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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak jaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan memakai tanaman 

berkhasiat  obat sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah kesehatan yang 

dihadapinya jauh sebelum kesehatan formal dengan obat-obat modernnya menyentuh 

masyarakat. Pengetahuan tentang obat ini merupakan warisan budaya berdasarkan 

pengalaman yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh generasi terdahulu 

kepada generasi saat ini (Wijayakusuma, 1994). Popularitas dan pengembangan obat 

tradisional kian meningkat seiring dengan slogan “kembali ke alam” yang kian 

menggema (Suharmiati dan Handayani, 2006). 

Secara empiris kunyit di masyarakat telah dimanfaatkan sebagai penurun 

panas. Penggunaan yang biasa digunakan sebanyak 1-6 gram dalam bentuk simplisia 

kering yang kemudian direbus dan diminum air sarinya. Hal ini berkaitan dengan 

khasiat atau kegunaan rimpang kunyit yaitu untuk melancarkan peredaran darah, 

antiinflamasi, melancarkan pengeluaran empedu, antipiretik dan ikterik hepatitis 

(Syukur, 2005). Penelitian yang menunjukkan bahwa kunyit mempunyai aktivitas 

antipiretik adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahjoedi. Penelitian itu 

menunjukkan bahwa perasan rimpang kunyit dapat menurunkan demam pada tikus 

putih jantan yang telah didemamkan menggunakan vaksin kotipa (Wahjoedi, 2003). 

Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai uji 

aktivitas antipiretik infusa rimpang kunyit pada kelinci jantan yang telah diinduksi 

demam menggunakan vaksin DPT-Hb. Pemilihan kelinci sebagai hewan uji karena 
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kelinci lebih sensitif terhadap induksi panas (Vogel, 2002) dan penggunaan infusa 

karena sediaan ini mudah dan biasa dilakukan di masyarakat dalam sediaan rebusan, 

sehingga diharapkan rebusan rimpang kunyit sebagai obat alternatif yang berkhasiat 

baik sebagai antipiretik, murah dan mudah dilakukan oleh masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu : apakah infusa rimpang kunyit mempunyai aktivitas antipiretik 

pada kelinci putih jantan galur New Zealand yang telah diinduksi dengan vaksin 

DPT-Hb? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas antipiretik infusa 

rimpang kunyit pada kelinci putih jantan galur New Zealand yang telah diinduksi 

dengan vaksin DPT-Hb. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kunyit( Curcuma domestica) 

a. Sistematika Tanaman 

Sistematika tanaman Kunyit (Curcuma domestica Val) sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  
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Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies : Curcuma domestica Val. 

(Backer dan Van Den Brink, 1965) 

b. Nama Lain 

Nama daerah yaitu kunir, koneng, atau koneng temen (Sunda), kunyit (Aceh), 

kuning (Gayo), kuning, unik (Batak), kunyit (Melayu), cahang (Dayak), kunyit, janar 

(Banjar), kunir, kunir betis, temu kuning (Jawa), konye, temu koneng (Madura), 

kunyik (Sasak), huni (Bima), unyi (Bugis), kumino, unin, unine, uninum (Ambon), 

rame, kandeifu, nikwai, mingguai, jaw (Irian) (Rukmana, 1994). 

c. Kandungan Kimia 

 Kandungan zat kimia pada rimpang kunyit (Curcuma domestica) adalah 

minyak atsiri, pati, serat, dan abu (Rukmana, 1994). Zat warna kurkuminoid suatu 

senyawa diarilheptanoid 3-4% terdiri dari kurkumin, dihidrokurkumin, desmethoksi-

kurkumin. Minyak atsiri 2-5% terdiri dari seskuiterpen dan turunan fenilpropan (I), 

yang meliputi turmeron, ar-turmeron, α- dan β-turmeron, kurlon, kurkumol, atlanton, 

turmerol, β-bisabolen, β-sesquiphellandren, zingiberen, ar-kurkumen, humulen, 

arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, dan damar, serta mineral yaitu Mg, Mn, Cu, 

Ca, Na, K, Pb, Zn, Al, dan Bi (Sudarsono, dkk,  1996). 

d. Morfologi Tanaman 

Kunyit mempunyai morfologi sebagai terna berumur panjang dengan daun 

besar berbentuk elips, 3-8 buah, panjang sampai 85 cm, lebar sampai 25 cm, pangkal 
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daun meruncing, berwarna hijau seragam. Batang semu berwarna hijau atau agak 

keunguan, tinggi sampai 1,60 meter. Perbungaan muncul langsung dari rimpang, 

terletak di tengah-tengah batang, ibu tangkai bunga berambut kasar dan rapat, saat 

kering tebalnya 2-5 mm, panjang 16-40 cm, daun kelopak berbentuk lanset panjang 

4-8 cm, lebar 2-3,5 cm, yang paling bawah berwarna hijau, berbentuk bulat telur, 

makin ke atas makin menyempit dan memanjang, warna putih atau putih keunguan, 

tajuk bagian ujung berbelah-belah, warna putih atau merah jambu, bibir bundar telur, 

warna jingga atau kuning keemasan dengan pinggir coklat dan di tengahnya 

kemerahan (Anonim, 1977). 

 Sisik-sisik ibu tangkai sampai pangkal dari bulirnya, berbentuk garis, berbulu 

kasar. Kunyit mempunyai panjang 6-12 cm, lebar 1,75-2,75 cm. Bentuk bunga 

majemuk bulir itu silindris. Daun pelindung bunga biasanya berbulu kasar, berwarna 

putih atau putih kehijauan seragam kadang-kadang di bagian ujungnya berbintik-

bintik coklat. Mahkota bunga berwarna putih. Labelum bagian tengah berwarna emas, 

dibatasi warna merah coklat, atau hampir orange. Staminodium berbentuk bulat telur 

terbalik sempit, elip atau tumpul (Anonim, 1977). 

 Bagian dari kunyit di dalam tanah berupa rimpang yang mempunyai struktur 

berbeda dengan Zingiber (yaitu berupa induk rimpang tebal berdaging yang 

membentuk anakan/rimpang lebih panjang dan lansing) warna bagian dalam kuning 

jingga (pusatnya lebih pucat) (Anonim, 1977). 

e. Khasiat 

 Rimpang kunyit (Curcuma domestica) berkhasiat melancarkan peredaran 

darah, antiinflamasi, antibakteri, melancarkan pengeluaran empedu, antipiretik dan 

ikterik hepatitis (Syukur, 2005). 
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2. Infusa 

 Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa. Zat aktif yang semula 

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

dalam cairan penyari tersebut. Pada umumnya penyari akan bertambah baik bila 

permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas 

(Anonim, 1986). 

 Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari 

zat kandungan 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 dipeoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih 

dari 24 jam (Anonim, 1986). 

 Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplia nabati dengan 

air pada suhu 90 oC selama 15 menit (Anonim, 1979). Pembuatan infusa merupakan 

cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan yang lunak 

seperti daun dan bunga. Infusa dapat diminum panas atau dingin. Khasiat sediaan 

herbal umumnya karena kandungan minyak atsiri, yang akan hilang apabila tidak 

menggunakan penutup pada pembuatan infusa  (Anonim, 2000). Kecuali dinyatakan 

lain, infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras, dibuat dengan 

menggunakan 10% simplisia (Anonim, 1995). 

 

3. Patofisiologi Demam 

a. Pengertian Demam  

 Demam adalah regulasi panas pada suatu tingkat suhu yang lebih tinggi. 

Demam adalah gejala yang menyertai hampir semua infeksi, tapi juga terdapat pada 
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penyakit-penyakit lain seperti beberapa bentuk tumor  (Mutschler, 1986). Suhu oral 

normal adalah 35,8-37,3 oC (96,5-99,2 oF). Suhu rektal lebih tinggi sekitar 0,3-0,5 oC 

(0,5-1 oF). Suhu tubuh normal biasanya terletak dalam rentang ini dengan suatu 

variasi diurnal yang berbeda-beda antar individu, namun konsisten pada tiap-tiap 

individu. Demam yang paling tinggi terjadi pada anak-anak  (Wash, 1997). 

Demam adalah reaksi yang terjadi pada semua vertebrata dan sebagian 

avertebrata, yang timbul sebagai respon terhadap infeksi, penyakit kolagen, dan 

berbagai kompleks antigen-antibodi, yang biasanya ditandai oleh perubahan set point 

pada pusat pengaturan termoregulasi dalam anterior hipotalamus. Endotoksin, virus, 

limfokin, bakteri, kompleks antigen-antibodi, dan beberapa steroid dapat melepaskan 

pirogen endogen, yaitu protein kecil dari makrofag. Pirogen endogen menyebabkan 

transformasi asam arakidonat ke prostaglandin E1 dan E2, dan mungkin juga zat 

kimia lain yang merubah set point dalam hipotalamus sehingga temperatur tubuh 

menjadi tinggi  (Nelwan, 1982). 

b. Mekanisme dan Penyebab Demam  

Pirogen merupakan substansi yang menyebabkan demam dan berasal baik dari 

eksogen maupun endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar hospes, sementara 

pirogen endogen diproduksi oleh hospes, umumnya sebagai respon terhadap stimulan 

awal yang biasanya timbul oleh karena infeksi atau inflamasi. Pirogen endogen yang 

dihasilkan baik secara sistemik atau lokal, berhasil memasuki sirkulasi dan 

menyebabkan demam pada tingkat pusat termoregulasi di hipotalamus  (Harrison, 

1999). 

Demam terjadi karena pelepasan pirogen dari dalam leukosit yang 

sebelumnya telah terangsang oleh pirogen eksogen yang dapat berasal dari 
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mikroorganisme atau merupakan suatu hasil reaksi imunologik yang tidak 

berdasarkan suatu infeksi (Nelwan, 1987).  

Penyebab eksogen demam antara lain bakteri, jamur, virus dan produk-produk 

yang dihasilkan oleh agen-agen tersebut (misal endotoksin). Kerusakan jaringan oleh 

sebab apapun (misal cedera tergencet) dapat menyebabkan demam. Faktor-faktor 

imunologik seperti kompleks imun dan limfokin menimbulkan penyakit demam pada 

penyakit vaskular kolagen (misal lupus eritematosus sistemik, artritis reumatoid) dan 

keadaan-keadaan hipersensitivitas (misal reaksi obat atau transfusi darah). Seluruh 

substansi di atas menyebabkan sel-sel fagosit mononuklear (monosit, makrofag 

jaringan atau sel Kupffer) membuat pirogen endogen (EP= endogenous pyrogen). EP 

adalah suatu protein kecil (berat molekul 20.000) yang mirip interleukin, yang 

merupakan suatu mediator proses imun antar sel yang penting. EP telah diisolasi dari 

netrofil, eosinofil, monosit, sel Kupffer, makrofag alveoli dan sinovium. EP juga 

ditemukan dalam sel-sel penyakit Hodgkin, limfoma histiositik dan kanker sel ginjal  

(Wash,1997). 

EP menginduksi demam melalui pengaruhnya pada area pre-optik di 

hipotalamus anterior. EP melepaskan asam arakidonat di hipotalamus yang 

selanjutnya diubah menjadi prostaglandin. Hipotalamus anterior mengandung banyak 

nueron termosensitif. Area ini juga kaya dengan serotonin dan norepinefrin yang 

memperantarai terjadinya demam, EP meningkatkan konsentrasi mediator tersebut. 

Selanjutnya kedua mono-amina ini akan meningkatkan adenosin monofosfat siklik 

(AMP) dan prostaglandin di susunan saraf pusat (Wash,1997).  

Gambar 1 menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya demam. Pirogen 

eksogen, kompleks imun dan 5 β steroid dikenali limfokin. Selanjutnya limfokin 
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merangsang sel fagosit mononuklear dalam menghasilkan pirogen endogen. Sel 

tumor juga dapat secara langsung menyebabkan sel fagosit mononuklear 

menghasilkan pirogen endogen. Selain itu juga sel tumor dikenali limfosit yang 

kemudian membentuk limfokin dan merangsang sel fagosit mononuklear 

menghasilkan pirogen endogen. Pirogen endogen di dalam otak melepaskan asam 

arakidonat yang kemudian diubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin 

menyebabkan peningkatan kadar serotonin dan norepinefrin di area pre-optik 

hipotalamus anterior sehingga terjadi penyimpanan panas. 

 

Pirogen eksogen 
      Kompleks imun  

5 β Steroid 

               Limfokin                          Limfosit 

               Merangsang       

             Sel fagosit                                 sel-sel tumor 
               Mononuclear 

Menghasilkan   

       Pirogen endogen 

Melepaskan   

         Sawar darah otak    

            

      Asam arakidonat 

         Diubah menjadi   

        Prostaglandin  

                      
    Kadar serotonin dan norepinefrin 
         meningkat di area pre-optik  

            hipotalamus anterior 
 
 
penyimpanan panas                            pelepasan panas 

Gambar 1. Mekanisme Terjadinya Demam (Wash,1997) 
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Hipotalamus mengatur seluruh mekanisme suhu tubuh. Interaksi kimiawi 

yang telah dijelaskan di atas mengubah pengaturan neuron-neuron peka panas dan 

dingin, sehingga timbul demam. Perubahan termoregulasi ke arah atas menyebabkan 

penyimpanan panas melalui aktivitas gemetar, vasokonstriksi kulit, dan sumber-

sumber produksi panas lainnya. Panas yang dihasilkan melalui vasokonstriksi dan 

gemetar bersifat terbatas. Berapa banyaknya mekanisme penyimpanan panas yang 

diaktifkan tergantung pada suhu udara. Pada awal demam, individu akan menggigil 

dan merasa dingin karena pengaturan baru dari suhu tubuh yang lebih tinggi dari 

biasanya. Setelah suhu tubuh stabil pada tingkat yang baru, maka menggigil akan 

berhenti; kontrol suhu tubuh dicapai dengan menyeimbangkan kehilangan dan 

penyimpanan panas  (Wash, 1997). 

Pengaturan suhu hipotalamus meninggi pada demam akibat infeksi (misal 

septikemia, abses), kanker (misal leukimia, limfoma) dan penyakit vaskular-kolagen. 

Gangguan proses pengeluaran panas merupakan penyebab demam akibat obat-obatan 

antikolinergik dan sengatan panas. Peningkatan laju metobolisme mendahului dan 

menyertai awitan demam dan kemudian menetap bersama demam. Terdapat 

peninggian konsumsi oksigen sebesar 10 persen untuk tiap 1 oC peninggian suhu  

(Wash, 1997). 

 Toksin dari bakteri seperti endotoksin bekerja atas monosit, makrofag dan sel 

Kupffer untuk menghasilkan interleukin-1 (IL-1), suatu polipeptida yang juga dikenal 

sebagai pirogen endogen. IL-1 mempunyai efek luas dalam badan. IL-1 memasuki 

otak dan menimbulkan demam oleh kerja langsung atas area preoptika hipotalamus. 

IL-1 juga bekerja atas limfosit untuk mengaktivasi sistem kekebalan, merangsang 
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pelepasan neutrofil dari sumsum tulang dan menyebabkan proteolisis dalam otot  

(Ganong, 1997).  

c. Tipe-Tipe Demam 

 Beberapa tipe demam yang mungkin dijumpai, antara lain:  

1. Demam septik 

Pada tipe demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali 

pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. 

Sering disertai keluhan mengigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi 

tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik. 

2. Demam remiten 

Pada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah 

mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat 

mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam 

septik. 

3. Demam intermiten 

Pada tipe demam intermiten, suhu badan turun ke tingkat yang normal selama 

beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali 

disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan 

demam disebut kuartana. 

4. Demam kontinyu 

Pada tipe demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 

satu derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut 

hiperpireksia. 

5. Demam siklik 
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Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang 

diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti lagi 

oleh kenaikan suhu seperti semula (Nelwan, 1987). 

Sistem pengatur tempertur menggunakan tiga mekanisme penting untuk 

penurunan panas tubuh ketika temperatur menjadi sangat tinggi: 

1. Vasodilatasi 

Pada hampir semua area tubuh, pembuluh darah kulit berdilatasi dengan kuat. 

Hal ini disebabkan hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior 

yang menyebabkan vasokonstriksi. Vasodilatasi penuh akan meningkatkan 

kecepatan pemindahan panas ke kulit sebanyak delapan kali lipat. 

2. Berkeringat 

Efek dari peningkatan temperatur yang menyebabkan berkeringat 

memperlihatkan peningkatan kecepatan kehilangan panas melalui evaporasi 

yang dihasilkan dari berkeringat ketika temperatur inti tubuh meningkat di 

atas temperatur kritis 37 oC (98,6 oF). Peningkatan temperatur tubuh 1 oC 

menyebabkan keringat yang cukup banyak untuk membuang sepuluh kali 

lebih besar kecepatan metabolisme basal dari pembentukan panas tubuh. 

3. Penurunan pembentukan panas 

Sewaktu pusat temperatur hipotalamus mendeteksi bahwa temperatur tubuh 

terlalu panas, pusat akan memberi prosedur penurunan yang sesuai. 

Mekanisme yang menyebabkan pembentukan panas yang berlebihan, seperti 

menggigil dan termogenesis kimia, dihambat kuat (Guyton, 1997). 

 

4.Vaksin DPT (Dipteri, Pertusis, Tetanus)  
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Vaksin dipteria terbuat dari toksin kuman difteria yang dilemahkan 

(=toksoid). Biasanya diolah dan dikemas bersama-sama dengan vaksin tetanus dalam 

bentuk vaksin DT, atau dengan vaksin tetanus dan pertusis dalam bentuk vaksin DPT. 

Reaksi imunisasi yang mungkin terjadi biasanya demam ringan, pembengkakan dan 

rasa nyeri di tempat suntikan selama 1-2 hari. Kadang-kadang terjadi efek samping 

yang lebih berat, seperti demam tinggi atau kejang, yang biasanya disebabkan oleh 

unsur pertusisnya. Bila hanya diberikan DT (difteria dan tetanus) tidak akan 

menimbulkan akibat samping demikian (Markum, 2002). 

Tiap ml vaksin DPT-Hb mengandung : 

Toksoid difteri yang dimurnikan 40 Lf 

Toksoid tetanus yang dimurnikan  18 Lf 

B. pertusis    24 milyar kuman 

Aluminium fosfat   3 mg 

Mertiolat    0,1 mg 

(Anonim, 1990) 

Vaksin DPT dapat menyebabkan demam dikarenakan bagian pertusisnya 

diambil dari semua sel kuman tersebut (whole cell). Bagian sel kuman inilah yang 

menyebabkan muncul efek samping demam. Sementara di sisi lain, vaksin pertusis ini 

sangat penting. Apalagi untuk anak berusia di bawah 5 tahun karena pertusis banyak 

menyerang anak pada usia di bawah 5 tahun (Pardede, 2003). 

 

5. Mekanisme Antipiretik 

 Semua analgetik perifer memiliki kerja antipiretik, yaitu menurunkan suhu 

badan pada keadaan demam, maka disebut pula analgetika antipiretik. Khasiatnya 
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berdasarkan rangsangannya terhadap pusat pengatur kalor di hipotalamus, yang 

mengakibatkan vasodilatasi perifer (di kulit) dengan bertambahnya pengeluaran kalor 

dan disertai keluarnya banyak keringat  (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 Kebanyakan analgetik juga memberi efek antipiretik. Tetapi sebaliknya 

antipiretik juga dapat mengurangi rasa sakit yang diderita. Masing-masing obat 

tergantung pada mana efeknya yang dominan. Asetaminofen (parasetamol), asetosal 

(aspirin) mempunyai efek antipiretik lebih besar daripada analgetiknya (Anief, 1997). 

 

6. Parasetamol 

Derivat asetanilida ini adalah metabolit dari fenasetin, yang dahulu banyak 

digunakan sebagai analgetikum, tetapi pada tahun 1978 telah ditarik dari peredaran 

karena efek sampingnya (nefrotoksisitas dan karsinogen). Khasiatnya analgetik dan 

antipiretik, tetapi tidak antiradang. Dewasa ini pada umumnya dianggap sebagai zat 

antinyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi (pengobatan mandiri). Efek 

analgetiknya diperkuat oleh kafein kira-kira 50% dan kodein (Tjay dan Rahardja, 

2002). Rumus struktur parasetamol dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Parasetamol (Anonim, 1979) 

Efek samping tidak jarang terjadi, antara lain reaksi hipersensitivitas dan 

kelainan darah. Pada penggunaan kronis dari 3-4 gram sehari dapat terjadi kerusakan 

hati, pada dosis di atas 6 gram mengakibatkan nekrosis hati yang tidak reversibel. 

Hepatotoksisitas ini disebabkan oleh metabolit-metabolitnya, yang pada dosis normal 
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dapat ditangkal oleh glutation (suatu tripeptida dengan –SH). Pada dosis di atas 10 

gram, persediaan peptida tersebut habis dan metabolit-metabolit mengikat pada 

protein dengan –SH di sel-sel hati dan terjadilah kerusakan irreversibel (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

 

E. Landasan Teori 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perasan rimpang kunyit 

(Curcuma domesica Val) mempunyai efek antipiretik terhadap tikus putih jantan 

yang didemamkan dengan menggunakan vaksin kotipa. Hasil percobaan perasan 

kunyit menunjukkan bahwa pada dosis 69 mg bahan/100 g berat badan mempunyai 

efek sebagai penurun demam yang potensialnya hampir setara dengan asetosal dosis 

30 mg/100 g berat badan (Wahjoedi, 2003). Perasan dan infusa sama-sama 

menggunakan pelarut air, maka diharapkan zat aktifnya tersari dalam pelarut air. 

 

E. Hipotesis 

Infusa rimpang kunyit (Curcuma domestica Val) mempunyai aktivitas 

antipiretik terhadap kelinci putih jantan galur New Zealand yang telah diinduksi 

demam menggunakan vaksin DPT-Hb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




