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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Nyeri erat kaitannya dengan inflamasi atau radang karena nyeri merupakan 

respon pertama munculnya peradangan. Nyeri sering terjadi di masyarakat. Nyeri 

merupakan gejala penyakit yang timbul jika terdapat rangsang mekanik, termal, 

kimia, atau listrik yang melampaui nilai ambang nyeri dan menyebabkan 

kerusakan jaringan dengan pembebasan mediator nyeri seperti bradikinin dan 

prostaglandin. Kemudian prostaglandin menimbulkan hiperalgesia, sehingga 

mediator nyeri seperti bradikinin dan histamin merangsangnya dan menimbulkan 

nyeri yang nyata. Obat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit biasanya 

disebut analgetik. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja dan efek samping 

analgetik dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu analgetika yang berkhasiat 

kuat (bekerja di pusat) dan analgetika yang berkhasiat lemah sampai sedang yang 

bekerja terutama pada perifer (Mutschler, 1986; Wilmana, 1995). 

Asetosal merupakan salah satu analgetika perifer yang mampu 

meringankan atau menghilangkan rasa nyeri dengan cara merintangi terbentuknya 

rangsangan pada reseptor nyeri perifer (Tjay dan Rahardja, 2002). Mekanismenya 

yaitu melalui penghambatan biosintesis prostaglandin dengan memblok enzim 

siklooksigenase (Wibowo dan Gofir,  2001). Di Indonesia pengobatan dengan cara 

tradisional dan pemakaian obat tradisional masih banyak dilakukan oleh 

masyarakat secara luas (Heyne, 1950). Oleh karena itu, obat tradisional masih 

digunakan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini (Soedibyo, 1998). Salah 

satu tanaman yang digunakan masyarakat dalam pengobatan tradisional sebagai 

pereda nyeri (analgetik) adalah buah asam jawa (Tamarindus indica L.). Daging 

buah asam jawa mengandung asam tartrat, asam maleat, asam sitrat, asam 

suksinat, asam asetat, pektin, dan gula invert (Soedibyo, 1998). Skrining  fitokimia 

ekstrak air daging buah asam jawa menunjukkan adanya kandungan utama seperti 

saponin, alkaloid, antrakinon, dan glikosida (Abubakar, et. al., 2008). Beberapa 



2 
 

alkaloida dan saponin yang diisolasi dari tumbuhan obat mempunyai aktivitas 

antinosiseptif yang penting dan/atau antiinflamasi yang signifikan (Farouk, et. al. 

2008; Li and Shu, 1999). Komposisi kimia seperti minyak atsiri, juga ditemukan 

dalam buah asam jawa (Pino, 2004). Adanya kandungan minyak atsiri dan zat-zat 

terpenoid yang diteliti dari bahan nabati mempunyai khasiat sebagai analgetik, 

intiinflamasi, dan antirematik (Hargono, 2000). Pada skrining fitokimia buah 

asam jawa ditemukan adanya flavonoid dan tanin (Daniyan and Muhammad, 

2008). Mekanisme flavonoid diketahui mirip dengan asetosal, yakni melalui 

penghambatan biosintesis prostaglandin (Ebadi, 2002; Wibowo dan Gofir, 2001). 

Beberapa tanaman obat telah diteliti khasiatnya, namun masih ada 

kekhawatiran tentang keamanan penggunaan produk herbal bersama obat. Hal ini 

disebabkan kurangnya penelitian dan pengetahuan tentang potensi interaksi obat 

dan produk herbal yang signifikan. Penggunaan bersama produk herbal dengan 

obat memiliki potensi interaksi farmakokinetik atau farmakodinamik meningkat. 

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ekstrak dari buah asam jawa 

dapat meningkatkan bioavailabilitas dari asetosal (Mustapha, et. al., 1996). 

Sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh infusa 

asam jawa terhadap daya analgetik asetosal (Tamarindus indica L.) pada mencit. 

Penelitian yang dilakukan terhadap sediaan infusa lebih berdasar pada 

penggunaan secara empiris di masyarakat yaitu dengan cara diseduh atau direbus 

dengan air panas. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, 

yaitu: “apakah ada pengaruh infusa buah asam jawa (Tamarindus indica L.) 

terhadap daya analgetik asetosal pada mencit dengan metode geliat?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh infusa buah 

asam jawa (Tamarindus indica L.) terhadap daya analgetik asetosal pada mencit 

dengan metode geliat. 
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D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

a. Sistematika Tanaman 

 Kingdom  :   Plantae 

 Divisi  :   Spermatophyta 

 Sub Divisio  :  Angiospermae 

 Classis :  Dicotyledoneae 

 Sub Classis : Dialypetalae 

 Familia :   Caesalpiniaceae 

 Genus :   Tamarindus 

 Species :   Tamarindus indica L. 

(Tjitrosoepomo, 2007; Van Steenis, 2005) 

b. Kandungan Kimia  

Daging buah asam jawa mengandung asam tartrat, asam maleat, asam 

sitrat, asam suksinat, asam asetat, pektin, dan gula invert (Soedibyo, 1998). 

Skrining  fitokimia ekstrak air daging buah asam jawa menunjukkan adanya 

kandungan utama seperti saponin, alkaloid, antrakinon, dan glikosida (Abubakar, 

et. al., 2008). Beberapa alkaloida dan saponin yang diisolasi dari tumbuhan obat 

mempunyai aktivitas antinosiseptif yang penting dan/atau antiinflamasi yang 

signifikan (Farouk, et. al. 2008; Li and Shu, 1999). Pada skrining fitokimia buah 

asam jawa ditemukan adanya flavonoid dan tanin (Daniyan and Muhammad, 

2008). Pada tes pendahuluan fitokimia ditemukan adanya sterol dan triterpen pada 

ekstrak Tamarindus indica (Bhadoriya, et.al, 2011). Komposisi kimia seperti 

minyak atsiri, juga ditemukan dalam buah asam jawa (Pino, 2004).  

c. Khasiat  

Daging buah asam jawa dapat digunakan untuk nyeri haid, sakit perut, 

demam, dan rematik (Soedibyo, 1998). Pulp buah asam jawa dapat digunakan 

dalam pengobatan sembelit, panas, disentri, keracunan alkohol, infeksi cacing, 

penyakit kuning, mual dan muntah pada kehamilan, serta asma (Soemardi, 2007). 

Hasil interaksi asam jawa dengan aspirin dapat meningkatkan bioavailabilitas dari 

aspirin (Mustapha, et al., 1996). 
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2. Nyeri  

Nyeri erat kaitannya dengan inflamasi atau radang karena nyeri 

merupakan respon pertama munculnya peradangan. Nyeri merupakan gejala 

penyakit atau kerusakan yang paling sering terjadi. Rasa nyeri merupakan suatu 

gejala yang berfungsi melindungi tubuh. Nyeri timbul jika terdapat rangsang 

mekanik, termal, kimia, atau listrik yang melampaui nilai ambang nyeri dan 

menyebabkan kerusakan jaringan dengan pembebasan jaringan yang disebut 

senyawa nyeri (mediator nyeri) seperti bradikinin dan prostaglandin. Jaringan 

yang rusak kemudian merangsang reseptor nyeri di ujung syaraf perifer ataupun di 

tempat lain. Di tempat-tempat ini selanjutnya rangsang nyeri diteruskan ke pusat 

nyeri di korteks serebri oleh syaraf sensoris melalui sumsum tulang belakang dan 

talamus. Nyeri sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Penilaian 

rangsang nyeri yang dialami oleh setiap orang sangat berbeda. Penelitian 

membuktikan bahwa prostaglandin menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri 

terhadap stimulasi mekanik dan kimia. Jadi prostaglandin menimbulkan 

hiperalgesia, kemudian mediator nyeri seperti bradikinin dan histamin 

merangsangnya dan menimbulkan nyeri yang nyata (Mutschler, 1986; Tjay dan 

Rahardja, 2002; Wilmana, 1995).  

 

3. Analgetik  

Analgetik yaitu senyawa yang dalam dosis terapeutik meringankan atau 

menekan rasa sakit. Berdasarkan proses terjadinya (Tjay dan Rahardja, 2002), rasa 

nyeri dapat dilawan dengan beberapa cara yaitu: 

a. Merintangi terbentukya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan 

analgetika perifer 

b. Merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, misalnya dengan 

anestesi lokal 

c. Blokade pusat nyeri di SSP dengan analgetika sentral (narkotika) atau dengan 

anestetika umum.  
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Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetika dibagi dalam dua 

kelompok besar, yaitu: pertama, analgetika perifer (non-narkotik) terdiri dari obat-

obat non-narkotik dan tidak bekerja sentral, sehingga tidak mempengaruhi SSP 

atau menurunkan kesadaran, serta tidak menimbulkan ketagihan, kedua, 

analgetika narkotik yang digunakan khusus untuk menghalau nyeri hebat seperti 

pada fraktura dan kanker (Tjay dan Rahardja, 2002). Berdasarkan potensi kerja, 

mekanisme kerja dan efek samping analgetika dibedakan dalam 2 (dua) kelompok 

yaitu analgetika berkhasiat kuat (bekerja di pusat), dan analgetika berkhasiat 

lemah sampai sedang yang bekerja terutama pada perifer dengan sifat sebagai 

antipiretik dan kebanyakan juga mempunyai sifat antiinflamasi serta antireumatik  

(Mutschler, 1986).  

Obat analgetik antipiretik serta obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) 

merupakan salah satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga digunakan 

tanpa resep dokter (Wilmana, 1995). Sampai saat ini, frekuensi penggunaan obat-

obat golongan AINS oleh masyarakat masih sangat tinggi misalnya aspirin 

(asetosal), digunakan untuk menanggulangi penyakit sendi degeneratif dan 

rheumatoid arthritis serta mengatasi rasa nyeri (Price and Wilson, 1995).  

 

4. Asetosal 

Asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin 

adalah analgetik antipiretik dan antiinflamasi yang digunakan dan digolongkan 

dalam obat bebas (Wilmana, 1995). Aspirin (Gambar 1) bersifat agak sukar larut 

dalam air, mudah larut dalam etanol (95%) P, larut dalam kloroform P dan eter P 

(Depkes, 1979).   

 

                 
 

 
 

Gambar 1. Asetosal (Depkes, 1979) 
 

Asetosal merupakan analgetika perifer (non-narkotik) yang merintangi 

terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer. Mekanisme kerja utama 
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asetosal yaitu dengan menghambat siklooksigenase (COX), suatu enzim yang 

mengkonversi asam arakidonat menjadi prekursor endoperoksida dari 

prostaglandin dan tromboksan. Menurut Wibowo dan Gofir, 2001, obat ini 

mampu menghambat biosintesis prostaglandin. Sintesis prostaglandin dapat 

terjadi bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, 

fisik, atau mekanis, sehingga enzim fosofolipase diaktifkan untuk mengubah 

fosfolipida menjadi asam arakhidonat. Asam lemak poli tak jenuh ini kemudian 

diubah sebagian oleh enzim siklooksigenase menjadi asam endoperoksida dan 

seterusnya menjadi zat-zat prostaglandin. Bagian lain dari arakhidonat diubah 

oleh enzim lipoksigenase menjadi zat-zat leukotrien. Baik prostaglandin maupun 

leukotrien bertanggung jawab atas sebagian besar gejala peradangan (Katzung, 

1994; Tjay dan Rahardja, 2002). Asetosal 166 kali lebih kuat menghambat COX-1 

daripada COX-2 (Wilmana, 1995). Pemberian asetosal mengakibatkan terjadinya 

hambatan pembentukan prostaglandin dan dapat mengakibatkan peningkatan 

sekresi asam lambung (Price and Wilson, 1995). 

Asetosal memiliki efek analgetik dan antipiretik yang cepat, yakni 

setelah 30 menit dan bertahan 3-6 jam (Tjay dan Rahardja, 2002). Dosis analgesik 

atau antipiretik yang optimal dari aspirin yang digunakan biasanya kurang dari 0,6 

gram dosis oral. Dosis biasa bisa diulang setiap 4 jam dan dosis yang lebih kecil 

(0,3 g) setiap 3 jam (Katzung, 2002). Efek samping yang paling sering terjadi 

berupa iritasi mukosa lambung dengan risiko tukak lambung dan perdarahan 

samar.  

 

5. Metode Uji Analgetik 

Metode-metode pengujian aktivitas analgetika dilakukan dengan menilai 

kemampuan untuk menekan atau menghilangkan rasa nyeri yang diinduksi pada 

hewan percobaan (mencit, tikus, dan marmut), meliputi induksi secara kimia, 

mekanik, termik, dan elektrik. Pada umunya daya analgetika dinilai dengan 

mengukur besarnya peningkatan stimulus nyeri yang harus diberikan sampai ada 

respon nyeri atau jangka waktu ketahanan hewan terhadap stimulus nyeri atau 

peranan frekuensi respon nyeri (KKI, 1991). 
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a. Metode induksi cara kimia (Sigmund) 

Prinsip metode yakni obat dinilai kemampuannya dalam menekan atau 

menghilangkan rasa nyeri yang diinduksi secara kimia (KKI, 1991). Banyaknya 

senyawa menyebabkan respon segera yang bervariasi. Akan tetapi, yang 

menyebabkan respon  karakteristik dalam 30 detik meliputi asetilkolin, adenosine 

trifosfat, bradikinin, histamin, 5-hidroksiptriptamin, 2% potassium klorida, 4% 

sodim klorida atau triptamin. Diikuti respon yang lebih panjang terlihat setelah 

pemberian intraperitoneal asam asetat (1-3% sebanyak 0,2 ml atau 300 mg/kgbb, 

Williamson, et. al., 1996), 1,8% kalsium klorida, klorobutanol, 5-

hidroksitriptofan, 2% magnesium sulfat, fenilkuinon, atau triptofan. Injeksi 0,25 

ml larutan 0,02% fenilkuinon pada mencit menyebabkan kontriksi abdomen, 3-10 

menit setelah injeksi dan terlihat lebih dari 1 jam. Pemberian senyawa-senyawa  

tersebut menyebabkan respon karakteristik berupa  geliat, meregangkan badan, 

dan terjadi konstriksi pada abdominal (Domer, et. al., 1971). Rasa nyeri pada 

mencit diperlihatkan dalam bentuk respon gerakan geliat. Frekuensi gerakan ini 

dalam waktu tertentu menyatakan derajat nyeri yang dirasakan. Adanya jumlah 

geliat yang lebih sedikit hingga 50% dari jumlah geliat pada kelompok kontrol 

menunjukkan adanya aktivitas analgetika dalam obat uji (KKI, 1991). 

 

6. Infusa 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati 

dengan air pada suhu 900C selama 15 menit. Pembuatan infusa merupakan cara 

yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan yang lunak 

seperti daun dan bunga, dapat diminum panas atau dingin (Depkes, 2000). 

Pembuatan infusa dilakukan dengan mencampur simplisia dengan derajat halus 

yang cocok ke dalam panci dengan air secukupnya, kemudian dipanaskan di atas 

penangas air sambil sesekali diaduk. Waktu terhitung 15 menit bila suhu 

mencapai 900C. Infusa diserkai selagi panas melalui kain flanel, kemudian 

ditambahkan air panas secukupnya melalui ampas infusa hingga diperoleh volume 

yang dikehendaki (Depkes, 1979).  
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E. Landasan Teori 

Daging buah asam jawa mengandung asam tartrat, asam maleat, asam 

sitrat, asam suksinat, asam asetat, pektin, dan gula invert, yang digunakan untuk 

nyeri haid, sakit perut, demam, dan rematik (Soedibyo, 1998). Skrining  fitokimia 

ekstrak air daging buah asam jawa menunjukkan adanya kandungan utama seperti 

saponin, alkaloid, antrakinon, dan glikosida (Abubakar, et. al., 2008). Beberapa 

alkaloid dan saponin yang diisolasi dari tumbuhan obat mempunyai aktivitas 

antinosiseptif yang penting dan/atau antiinflamasi yang signifikan (Farouk, et. al. 

2008; Li and Shu, 1999). Pada penelitian lain ditemukan pula adanya flavonoid 

dan tanin pada skrining fitokimia buah asam jawa (Daniyan and Muhammad, 

2008). 

Komposisi kimia seperti minyak atsiri, juga ditemukan dalam buah asam 

jawa (Pino, 2004). Pada tes pendahuluan fitokimia ditemukan adanya sterol dan 

triterpen pada ekstrak Tamarindus indica yang kemungkinan mempunyai efek 

analgetik (Bhadoriya, et.al, 2011). Adanya kandungan minyak atsiri dan zat-zat 

terpenoid yang diteliti dari bahan nabati mempunyai khasiat sebagai analgetik, 

intiinflamasi, dan antirematik (Hargono, 2000). Pada penelitian sebelumnya 

disebutkan bahwa hasil interaksi asam jawa dengan aspirin dapat meningkatkan 

bioavailabilitas dari aspirin (Mustapha, et al., 1996). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya infusa buah 

asam jawa (Tamarindus indica L.) berpengaruh terhadap daya analgetik asetosal 

pada mencit.  

 

F. Hipotesis 

Infusa buah asam jawa (Tamarindus indica L.) berpengaruh terhadap daya 

analgetik asetosal pada mencit dengan metode geliat. 

 


