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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa 

disertai dengan usaha dan kerja keras. Agar dapat bekerja dengan maksimal tentunya 

dibutuhkan kondisi fisik yang baik. Berbagai usaha ditempuh manusia untuk 

mempertahankan kondisi ini. Salah satunya dengan mengkonsumsi obat yang 

berkasiat meningkatkan daya tahan tubuh. 

Sediaan bahan alam sebagai warisan budaya nasional bangsa Indonesia dirasa 

cukup berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan maupun 

perekonomian. Masyarakat terbiasa menggunakan sediaan obat bahan alam dan 

semakin percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatannya. Disisi lain banyaknya 

dampak negatif penggunaan bahan–bahan sintetik menyebabkan kecenderungan 

masyarakat untuk kembali kebahan alam sebagai alternatif utama dalam pengobatan, 

pemeliharaan kesehatan dan untuk tujuan kosmetika (Fudholi, 2001). 

Gerakan “kembali ke alam” ini timbul sebagai dampak dari maraknya isu 

lingkungan yang merupakan reaksi semakin besarnya dampak negatif dari produk 

kimiawi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berdaya guna dan tidak 

berhasil guna (Supriadi, 2001). Obat-obatan tradisional, selain menggunakan ramuan 

dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar pekarangan rumah 

sendiri, jika tidak mengandung resiko yang membahayakan bagi pasien serta mudah 

dibuat oleh siapa saja dalam keaadaan mendesak sekalipun (Thomas, 1992) 
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Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera makan 

(Ramali & Pamoentjak, 2000). Efek tonik yaitu efek yang memacu dan memperbaiki 

semua sistim organ dan serta menstimulan perbaikan sel-sel tonus otot (Anonim, 

2003). Efek tonik ini terjadi karena efek stimulan yang dilakukan terhadap sistem 

saraf pusat. Efek tonik ini dapat digolongkan ke dalam golongan psikostimulansia. 

Senyawa psikostimulansia dapat meningkatkan aktifitas psikis, menghilangkan rasa 

kelelahan dan penat (Mutschler, 1986). 

Kesehatan atau kondisi prima adalah modal yang penting dalam menjalani 

berbagai aktifitas untuk memenuhi segala kebutuhan dalam persaingan hidup guna 

memperoleh kehidupan yang lebih baik, Aktifitas-aktifitas itu tentunya akan 

menguras tenaga, baik fisik ataupun pikiran. Kondisi tubuh yang sehat diharapkan 

dapat mengatasi rasa lelah yang timbul, karena kelelahan yang dialami dapat 

menyebabkan menurunnya aktifitas, konsentrasi, berkurangnya kewaspadaan, 

menimbulkan kegelisahan dan kebingungan, serta dapat memacu timbulnya penyakit 

dan infeksi, sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi berkurang 

(Franklin, 1966), 

Secara empiris sediaan instan rimpang kencur berkhasiat untuk memulihkan 

tenaga dan energi setelah kelelahan. Rimpang kencur banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan jamu atau obat tradisional. Sari kencur terkenal sebagai obat untuk 

mengembalikan kondisi tubuh yang kelelahan, dengan memberikan stimulansia 

(tonik). Di samping itu dimanfaatkan  sebagai jamu untuk memulihkan nafsu makan 

dan sebagai obat penambah darah. Bertambahnya nafsu makan dapat meningkatkan 

stamina tubuh karena asupan makanan dan energinya cukup (Anonim, 1989).  
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Sediaan dibuat dalam bentuk instan dimaksudkan untuk objek penelitian 

mengenai uji efek tonik pada mencit jantan. Hasil dari penelitian efek tonik ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai data ilmiah yang melandasi penggunaan rimpang 

kencur sebagai tonikum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah mengenai 

kemampuan kencur bagi perkembangan tanaman kencur (Kaempferia galanga L) 

sebagai tanaman obat-obatan, yang hingga kini masih sedikit literatur yang 

menjelaskannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pendahuluan bagi 

penelitian-penelitian tanaman kencur selanjutnya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu apakah sediaan instan rimpang kencur (Kaempferia galanga L) memiliki efek 

tonik pada mencit jantan (Mus musculus) galur Swiss Webster? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek tonik sediaan serbuk instan 

rimpang kencur (Kaempferia galanga L) terhadap mencit jantan (Mus musculus) 

galur Swiss Webster? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Obat Tradisional 

Obat tradisional telah berada dalam masyarakat dan digunakan secara 

empiris dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan 
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pengobatan berbagai penyakit. Departemen Kesehatan mengklasifikasikan obat 

tradisional sebagai jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka (Anonim, 2005). 

Obat tradisional adalah ramuan dari berbagai macam jenis dari bagian 

tanaman yang mempunyai khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Obat tradisional di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Obat tradsional sendiri 

masih mempunyai berupa senyawa. Sehingga khasiat obat tradisional mungkin terjadi 

dengan adanya interaksi antar senyawa yang mempunyai pengaruh yang lebih kuat 

(Siswoyo, 2004). 

Obat dapat menginduksi stimulasi perilaku dan perangsangan psikomotor. 

Jika digunakan secara tidak berlebihan, stimulasi tersebut dapat mengatasi kelelahan 

dan peningkatan kewaspadaan (Townsend, 1996).  

Jamu adalah obat tradisional Indonesia. Obat herba berstandar adalah 

sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keaamanan dan khasiatnya secara 

ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Fitofarmaka 

adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keaamanan dan khasiatnya 

secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah 

distandarisasi (Anonim, 2005). 

Instan adalah sediaan jamu yang siap dikonsumsi dengan penambahan air 

matang atau air mendidih. Jamu instan adalah jamu dalam bentuk instan yang siap 

diminum dengan menambahkan air matang sesuai dengan aturannya. Jamu instan 

merupakan jenis jamu yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mengurangi, 

menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit (Anonim, 1985). 
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Instan kencur dibuat dari bahan simplisia yang berupa serbuk kencur dan 

bahan non simplisia yang berupa gula. Instan kencur merupakan salah satu bentuk 

sediaan minuman olahan dalam bentuk padat yang dibuat dari serbuk kencur dengan 

penambahan gula dan dipadukan dengan rasa lainnya (Anonim, 1985). 

Serbuk instan yaitu suatu sediaan berbentuk serbuk dengan penambahan 

satu atau lebih bahan tambahan sehingga sediaan instan tersebut lebih praktis, mudah 

dikonsumsi dan rasanya juga lebih enak. 

2. Tanaman kencur 

a.  Taksonomi Kaempferia galanga L (kencur) 

 Kedudukan tanaman dalam tata nama (sistematika) tumbuhan adalah: 

Divisi  :  Spermatophyta 

 Subdivisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledonae 

 Ordo :  Zingiberales 

 Famili :  Zingiberceae       

 Genus :  Kaempferia 

Spesies  : Kaempferia galanga L  (Van Steenis, 1947). 

b. Nama lain kencur 

Nama daerah : ceuko, tekur (Aceh), kawicer (Batak), cakue (Minang), 

cikur (Sunda), sikor (Kalimantan), Cekuh (Bali), Cakuru (Makasar), Asauli 

(Ambon), Ukap (Irian) 

Nama Asing : Humala (Benggala), Kamung (Burma), prao, shan nai (Cina), 

herbe a kemfer (perancis)  (Muhlisah, 1999). 
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c. Morfolagi Tanaman 

Secara umum dikenal dua tipe kencur, yaitu jenis berdaun lebar dan berdaun 

sempit (Syukur dan Hernani, 2001). Kencur merupakan terna kecil daunnya lebar, 

letaknya mendatar, hampir rata dengan permukaan tanah. Bunganya tersusun dalam 

bulir. Mahkota bunga berjumlah 4-12, rimpangnya bercabang-cabang banyak sekali, 

dibagian terletak diatas tanah. pada akarnya sering kali terdapat umbi yang betuknya 

bulat. Warnanya putih kekuningan, bagian tengahnya berwarna putih, sedangkan 

pinggirnya berwarna coklat, berbau harum (Sugeng, 2001). 

Kencur digolongkan sebagai tanaman jenis empon-empon yang mempunyai 

daging buah yang lunak dan tidak berserat. Kencur merupakan terna kecil yang 

tumbuh subur didaerah dataran atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak 

terlalu banyak air. Rimpang kencur mempunyai aroma yang spesifik. Daging buah 

kencur berwarna putih dan kulit luarnya berwarna coklat.jumlah helaian daun kencur 

tidak lebih dari 2-3 lembar dengan susunan berhadapan. Bunganya tersusun setengah 

duduk dengan mahkota bunga berjumlah antara 4-12 buah, bibir bunga berwarna 

lembayung dengan warna putih lebih dominant. Kencur tumbuh dan berkembang 

pada musim tertentu, yaitu pada musim penghujan kencur dapat ditanam dalam pot 

atau dikebun yang cukup sinar matahari, tidak terlalu basah dan di tempat terbuka 

(Thomas, 1989). 

d. Ekologi dan Budidaya tanaman 

1) Lokasi tumbuh 

Kencur dapat tumbuh diberbagai  tempat didataran rendah hingga pegunungan 

dengan ketinggian daerah antara 80-700 m. Tanaman ini menghendaki tanah yang 
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subur dan gembur, Kencur tumbuh lebih baik pada tempat yang sedikit terlindung 

(Syukur dan Hernani, 2001). 

2) Deskripsi Tanaman 

Kemampuan penyesuaian tanaman kencur terhadap lingkungan cukup tinggi. 

Tanaman ini mempunyai daya produksi tinggi didaerah yang punya curah hujan 

1500–4000 mm/th, suhu udara 19o–30o c dan ketinggian 100–700m dari permukaan 

air laut (dpl). Tanaman ini tumbuh baik ditempat terbuka yang mendapat sinar 

matahari penuh, tapi memerlukan naungan ringan untuk pertumbuhan yang optimum. 

Hal ini dapat diamati pada tanaman kencur yang ditanam secara monokultur daunnya 

melipat. Sekalipun demikian, kencur yang ditanam ditempat terlindung, justru hanya 

akan menghasilkan daun–daunnya saja. 

Tanah yang paling baik utuk tanaman kencur adalah berstruktur lempung berpasir, 

strukturnya lemah, tata air dan udara tanahnya baik serta seimbang. Disamping itu 

kesuburan tanahnya harus diperkaya dengan bahan organik, antara lain dengan 

pemberian pupuk kandang dan kompos pada tanah yang kurang subur dan becek 

(Rukmana,1994) 

e. Khasiat tanaman 

Kencur telah dimanfaatkan cukup banyak sebagai tonikum yaitu sebagai obat 

bengkak-bengkak, reumatik, obat batuk, obat sakit perut, manghilangkan keringat, 

penambah nafsu makan, infeksi bakteri, ekspektoran (memperlancar keluarnya 

dahak), disentri, karminatif, menghangatkan badan, pelangsing, penyegar, mengobati 

luka dan bengkak perut, encok, obat batuk, dan sakit perut (Anonim, 2000). Rimpang 
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kencur berkhasiat untuk obat batuk, pengompresan bengkak, penambah nafsu makan 

dan juga sebagai minuman segar (Rukmana, 1994). 

f. Kandungan kimia Kencur 

Rimpang kencur mengandung alkaloid, tannin, saponin, kalsium oksalat, 

borneol, kamfen, sineol, etil alcohol, minyak atsiri antara 2,4–3,9% terdiri dari 

borneol, methyl - p, cumaric acid, cinamicacid ethil ester, pentadecane, cinamic 

aldehide, kaemferin dan sineol, p-metoksi sinamat (Anonim, 2004). 

3. Simplisia 

Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, hewani, mineral (Anonim, 

2003). Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan 

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia 

hewani dan simplisia pelican atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Simplisia hewani adalah 

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

dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Simplisia pelikan atau 

mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah 

atau telah diolah dengan cara sederhana dan yang belum berupa zat kimia murni 

(Anonim, 1985).  

a. Pengeringan 

Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air untuk menjamin 

penyimpanan dan mencegah pertumbuhan jamur, serta mencegah terjadinya proses 

atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu, pengeringan dapat dilakukan 
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baik secara langsung di bawah sinar matahari atau dengan pengeringan secara tidak 

langsung (Anonim, 1977). Simplisia yang berupa rimpang dikeringkan dengan cara 

dirajang dan dijemur di bawah sinar matahari dengan ditutup kain hitam untuk 

menghindari penguapan terlalu cepat yang dapat menurunkan mutu minyak atsiri 

dalam bahan. Hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah waktu 

pengeringan, kelembaban udara, dan sirkulasi udara (Anonim, 1985). 

b. Penyarian 

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di 

dalam sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. 

Penyarian pada umumnya akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang 

bersentuhan dengan penyari semakin luas (Anonim, 1986). Penyarian dilakukan pada 

beberapa sel yang dindingnya telah pecah, proses pembebasan sari tidak ada yang 

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

terlarut pada cairan penyari untuk dari sel, harus melewati dinding sel. Tujuan 

penyarian yaitu untuk mendapatkan zat-zat berkhasiat untuk pengobatan sebanyak 

mungkin supaya lebih mudah digunakan dari pada simplisia asal (Anonim, 1986). 

c. Pemilihan Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah air. Air dipertimbangkan 

sebagai penyari karena merupakan pelarut polar, murah dan mudah diperoleh, stabil, 

tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan alamiah. Air juga 

mempunyai kekurangan antara lain : tidak selektif, sari dapat ditumbuhi kapang dan 

kuman, untuk pengeringan diperlukan waktu yang lama. Karena itu pada pembuatan 

sari dengan air harus ditambah zat pengawet (Anonim, 1986). 
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d. Perasan 

Cara tekan berlaku untuk memperoleh cairan perasan. Sebagai material awal 

berlaku tumbuhan segar yang dihaluskan. Cairan tekan adalah larutan dalam air dan 

menunjukkan seluruh bahan yang terkandung dalam tumbuhan segar dalam 

perbandingan bahan yang tidak larut (Voigt, 1984). 

4. Tonikum 

Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera 

makan (Ramali dan Pamoentjak, 2000). Tonikum adalah istilah yang dahulu 

digunakan untuk kelas preparat obat-obatan yang dipercaya mempunyai kemampuan 

mengembalikan tonus normal pada jaringan. Tonikum mempunyai efek yang 

menghasilkan tonus normal yang ditandai dengan ketegangan terus-menerus (Dorlan, 

1996). Efek dari tonikum adalah tonik yaitu berupa efek yang memacu dan memperkuat 

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

karena efek stimulan yang dilakukan terhadap sistem saraf pusat. Efek tonus ini dapat 

digolongkan ke dalam golongan psikostimulansia. Senyawa ini dapat menghilangkan 

kelelahan dan penat, serta meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dan kapasitas yang 

bersangkutan (Mutschler, 1986). 

Stimulan yang dihasilkan bekerja pada korteks yang mengakibatkan efek 

euforia, tahan lelah, stimulasi ringan. Pada medula menghasilkan efek peningkatan 

pernafasan, stimulasi vasomotor, stimulasi vagus. Euforia dapat menimbulkan 

penundaan timbulnya sikap negatif terhadap kerja yang melelahkan (Nieforth & 

Cohen, 1981). 
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5. Kafein 

Kafein merupakan xantin yang paling kuat, menghasilkan stimulasi korteks dan 

medula dan bahkan stimulasi spiral pada dosis yang besar, kafein juga 

memperpanjang waktu kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang 

melelahkan tubuh. Sedangkan teobromin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang 

paling lemah dan bahkan mungkin tidak aktif pada manusia (Nieforth  & Cohen, 

1981). Orang yang mengkonsumsi kafein merasakan kekurangan rasa mengantuk, 

lelah dan daya pikirannya lebih cepat dan lebih jernih (Sunaryo, 1995). 

Kafein berguna untuk menghilangkan rasa letih dan lesu, menyegarkan 

menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan semangat maupun kewaspadaan. 

Kafein termasuk kelompok perangsang otak (stimulansia) juga bekerja terhadap 

jantung yaitu memperkuat dan mempercepat pukulan jantung, memperbaiki 

peredaran darah. Biasanya yang mengandung kafein antara lain kopi, teh, kakao, dan 

cola (Tjay dan Rahardja, 1993). Efek dominan pada pusat psikis menyebabkan 

kenaikan alur penalaran, kurang mengantuk dan kelelahan mental, memberi rasa 

nyaman, dan perasaan enak (Wilson, 1993).  

Kafein telah digunakan dalam pengobatan sepanjang sejarah, pada sekitar tahun 

1950, orang-orang Eropa menggunakan minuman yang mengandung kafein untuk 

mengobati sakit kepala, batuk, rasa pusing bahkan mencegah plag dan penyakit-

penyakit lain. Beberapa ahli antropologi percaya bahwa kafein digunakan sejak 

zaman batu (Anonim, 1998). Menurut Olson (2000) kafein memberikan aksi stimulan 

sistem saraf pusat, menstimulasi jantung dan pelebaran bronkus. 
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Konsumsi minuman yang mengandung kafein sebaiknya tidak lebih dari 100 

mg kafein sehari, sebab konsumsi kafein 100 mg dalam sehari dapat membuat 

ketagihan apabila dikonsumsi setiap hari. Ketagihan kafein menyebabkan sakit 

kepala, penat pening, perasaan mudah terganggu, mual muntah, dan ketegangan otot 

apabila tidak mengkonsumsi minuman mengandung kafein (Hamima, 2005). 

Kafein relatif tidak toksik, perkiraan dosis kafein pada manusia adalah sekitar 

10 g. Meskipun kelebihan dosis mematikan jarang terjadi, gejala yang tidak 

menyenangkan dapat terjadi dengan dosis besar (250 mg atau lebih besar). Efek pusat 

menyerupai keadaan cemas dan meliputi gejala sukar tidur, mudah tersinggung, 

gemetaran, gugup kemampuan tereksitasi yang berlebih, hipertermia, dan sakit 

kepala. Gangguan toksik pada indera berupa kepekaan yang tinggi, telinga 

berdengung, silau mata, ketidakteraturan jantung, aritmia, dan hipotensi yang nyata 

akibat vasodilitasi langsung (Nieforth and Cohen, 1981). 

Secara farmakokinetik kafein didistribusikan keseluruhan tubuh, melewati 

plasenta dan masuk ke air susu ibu, volume distribusi kafein adalah antar 400 dan 600 

ml/kg. Eliminasi kafein terutama melalui metabolisme dalam hati. Sebagian besar 

disekresi bersama urin dalam bentuk asam metil urat atau metil xantin. Kurang dari 

5% kafein akan ditemukan di urin dalam bentuk utuh. Waktu paruh plasma antara 3-7 

jam nilai ini akan menjadi dua kali lipat pada wanita hamil tua atau wanita yang 

menggunakan pil kontrasepsi jangka panjang. Intoksikasi pada manusia, kematian 

akibat keracunan kafein jarang terjadi. Kafein merupakan salah satu senyawa 

golongan xantin, selain tobromin dan teofilin. Gambar struktur turunan metil xantin 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 1. Struktur Turunan Metil Xantin (Mutschler, 1986). 

Keterangan:  

R1, R2, R3 = CH3 = Kafein 

R1, R3 = CH3, R2 = Teofilin 

R1 = H, R2, R3 = CH3 = Teobromin 

Turunan xantin yang ada dalam tanaman yaitu kafein, teofilin dan teobromin, 

kafein memiliki kerja psikotonik yang paling kuat. Agak kurang kerjanya adalah 

teofilin sedangkan pada teobromin tidak mempunyai efek stimulasi pusat (Mutschler, 

1986). 

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 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).  
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6. Rasa Lelah 

Rasa lelah merupakan hubungan dengan aktivitas fisik berarti 

ketidakmampuan untuk melakukan aktifitas tertentu. Rasa lelah dapat terjadi karena 

aktivitas fisik atau mental dan dapat merupakan gejala suatu penyakit. Rasa lelah 

yang lama akan disertai gejala nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, demam 

ringan dan nyeri kelenjar (Marbun, 1993) 

Rasa lelah merupakan keluhan umum dalam kehidupan manusia dan sering 

merupakan alasan yang menyebabkan pasien mengunjungi dokter. Rasa lelah dapat 

terjadi karena aktifitas fisik atau mental yang dapat merupakan gejala dari berbagai 

penyakit. Dalam hubungan dengan aktifitas fisik, rasa lelah berarti ketidakmampuan 

untuk mempertahankan kekuatan otot yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas 

tertentu (Marbun,  1993). 

Jika kelelahan timbul setelah aktivitas fisik atau kurang tidur, hal ini 

merupakan fenomena yang umum dan normal. Namun bila kelelahan timbul secara 

terus menerus ketika beristirahat maka harus diwaspadai sebagai suatu penyakit atau 

gangguan emosional yang harus diperhatikan (Franklin, 1966). 

Kelelahan dapat dikategorikan sebagai kelelahan akut, kronik, dan fisiologik. 

Kelelahan akut tersering merupakan gejala sisa proses infeksi virus atau bakteri akut, 

payah jantung, anemia, dan sering dijumpai bersama kelelahan yang dimulai 

mendadak (Seller, 1996). Perasaan lelah dan lemah  yang berlarut-larut yang telah 

bertahan lebih dari 6 bulan diakui sebagai suatu penyakit serius yaitu sindrom 

kelelahan kronis. Gejala-gejala umumnya adalah  kelelahan yang sangat, perasaan 

lemah dan nyeri otot, demam ringan, nyeri kepala dan tenggorok, bengkaknya 
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kelenjar limfe dan keluhan-keluhan psikis (gangguan-gangguan konsentrasi, pelupa, 

mudah tersinggung, depresi dan sukar tidur). Seringkali penyakit ini menghinggapi 

orang-orang muda antara 20 – 40 tahun yang cerdas dan sangat aktif. Kaum wanita 

menderita penyakit ini 10 kali lebih banyak daripada pria (Tjay dan Rahardja, 1993). 

Kelelahan fisiologik dapat terjadi akibat bekerja secara berlebihan (baik fisik maupun 

mental), kualitas tidur yang jelek, dan aktifitas fisik terlalu lama (Seller, 1996). 

Perasaan lelah biasanya didahului oleh infeksi flu, dan setelah sembuh 

perasaan lelah dan lesu bertahan. Penderita yang semulanya sehat, aktif berolahraga 

dan penuh energi, kini hampir semua tenaganya lenyap sekaligus. Kemauan untuk 

bekerja dan melakukan aktivitas bekerja masih tetap ada, namun tubuhnya tidak 

berenergi lagi. Keadaan ini tetap bertahan dan tidak akan hilang dengan istirahat 

(Tjay dan Rahardja, 1993). 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan didapatkan data ilmiah tentang sediaan instan rimpang 

kencur (Kaemferia galanga L) yang mempunyai efek tonik pada mencit jantan galur 

swiss Webster. 




