah memberikan manfaat klinik dalam

pencegahan atau pengobatan penyakit dan tidak menyebabkan efek samping

serius dalam arti aman pada manusia (Dalimartha, 2000).

Untuk mengobati penyakit, sirih sudah lama dipakai oleh orang

Indonesia dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Pengobatan tradisional yang

mereka lakukan tentunya hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

nenek moyangnya atau secara empiris, belum berdasarkan penelitian secara

medis-farmakologis. Meskipun demikian, pengobatan dengan sirih secara

tradisional terbukti mujarab dan mampu menyembuhkan penyakit atau paling

tidak mengurangi rasa sakit dan menambah kebugaran tubuh. Sirih digunakan

untuk menyembuhkan mata merah atau iritasi dan bengkak. Biasanya daun



sirih direndam dalam air mendidih di wadah piring atau mangkuk. Setelah

airnya agak dingin, dipakai untuk mencuci mata dengan cara merendam muka,

terutama bagian mata ke dalam air sirih tersebut (Damayanti dan Mulyono,

2003).

Atas dasar keterangan di atas, daun sirih dapat digunakan sebagai

dasar penelitian mengenai efek antiinflamasinya pada tikus putih jantan yang

diberikan secara oral. Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai data

ilmiah yang melandasi penggunaan daun sirih sebagai antiinflamasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan yaitu apakah infusa daun sirih (Piper betle L.) yang diberikan

secara peroral mempunyai efek antiinflamasi pada tikus putih jantan galur

Wistar yang diinduksi dengan 0,1ml karagenin 1% secara subplantar ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi infusa

daun sirih (Piper betle L.) yang diberikan peroral pada tikus putih jantan

galur Wistar yang diinduksi dengan 0,1ml karagenin 1% secara subplantar.

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).

2. Tanaman Sirih

a. Sistematika Tanaman

Sistematika tanaman Sirih sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Anak Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Anak Kelas : Monochlamydae

Bangsa : Piperales

Suku : Piperaceae

Spesies : Piper betle L.

(Van Steenis, 1947)

b. Nama Lain

Suruh (Jawa); seureuh (Sunda); base (Bali); leko, kowak,

malu, (Nusa Tenggara); dontile; parigi; gamaneng (Sulawesi); gies,

bido (Maluku); sirih, ranub, sereh, sirieh (Melayu)

(Tjitrosoepomo,1994).

c. Morfologi Tanaman

Sirih tumbuh memanjat, tinggi 5 m sampai 15 m. Helaian

daun berbentuk bundar telur atau bundar telur lonjong, pada bagian

pangkal berbentuk jantung atau agak bundar, tulang daun bagian



bawah gundul atau berambut sangat pendek, tebal, berwarna putih,

panjang 5 cm sampai 18 cm, lebar 2.5 cm sampai 10.5 cm. Bunga

berbentuk bulie, berdiri sendiri diujung cabang dan berhadapan

dengan daun. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bundar telur

berbalik atau lonjong, panjang kira-kira 1 mm. Bulir jantan, panjang

gagang 1.5 cm sampai 3 cm, benang sari sangat pendek. Bulir betina,

panjang gagang 2.5 cm sampai 6 cm. Kepala putik 3 sampai 5. buah

buni, bulat, dengan ujung gundul. Bulir masak berambut kelabu,

rapat, tebal 1 cm sampai 1.5 cm. Biji membentuk lingkaran

(Anonim, 1980).

d. Kandungan Kimia

Daun sirih mengandung zat samak, enzim diastase, gula,

vitamin A, chavibetol dan allilpyrocatechol (Tampubolon, 1981).

Selain itu daun sirih juga mengandung saponin, flavonoid dan

polifenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)

e. Khasiat tanaman

Daun sirih dipakai untuk tujuan pengobatan pada hidung

berdarah, mulut berbau, mata sakit, radang tenggorokan. Daun

dikunyah bersama kapur dan biji pinang untuk penguat gigi

stimulansia dan adtrigent. Campuran tersebut berasa pedas,

menyebabkan air ludah berwarna merah dan gigi menjadi berwarna

hitam. Banyak digunakan untuk pengobatan penyakit asma,

rheumatic arthritis, rheumatalgia, dan luka-luka ( Sudarsono dkk,

1996).



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 eksudat 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 pelikan (mineral) yang belum

diolah dengan cara-cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni

(Anonim, 1979).

b. Metode Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan masa zat aktif yang semula

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

larutan zat aktif dalam cairan penyari (Anonim, 1986). Penyarian akan

bertambah baik bila 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 penyarian berkesinambungan (Anonim, 1986).



c. 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).

d. 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).

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, 1984). Jadi bila larutan ingin

ditambahkan bahan pengawet maka diberikan pada awal penyarian.

4. Inflamasi

Peradangan (inflamasi) merupakan salah satu reaksi antara

jaringan ikat pembuluh dengan pengaruh-pengaruh yang merusak

(noksius). Noksius dapat berupa reaksi kimia, reaksi fisika, infeksi

mikroorganisme atau parasit (Wilmana, 1995).

Proses inflamasi merupakan suatu perlindungan dimana tubuh

berusaha untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya

pada tempat cedera dan untuk mempersiapkan keadaan untuk perbaikan

jaringan (Kee dan Hayes, 1993).

Gejala-gejala reaksi peradangan dapat diamati: kemerahan

(rubor), panas meningkat (calor), rasa sakit (dolor), pembengkakan

(tumor), dan gangguan fungsi (functio laesa) (Mutschler, 1986). Selama

berlangsungnya fenomena inflamasi banyak mediator kimiawi yang

dilepaskan secara lokal antara lain: histamin, 5-hidroksi triptamin (5HT),

faktor kemotaktik, bradikinin, leukotrien dan prostaglandin. Penelitian

terakhir menunjukkan autokoid lipid PAF (platelet activating factor) juga

merupakan mediator inflamasi (Wilmana, 1995). Patogenesis dan gejala

suatu peradangan dapat dilihat pada gambar 1.



5. Obat Antiinflamasi

Obat analgesik antipiretik serta obat antiinflamasi nonsteroid

(AINS) merupakan suatu kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa

obat berbeda secara kimia. Walaupun demikian obat-obat ini ternyata

memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek samping.

Ternyata sebagian besar efek terapi dan efek sampingnya berdasarkan atas

penghambatan biosintesis prostaglandin (Wilmana, 1995).

Prostaglandin merupakan senyawa endogen hasil metabolisme

asam arakidonat yang berasal dari lapisan fosfolipid pada membran sel.

Metabolisme asam arakidonat terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur

lipoksigenasi yang dikatalisis oleh enzim lipoksigenase menghasilkan

leukotriene, dan jalur siklooksigenase yang dikatalisis oleh enzim

siklooksigenase menghasilkan prostaglandin dan tromboksan. Obat AINS

bekerja menghambat enzim siklooksigenase, sehingga pada gilirannya

menghambat produksi prostaglandin yang merupakan mediator nyeri

utama (Ikawati, 2006).

Kebanyakan obat AINS bersifat asam, sehingga obat AINS lebih

banyak terkumpul pada sel-sel yang berdekatan dengan suasana asam

seperti di lambung dan ginjal. Dengan demikian, jelas bahwa efek obat

AINS maupun efek sampingnya akan lebih nyata di daerah dimana kadar

obat AINS terkumpul. Efek samping obat AINS kemungkinan besar

adalah akibat penghambatan biosintesis PG. Secara normal PG akan

memberikan sifat sito-protektif terhadap membran mukosa lambung dan



juga meningkatkan sekresi mukus serta mengurangi sekresi asam

lambung. Bila diberikan obat AINS maka sifat protektif PG terhadap

lambung akan berkurang, sehingga akan timbul nausea, dispepsia dan bisa

terjadi ulserasi lambung. Demikian juga dengan gangguan biosintesis PG

di ginjal dimana PG membantu kelancaran sirkulasi ginjal (Wilmana,

1995).

Banyak produk obat antiinflamasi yang beredar di masyarakat,

salah satu obat yang digunakan di kalangan medis adalah diklofenak.

Diklofenak merupakan derivat asam fenilasetat. Absorpsi diklofenak

melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap. Obat ini terikat 99%

pada protein plasma dan mengalami efek lintas awal (first pass) sebesar

40-50%. Walaupun waktu paruh singkat, yakni 1-3 jam, diklofenak

diakumulasi di saluran cairan sinovia yang menjelaskan efek terapi di

sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut (Wilmana, 1995).



Gambar 1. Patogenesis dan gejala suatu peradangan (Mutschler, 1986).

Gambar 2. Obat analgesik antiinflamasi non steroid (obat AINS) (Wilmana,
1995).

Derivat Asam Fenil Asetat
• Diklofenak
• Fenkofenak

Derivat Asam Asetat Inden/ Idol
• Indometasin • Sulindak
• Tolmetin

OBAT AINS

Asam karboksilat Asam Enolat

Asam Asetat Derivat Derivat Derivat Derivat Derivat Oksikam

• Aspirin
• Benorilat
• Diflunisal
• Salsalat

• As.
Tiaprofenat

• Fenbufen
• Feoprofen
• Flurbiprofen
• Ibuprofen
• Ketoprofen
• Naproksen

• As.
Mefenamat

• Metiofenamat

• Azapropazon
• Fenilbutazon
• Oksifenilbutazon

• Piroksikam
• Tenoksikam

Noksius

Kerusakan Sel

Kemerahan

Eksudasi

Pembebasan Mediator

Proliferasi Sel

Emigrasi Leukosit

Panas

Perangsangan
Reseptor

Gangguan
Sirkulasi Lokal

Pembengkakan Gangguan
Fungsi

Nyeri



Gambar 3. Rumus bangun diklofenak (Mutschler, 1986).

E. Keterangan Empiris

Berdasarkan penggunaan secara empiris di masyarakat bahwa daun sirih

(Piper betle L.) digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan

bengkak maka penelitian ini diharapkan dapat diketahui efek antiinflamasi infusa

daun sirih pada tikus putih jantan galur Wistar secara oral yang diinjeksi 0,1ml

karagenin secara subplantar.
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