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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat indonesia dalam situasi kondisi perekonomian yang kurang 

menguntungkan dewasa ini, khususnya di bidang pemeliharaan kesehatan, 

memaksa kita untuk menengok kembali potensi alam nabati indonesia dalam 

upaya  menanaggulangi berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan yang 

mungkin timbul. Pengenalan khasiat dan mamfaat tanaman indonesia yang 

merupakan  hal yang harus diketahui agar dalam kaitannya sebagai sumber bahan 

alam dapat berdaya guna dan berhasil dalam mencapai salah satu sasaran program 

pembangunan di bidang kesehatan (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1993). Kita 

mengetahui bahwa obat tradisional (jamu) telah berada dalam masyarakat dan 

sudah lama digunakan dan dilaporkan secara empiris memberi mamfaat dalam 

meningkatkan kesehatan tubuh pengobatan berbagai penyakit (Tjokronegoro dan 

Baziad, 1993).  

Kelelahan yang terjadi karena aktifitas fisik ataupun mental merupakan 

keluhan umum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini adalah sesuatu 

yang alamiah dan normal. Kelelahan dapat diatasi dengan olahraga, istirahat yang 

cukup dan minum obat yang berkhasiat sebagai tonikum. Rasa lelah yang terus 

menerus ataupun sering kambuh yang tidak ada sebab khususnya sebaiknya 

konsultasi dokter untuk memastikan penyebab rasa lelah tersebut dan mulai 

dengan pengobatan yang sesuai (Anonim, 2004).  
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Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera 

makan (Ramli dan Pamoentjak, 2000). Serbuk instan yaitu suatu sediaan 

berbentuk serbuk dan penambahan satu atau lebih bahan tambahan. Sehingga 

sediaan instan tersebut lebih praktis mudah dikonsumsi dan rasanya juga lebih 

enak. Efek tonik disebut, yaitu efek yang memacu dan memperkuat semua sistem 

dan organ serta menstimulan perbaikan sel-sel tonus otot (Anonim, 2000). 

Obat tradisional atau jamu dari alam khasiatnya belum terbukti secara 

ilmiah, selama penggunaanya hanya didasarkan pada data empiris semata yaitu 

data pengalaman dari seseorang yang telah mengalami penyembuhan setelah 

meminum jamu (Gunawan, 1999). Dengan demikian wajar jika obat tradisional 

indonesia atau jamu lebih banyak digunakan untuk memelihara kesehatan sehari-

hari, mempertahankan stamina, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

(Soedibyo, 1998). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai tonikum adalah akar som 

jawa. Karakter utama yang bermanfaat pada tanaman akar som jawa adalah 

bagian dari tanaman sehingga mutu produksi tanaman sangat berkaitan dengan 

kemampuan produksi akar (Widowati dkk., 2002). Instan akar som jawa dibuat 

dari sari rebusan serbuk akar Som jawa dan gula sebagai pengawet dan penambah 

energi.  

Kandungan kimia dari akar som jawa adalah saponin, flavanoid dan 

tanin (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Akar som jawa mempunyai bentuk 

akar yang menggembung yang sama seperti ginseng dan khasiatnya disetarakan 

dengan ginseng. Pada umumnya tanaman yang berkhasiat sebagai tonikum 
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mengandung senyawa turunan saponin, dan senyawa lain yang berkhasiat sebagai 

penguat tubuh serta memperlancar peredaran darah. Zat yang dianggap berkhasiat 

adalah turunan saponin yang disebut ginsenosida (Widowati dkk., 2002).  

Berdasarkan uraian di atas, karena akar som jawa dapat dimanfaatkan 

sebagai sediaan tonikum, maka akar som jawa yang telah dibuat menjadi sediaan 

instan digunakan sebagai objek penelitian mengenai uji efek tonik pada mencit 

putih jantan. Hasil dari penelitian efek tonik ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai data ilmiah yang melandasi penggunaan akar som jawa sebagai tonikum. 

 

B. Perumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

apakah sediaan instan akar som jawa mempunyai efek tonik terhadap mencit  

putih jantan galur Swiss Webster? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efek tonik sediaan instan akar som 

jawa (Talinum paniculatum (jacq.) Gaertn.) terhadap mencit putih jantan galur 

Swiss Webster.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Obat Tradisional 

         Obat tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau panduan bahan-

bahan yang diperoleh dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa 

zat murni (Agoes dan Jacob, 1996). 
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         Obat Bahan Alam (OBA) diklasifikan atas jamu, obat herbal berstandar 

dan fitofarmaka. Jamu adalah obat bahan alam yang penggunaannya 

didasarkan pada pengalaman empiris yang sifatnya turun temurun. Obat herbal 

berstandar adalah sediaan obat alami dengan menggunakan bahan baku yang 

sudah terstandarisasi dan sudah dilakukan uji praklinik (uji khasiat dan 

toksisitas pada hewan uji). Fitofarmaka adalah sediaan obat alami dengan 

bahan baku yang telah distandarisasi dan telah dilakukan uji praklinik, yaitu 

uji khasiat dan toksisitas pada hewan uji serta uji klinik yaitu uji pada manusia 

(Anonim, 2003). 

Kemajuaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mendorong 

perkembangan obat bahan alam, meliputi peningkatan mutu, keamanan, 

penemuan indikasi baru, dan formulasi. Oleh karena itu masyarakat perlu 

mengenal bentuk perkembangan obat bahan alam sehingga penggunaannya 

menjadi efektif. Obat Bahan Alam Indonesia adalah obat bahan alam yang 

diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan, jenis klaim penggunaan 

dan tingkat pembuktian khasiat, Obat Bahan Alam Indonesia dikelompokkan 

menjadi tiga jenis antara lain yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan 

fitofarmaka (Ahmadji, 2004). 

         Jamu adalah ramuan obat alam yang dipersiapkan untuk tujuan resenter 

paratus (diminum pada saat itu juga) dalam keadaan segar tanpa mengalami 

proses perebusan atau pengolahan, ditujukan untuk menjaga kesehatan, 

menambah nafsu makan, pelangsing (umumnya hanya menggunakan pelarut 

air yang sudah direbus) (Sutrisno, 1986). Jamu harus memenuhi kriteria aman 
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sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat di buktikan dengan 

data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu tradisional dan tingkat 

pembuktiaannya yaitu tingkat pembuktian umum dan medium (Ahmadji, 

2004). 

Penggolongan jamu berdasarkan bahan bakunya dibagi menjadi: 

a) Jamu godogan atau rajangan yaitu jamu yang berupa simplisia utuh atau 

simplisia yang telah dirajang kecil-kecil. 

b) Jamu cacah yaitu jamu yang berupa campuran simplisia yang dipotong 

kecil-kecil yang belum diolah dalam bentuk serbuk. 

c) Jamu serbuk yaitu jamu yang berbentuk serbuk biasa (diseduh dengan air 

panas ) atau olah serbuk simplisia (param, pilis, pil, kapsul, tablet,troches, 

suspensi). 

d) Jamu ekstrak yaitu jamu yang berupa ekstrak simplisia tunggal atau 

campuran beberapa simplisia. 

         Obat herbal terstandar adalah obat alamiah berbentuk gubal atau ekstrak 

yang digunakan oleh masyarakat awam untuk mengobati keadaan sakit, 

memelihara kesehatan, menjaga stamina, mengembangkan fungsi faal tubuh, 

makanan atau minuman berenergi, dan untuk tujuan diet tertentu. Fitofarmaka 

adalah sediaan obat yang telah jelas keamanan dan khasiatnya, bahan bakunya 

terdiri atas simplisia (sediaan galenik) yang telah memenuhi persyaratan yang 

berlaku sehingga terjamin keseragaman komponen aktif, keamanan dan 

khasiatnya (Sutrisno, 1986). Kriteria obat herbal terstandar sama seperti jamu 
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bedanya hanya klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau pra klinik, 

sedangkan klaim khasiat sediaan fitofarmaka harus dibuktikan berdasarkan uji 

 klinik dan jenis klaimnya sesuai tingkat pembuktiaan medium dan tinggi 

(Ahmadji, 2004). 

2. Tanaman Akar Som Jawa (Talinum paniculatum (jacq.) Gaertn.) 

a. Sistematik Tanaman Akar Som Jawa  

         Kedudukan tanaman akar som jawa dalam sistematika tumbuhan  

adalah:  

Divisio  :  Spermatophyta  

Sub Divisio :  Angiospermae  

Classis  :  Dicotyledonae   

Ordo  :  Caryophyllales  

Familia  :  Portulacaceae  

Genus  :  Talinum  

Spesies  :  Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.  

Nama Sinonim  : Talinum patens (L) Willd, Talinum Carssifolium 

Wild, Portulaca patens L, Talinum reflexum Cav.   

b. Nama Daerah  : Gelang Porslen, Ginseng jawa   (Van Steenis, 2003) 

c. Morfologi Tanaman  

Ditanam sebagai tanaman luas/tanaman obat, kadang-kadang 

ditemukan tumbuh liar. Tanaman yang berasal dari Amerika tropis ini 

ditemukan di Jawa dan tumbuh pada ketinggian 5-1250 m di atas 

permukaan air laut. Ternak tahunan yang tumbuh tegak ini sekitar 30-60 
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cm, batang bercabang bagian bawah dan pangkal mengeras. Daun letak 

berhadapan bertangkai pendek bentuk bulat telur sungsang, tepi rata, ujung 

dan pangkal runcing, panjang 3-10 cm, lebar 1,5-5 cm (Wijayakusuma, 

1993).  

Bunganya bunga majemuk dalam mulai di ujung tangkai, 

berbentuk anak panjang mengampu yang mekar pada sore hari, warna 

indah ungu. Bercaknya bulat, berwarna merah coklat diameter 33 mm, 

ujung kecil, hitam, bulat gepeng (Wijayakusuma, 1993).  

d. Kandungan Kimia Tanaman  

Kandungan aktif pada akar som jawa yaitu saponin, flavonoid, 

dan tanin (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).  

1) Saponin: saponin adalah kelompok glikosida yang terdistribusi pada 

tumbuhan tingkat tinggi. Saponin mempunyai karakteristik 

membentuk larutan koloid dalam air yang mana akan membentuk busa 

bila dikocok. Saponin mempunyai rasa pahit,  tajam dan obat-obatan 

yang mengandung saponin biasanya menyebabkan iritasi membran 

mukosa, merusak sel darah merah  melalui hemolisis dan beracun 

khususnya pada hewan berdarah dingin. Banyak digunakan sebagai 

racun ikan (Tyler, 1988).  

2) Flavanoid: flavonoid termasuk senyawa fenolik yang mencakup 

sejumlah besar senyawa dalam tanaman golongan flavanoid dapat 

digambarkan sebagai deretan senyawa C6 – C3 – C6. Artinya kerangka 

karbonnya terdiri dan dua gugus cincin C6 (cincin benzen tersubstitusi) 

digambarkan oleh rantai alifatik tiga karbon (Robinson, 1995).  
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3) Tanin: tanin termasuk kelompok besar dengan substansi yang 

kompleks yang secara luas terdistribusi dalam dunia tumbuhan. 

Hampir setiap famili tumbuhan meliputi spesies yang mengandung 

tanin. Tanin pada bagian spesifik tumbuhan seperti daun buah dan 

kulit (Tyler, 1988).  

Tanaman adalah sejenis tumbuhan yang bersifat fenol, 

mempunyai rasa cepat dan mempunyai kemampuan menyamak kulit. 

Tanin merupakan alat pertahanan bagi tumbuhan membantu 

pertumbuhan tumor dan dapat mendenaturasi protein (Robinson, 

1995).  

e. Khasiat Tanaman  

Akar tahunan som jawa. berkhasiat sebagai tonikum, digunakan 

pada kondisi badan lemah, berkhasiat dingin, pusing, afrodisiak (penguat 

syahwat batuk dengan dahak dan darah), radang paru, diare, banyak 

kencing, haid tidak teratur, keputihan dan  ASI sedikit. Daun berkhasiat 

untuk memperlancar ASI dan untuk mengobati bengkak (Wijayakusuma, 

1993). Akarnya digunakan untuk lemah syahwat. Akar tumbuhan ini 

memulihkan efek meningkatkan libido pada mencit jantan (Donatus, 

2002).  

3. Ekstraksi 

Ekstrak merupakan sediaan yang dapat berupa kering, kental, atau 

cair. Dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang 

sesuai (Anief, 1987). Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat pokok yang 

diinginkan dari bahan simplisia dengan menggunakan pelarut yang dipilih 
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dimana zat yang diinginkan akan larut (Ansel, 1989). Simplisia yang disari 

mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, 

karbohidrat, dan protein. Perbedaan struktur kimia mempengaruhi kelarutan 

serta stabilitas suatu senyawa dalam pemanasan, logam berat, udara, cahaya, 

dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya zat aktif yang dikandung 

simplisia akan mempermudah pemilihan cairan penyari dan cara penyarian 

yang tepat. Proses ekstraksi dapat dipisahkan menjadi: Pembuatan serbuk, 

pembasahan, penyarian dan pemekatan. Secara umum ekstraksi dapat 

dibedakan menjadi: Infundasi, maserasi, perkolasi, dan destilasi uap (Anonim, 

1986).  

Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyarian adalah kecepatan 

difusi zat yang larut melalui lapisan-lapisan batas antara cairan penyari dengan 

bahan yang mengandung zat tersebut. Penyarian akan bertambah baik bila 

permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin 

luas. Dengan demikian maka makin halus serbuk simplisia seharusnya 

semakin baik penyariannya. Namun serbuk yang terlalu halus juga akan 

mempersulit penyarian karena butir-butir halus tersebut dapat membentuk 

suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil penyarian dengan demikian hasil 

penyariannya tidak murni lagi. Pembasahan serbuk sebelum dilakukan 

penyarian dimaksudkan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada 

cairan penyari memasuki seluruh pori-pori dalam simplisia sehingga 

mempermudah penyarian selanjutnya. Pada waktu pembuatan serbuk simplisia 

beberapa sel ada yang dindingnya pecah dan ada sel yang dindingnya masih 
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utuh. sel yang dindingnya telah pecah, proses pembasahan sari tidak ada yang 

menghalangi. Proses penyarian pada sel yang dindingnya masih utuh, zat aktif 

yang terlarut pada carian penyari untuk keluar dari sel, harus melewati dinding 

sel. Peristiwa osmosa dan difusi berperan pada proses penyarian tersebut. 

Penyarian dipengaruhi oleh derajat kehalusan serbuk, perbedaan konsentrasi 

mulai dari pusat butir serbuk simplisia sampai kepermukaannya, maupun pada 

perbedaan konsentrasi yang terdapat lapisan batas, sehingga suatu titik akan 

dicapai, oleh zat-zat yang tersari jika ada daya dorong yang cukup untuk 

melanjutkan perpindahan massa. Makin besar perbedaan konsentrasi, makin 

besar daya dorong tersebut hingga makin cepat penyarian. Dengan demikian 

serbuk simplisia harus dibuat sehalus mungkin dan dijaga jangan terlalu 

banyak sel yang pecah. Cairan penyari harus dapat mencapai seluruh serbuk 

dan secara terus-menerus mendesak larutan yang memiliki konsentrasi yang 

lebih tinggi keluar. Daun termasuk simplisia lunak yang mudah ditembus oleh 

cairan penyari, karena itu pada proses penyarian tidak perlu diserbuk sampai 

halus (Anonim, 1986). 

a. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa 

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia yang 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman. Simplisia 

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



 11 

dihasilkan hewan yang masih bahan berupa zat kimia murni (Anonim, 

1979).  

Simplisia akar adalah simplisia yang berasal dari akar-akar 

sebagai produk tanaman obat yang dibedakan dalam dua golongan. 

Menurut asal dan jenis tanamannya, yaitu akar lunak dan akar keras. 

Biasanya banyak yang mengandung air (lebih dari 60%), misalnya akar 

konfre (Symphim officinale) dan akar Som jawa. Sedangkan akar yang 

bersifat keras biasanya memiliki serat yang tinggi, misalnya akar cempaka 

(Medieka champaka) dan akar trengguli (Cassia fistula) 

(Widyastuti,1997). 

b. Pengeringan  

Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang 

tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, 

dengan mengurangi kadar air dan menghentikan sensasi enzimatik 

sehingga dapat dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. 

Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau 

menggunakan suhu alat pengering. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama 

proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembaban udara, waktu 

pengeringan dan luas permukaan bahan selama proses pengeringan bahan 

simplisia faktor-faktor tersebut harus diperhatikan sehingga diperoleh 

sampel yang tidak mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan 

(Anonim, 1985). 
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c. Penyarian dengan Infundasi 

Penyarian adalah kegiatan permukaan zat yang dapat larut dari 

bahan yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-

lain (Anonim, 1986).  

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia 

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

penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif 

yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini 

sangat sederhana namun 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. Cara ini sering 

digunakan oleh perusahaan obat tradisional. Dengan beberapa modifikasi, 

cara ini sering digunakan untuk membuat ekstrak. Infus dibuat dengan 

cara: Membasahi bahan bakunya, biasanya dengan 2 kali bobot bahan, 

bahan baku ditambah air dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 90-98 

ºC. Umumnya untuk 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan (kecuali 

pada simplisia tertentu). Simplisia yang telah dihaluskan dicampur dengan 

air secukupnya dalam sebuah panci. Kemudian dipanaskan di dalam 

tangas air selama 15 menit, dihitung mulai suhu di dalam panci mencapai 

90 ºC, sambil sekali-sekali diaduk. Infus disaring sewaktu masih panas 

melalui kain flannel (Anonim, 1986). Untuk memperoleh volume air hasil 

rebusan yang dikehendaki dilakukan dengan cara menambahkan air panas 

secukupnya (Anonimb, 2000) melalui ampas (Anonim, 1986).  
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Keunggulan metode infus dibandingkan dengan metode lain 

adalah peralatan yang dipakai sederhana dan mudah dipakai, biaya murah, 

dapat menyari simplisia dengan pelarut air dalam waktu singkat (Anonimb, 

2000). 

d. Pelarut Air  

Air dipertimbangkan sebagai penyari karena murah dan mudah 

diperoleh stabil, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, tidak 

beracun. Air merupakan tempat bagi tumbuhnya kuman, kapang dan 

khamir, karena itu pada pembuatan sari dengan air harus ditambahkan 

pengawet pada beberapa sediaan sering ditambahkan etanol, gliserin, gula 

dan kloroform (Anonim, 1986). 

4. Sediaan Instan  

a. Serbuk instan  

Serbuk instan yaitu suatu sediaan berbentuk serbuk dengan 

penambahan satu/lebih bahan tambahan sehingga instan lebih praktis, 

mudah dikonsumsi dan rasanya juga lebih enak. Instan merupakan sediaan 

yang siap saji dan dapat dinikmati langsung dengan menyeduhnya 

menggunakan air (Anonim, 1995).  

b. Sediaan instan akar som jawa  

Sediaan instan akar som jawa merupakan sediaan dalam bentuk 

serbuk dari sari rebusan akar som jawa dengan gula sehingga pengawet, 

pemanas dan penambah energi pada proses pembuatan instan akar som 

jawa membutuhkan pemanasan tinggi dan penguapan dalam waktu lain 
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sehingga kekurangan dari sediaan instan adalah zat aktif yang tidak tahan 

pemanasan akan hilang (Anonim, 1995).  

5. Rasa Lelah 

Rasa lelah sukar didefinisikan, berbeda dengan kadar gula atau 

kolesterol atau yang dapat diperiksa dengan tes laboratorium, untuk kelelahan 

tidak dikenal ukuran objektif. Hal ini sangat menyulitkan untuk didiagnosa 

dan untuk mengetahuinya (Tan Hoantjai dan Rahardjo, 1993).  

Rasa lelah berarti ketidakmampuan mempertahankan otot yang 

dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu. Rasa lelah yang lama disertai 

berbagai gejala lain seperti nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri tenggorokan dan 

lain-lain. Hal ini diakibatkan oleh frekuensi meningkat, sementara etiologi dan 

patofisiologinya sampai saat ini belum jelas diketahui (Marburn, 1993).  

Orang sering mengeluh mengenai perasaan lelah yang sangat dan amat 

berkurangnya energi. Letih lesu terutama dirasakan di bawah kaki atau 

punggung. Terkadang perasaan ini demikian menekannya sehingga dicurigai 

adanya penyakit terselubung yang tidak diketahui. Tetapi setelah pemeriksaan 

seksama dari tubuh, darah, dan air seni, dalam kebanyakan hal, dokter tidak 

menemukan sebab-sebab organik. Keluhan samar-samar dan tak jelas ini 

dianggapnya hanya gejala-gejala keadaan murung atau sesuatu yang 

menyangkut beban dan kesukaran hidup sehari-hari (Tjay dan Rahardja, 

1993). 

Kelelahan timbul setelah aktivitas fisik yang lama atau kurang tidur 

(insomnia), merupakan fenomena yang umum dan normal. Namun bila 
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kelelahan timbul secara terus-menerus ketika beristirahat maka harus 

diwaspadai sebagai suatu penyakit atau gangguan emosional yang harus 

diperhatikan (Franklin, 1966). 

6. Tonikum 

Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera 

makan (Ramli dan Pamoentjak, 2002). Tonikum adalah istilah yang dahulu 

digunakan untuk kelas preparat obat-obatan yang dipercaya mempunyai 

kemampuan mengembalikan tonus normal pada jaringan. Tonikum 

mempunyai efek menghasilkan/mengembalikan tonus normal (Anonim, 

1996).  

Efek dari tonikum adalah efek yang memacu dan memperkuat sistem 

organ serta menstimulan perbaikan sel-sel tonus otot. Efek tonik ini terjadi 

karena efek stimulan dilakukan terhadap sistem saraf pusat. Efek tonik ini 

dapat digolongkan ke dalam golongan psikostimulansia. Senyawa 

psikostimulansia dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi kapasitas 

yang bersangkutan (Mutschler, 1986). 

Stimulan yang dihasilkan bekerja pada korteks yang mengakibatkan 

euforia, tahan lelah, stimulansia ringan. Pada medula menghasilkan efek 

meningkatkan pernapasan, stimulasi Psikomotor, stimulasi vagus, euforia 

dapat menunda tumbuhya sikap negatif terhadap kerja yang melelahkan. 

(Nieforth dan Cohen 1981). 
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7. Kafein 

Kafein adalah 1, 3, 7 trimetil ksantin. Kafein berupa tepung putih 

dan hampir putih, berkilau dan rasa pahit, kelarutan kafein dalam air 

bertambah dengan adanya asam sitrat, benzoat, asam salisilat dan bromida 

(Claus dan Tyler, 1965). 

Kafein merupakan salah satu senyawa golongan xantin, selain teofilin 

dan teobromin. Struktur kimia dari ketiga senyawa turunan metil xantin 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Struktur Kimia Senyawa turunan metil xantin (Mutschler, 1986). 

 
Gambar di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan Tabel 1. yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Senyawa turunan metil xantin 

R1 R2 R3 Senyawa 

- CH3 

- CH3 

- H 

- CH3 

- CH3 

- CH3 

- CH3 

- H 

- CH3 

Kafein 

Teofilin 

Teobromin 

 
Dari turunan xantin yang ada dalam tanaman yaitu kafein, teofilin dan 

teobromin, kafein memiliki kerja psikotonik yang paling kuat. Agak kurang 
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kerjanya adalah teofilin sedangkan pada teobromin tidak mempunyai efek 

stimulasi pusat (Mutschler, 1986). 

Kafein merupakan xantin yang paling kuat, menghasilkan stimulasi 

korteks dan medula, bahkan stimulasi spiral pada dosis yang besar. Kafein 

juga memperpanjang waktu kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan yang melelahkan tubuh. Kafein mungkin benar-benar memperbaiki 

kebiasaan bekerja yang  melelahkan, sekedar tidak merasa lelah atau tanpa 

motivasi, karena adanya stimulasi langsung otot-otot rangka (Nieforth dan 

Cohen,  1981). 

Kafein terutama bekerja pada korteks serebri. Pada orang yang lelah, 

gejala kelelahan akan hilang dan kemampuan psikis akan meningkat. Orang 

yang tidak lelah dan segar, tidak akan terpengaruh kemampuannya jika 

menggunakan kafein. Kafein merupakan obat pilihan untuk memperoleh efek 

stimulan pada sistem syaraf pusat. Aksi stimulan ini menghindari kelelahan 

dan mengantuk (Mutschler,1986).  

Kafein dan teofilin memiliki efek yang poten pada sistem saraf pusat, 

sedang teobromin efeknya relatif kecil. Teofilin memiliki efek yang besar 

pada sistem kardiovaskuler. Kafein dan teofilin juga bekerja pada ginjal 

sebagai diuretik, menstimulasi otot jantung dan relaksasi otot polos (Witters & 

Witters, 1983). 
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Perbandingan potensi pada ketiga senyawa xantin tersebut disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2.  Perbandingan potensi ketiga senyawa xantin (Kafein, teofilin dan 
teobromin) (Witters & Witters, 1983)  

 

Efek fisiologis senyawa xantin Tingkat potensi (tertinggi ke 
terendah) 

Stimulan sistem saraf pusat Kafein = teofilin > teobromin 

Efek stimulan pada pusat pernapasan Kafein > teofilin > teobromin 

Meningkatkan kapasitas kerja otot  Kafein > teofilin > teobromin 

Stimulan otot jantung Teofilin > teobromin > Kafein 

Aksi diuretik Teofilin > teobromin > Kafein 

Relaksasi otot polos pada bronkus Teofilin paling poten  

Meningkatkan kecepatan metabolisme 

basal 

Kafein paling poten  

Keterangan  

= : sama dengan  

> : lebih dari  

< : kurang dari  

Senyawa metil xantin memiliki efek pada sistem pusat, ginjal dan 

jantung dan otot skeletal juga otot polos. Dari ketiga senyawa turunan xantin, 

teofilin merupakan senyawa yang paling selektif terhadap otot polos, 

sedangkan kafein memiliki efek yang paling nyata pada sistem saraf pusat. 

Dalam dosis moderat, metilxantin terutama kafein menimbulkan stimulasi 

sedang dengan meningkatkan kewaspadaan dan menunda kelelahan (Boushey, 

2001). 

Karena struktur xantin serupa dengan nukleotida purin, banyak 

penelitian yang diarahkan pada penentuan efek mutagenik kafein. Kafein 

dapat bersifat mutagenik pada mikroorganisme, kapang, tanaman, serangga 

buah, mencit dan pada sel-sel manusia. Secara in vitro dapat memperkuat efek 
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mutagenik bahan kimia. Namun berdasarkan informasi terbaru, pemakaian 

kafein tidak mendatangkan bahaya mutagenik yang berarti bagi manusia. 

Meskipun telah menunjukkan bahwa kafein bersifat teratogenik pada manusia, 

tidak ada laporan yang menghubungkan kafein dengan pengaruh teratogenik 

pada manusia (Nieforth & Cohen, 1981). 

8. Pemberian Secara Oral 

Pada pemberian secara peroral dapat digunakan kateter polietilen 

dengan panjang 2-3 cm menggunakan jarum tumpul ukuran 18 G dan spuit 

ukuran 1,0 ml dengan skala 0,01 yang berisi larutan suspensi senyawa uji yang 

dimasukkan melalui mulut dengan cara menelusurkan searah tepi langit-langit 

kearah belakang sampai esofagus. Senyawa uji disemprotkan pelan-pelan. 

Selain kateter polietilen, alat lain yang dapat digunakan adalah jarum 

tuberculin dengan ujung tumpul. Pemberian obat dan bahan uji dilakukan 

sebagai berikut: Mencit dipegang dengan tangan kiri, dijepit kulit tengkuk 

diantara jari telunjuk dan ibu jari kemudian ekor dipindahkan dari tangan 

kanan ke antara jari manis dan kelingking tangan kiri, sampai mencit dapat 

dipegang dengan erat, mencit siap mendapat perlakuan. Batas maksimal 

volume pemberian pada mencit untuk rute pemberian peroral adalah 1,0 ml 

(Anonim, 1993). 

9. Metode uji efek tonik 

Penelitian uji efek tonik ini merupakan metode uji skrining farmakologi 

yaitu Natatoty Exhaustion untuk mengetahui uji efek tonik yang dipengaruhi 

kondisi fisik uji fisik hewan uji dalm meningkatkan aktivitas (Turner, 1965).   
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Metode penelitian ini adalah metode Natatory Exhaustion, merupakan 

metode skrining farmakologi yang dilakukan untuk mengetahui sifat kontrol 

syaraf pusat melalui pengamatan pada gerak yang dilakukan oleh hewan uji 

sebelum dan setelah diberi perlakuan uji, kemudian ditarik kesimpulan. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan media air sebagai tempat 

rintangan ujian terhadap hewan uji mencit. Peralatan yang digunakan berupa 

tangki air berukuran panjang 50 cm, lebar 30 cm dan tinggi 25 cm. Ketinggian 

air 18 cm, suhu dijaga pada 20 ± 0,5ºC dengan pemberian gelombang buatan 

yang dihasilkan dari sebuah pompa udara. Peralatan tambahan yang digunakan 

harus berada diluar daerah renang, agar tidak mempengaruhi aktivitas renang 

hewan uji.  

Uji dilakukan dengan cara memasukkan hewan uji ke dalam tangki air, 

mencatat waktunya. Hewan uji dikatakan lelah ketika membiarkan kepalanya 

berada di bawah permukaan air selama selama lebih dari 7 detik. Waktu telah 

dicatat sebagai interval dari waktu memasukkan hewan uji ke dalam tangki air 

hingga timbul lelah (Turner, 1965).  

Prinsip kerja dari uji efek tonik dengan metode ini adalah pengujian efek 

dari sediaan tonik pada hewan uji berdasarkan peningkatan aktivitas. 

  
E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan memperoleh data ilmiah mengenai sediaan 

instan akar som jawa yang mampunyai efek tonik terhadap mencit jantan galur 

Swiss Webster. 




