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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Demam merupakan suatu tanda penyakit, contohnya penyakit karena infeksi 

(Wash, 1997). Gejala demam memang kadang memberi keuntungan bagi tubuh 

dimana pertahanan tubuh meningkat dalam melawan mikroorganisme penyebab 

demam, akan tetapi bila suhu tubuh terus meningkat akan menimbulkan rasa sakit 

dan perasaan tidak nyaman pada penderita seperti kedinginan, menggigil, gelisah, 

dan sebagainya (Tjay dan Rahardja, 1993). Pada suhu yang sangat tinggi bisa 

membahayakan. Bila suhu rektal di atas 41ºC untuk waktu yang lama akan timbul 

sejumlah kerusakan otak permanen dan berakibat fatal (Ganong, 1995). Oleh sebab 

itu demam perlu ditekan. Obat-obat kimia seperti parasetamol, asetosal, ibuprofen 

dan sejenisnya bisa menurunkan demam. Disamping itu obat tradisional yang berasal 

dari alam dapat digunakan untuk mengobati demam. 

Indonesia  sebagai  penghasil  tumbuhan obat mempunyai sekitar 30.000 jenis 

flora di hutan tropika Indonesia, sekitar 9.600 spesies telah diketahui berkhasiat obat. 

Dari jumlah  tersebut tercatat 283 spesies merupakan tumbuhan obat penting bagi 

industri obat tradisional (Kusuma dan Zaky, 2005). 

Saat ini produk berbahan herbal sedang banyak diminati oleh masyarakat. 

Tidak hanya kalangan menengah ke bawah, kalangan atas pun kini mulai 

menggunakannya. Bahkan tidak sedikit dokter yang mulai meresepkan obat herbal.  

Beragam produk herbal terus bermunculan seperti, herbal cosmetics, herbal drink, 
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herbal candy, supplement food, health food, hingga herbal medicine (obat herbal). 

Kini, penggunaan produk herbal telah menjadi gaya hidup masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan kecenderungan masyarakat dunia untuk kembali ke alam (back to 

nature), tak terkecuali masyarakat Indonesia (Kusuma dan Zaky, 2005). 

Banyak alasan mengapa masyarakat memilih obat tradisional. Misalnya biaya 

pengobatan secara medis yang semakin mahal, adanya efek samping untuk 

pemakaian obat kimiawi jangka panjang maupun kesembuhan melalui medis tidak 

100% khususnya untuk penyakit yang kronis. Pengobatan tradisional dengan ramuan 

tumbuhan obat telah lama dipergunakan oleh nenek moyang (Hariana, 2006). Pada 

pemakaian di masyarakat, herba teki mempunyai efek sebagai antipiretik 

(Dalimartha, 2006). Begitu juga menurut  Syamsuhidayat dan Hutapea (1999) herba  

teki berkhasiat sebagai obat demam. 

Sejauh ini bukti ilmiah bahwa herba teki mempunyai efek sebagai obat 

demam belum banyak diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan uji untuk 

membuktikan herba teki dapat berkhasiat sebagai antipiretik. Hal inilah yang 

mendorong dilakukannya penelitian tentang efek antipiretik herba teki, sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar diarahkannya herba teki sebagai alternatif 

pengobatan demam. Obat tradisional diharapkan mempunyai peluang sebagai obat 

alternatif yang berkhasiat sebagai obat, khususnya untuk pengobatan demam yang 

berguna bagi perkembangan pengobatan tradisional dewasa ini. 

 Pembuatan sediaan dalam bentuk infusa merupakan cara yang sederhana dan 

mudah dilakukan serta untuk menyari kandungan zat aktif yang larut dalam air. 

Selain itu pada pemakaian di masyarakat herba teki sebagai obat demam dibuat 
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dengan cara seluruh bagian tanaman teki segar sebanyak 15 g, dicuci, direbus dengan 

200 ml air sampai mendidih hingga air rebusan tinggal setengahnya, disaring, setelah 

dingin diminum sekaligus, dilakukan sehari 2-3 kali (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1999). Cara ini hampir sama dengan pembuatan infusa sehingga untuk sediaan uji 

dipilih dalam bentuk infusa.  

B.  Perumusan Masalah 

Apakah infusa herba teki mempunyai efek antipiretik pada kelinci putih 

jantan  galur New Zealand yang telah diinduksi demam dengan vaksin DPT-Hb?  

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek antipiretik infusa herba 

teki pada kelinci putih jantan galur New Zealand yang sebelumnya sudah diinduksi 

demam dengan vaksin DPT-Hb. 

D.  Tinjauan Pustaka 

1.  Tanaman Teki  

a.  Sistematika tanaman teki  

   Divisi   :  Spermatophyta 

   Subdivisi  :  Angiospermae 

   Kelas        :  Monocotyledonae  

      Ordo         :  Cyperales 

   Famili       :  Cyperaceae 

      Genus        :  Kyllinga 

      Jenis          :  Kyllinga brevifolia (Rottb.) Hassk. 

         (Backer dan Van den Brink, 1965). 
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b.  Sinonim 

Kyllinga caespitosa Nees var. Robusta Boeck., K. Rigidula Steud., Cyperus 

brevifolius (Rottb.) Hassk. 

 
c.  Nama daerah 

Jukut pendul (Sunda),  jukut pendek, teki (Jawa Tengah). 

 
d.  Bagian yang digunakan 

Bagian yang digunakan untuk obat demam adalah herba yaitu  seluruh bagian 

tanaman meliputi akar rimpang, batang, daun, dan bunga (Dalimartha, 2006). 

                                           
e.  Morfologi 

Tanaman teki mempunyai morfologi : herba menahun; tinggi 0,1-0,5 m. Akar 

rimpang  pendek, merayap. Batang bersegi tiga yang tajam. Daun pada pangkal 

batang 2-4, bentuk garis sempit, berlunas, hijau tua, lebar 2-4 mm; pelepah daun 

menutup sekelilinganya. Bongkol semu berbentuk bola telur atau bulat memanjang, 

hijau, kalau luntur menjadi coklat; yang terbesar panjangnya lebih kurang 1 cm; yang 

lain jika ada lebih kecil dan menempel pada pangkal daripada yang terbesar. Daun 

pembalut 3-4, tak sama besar. Sumbu utama dari bongkol semu berbentuk kerucut, 

dengan banyak anak bulir yang tersusun spiral. Anak bulir duduk, ellips miring, 

lancip, duduk, tertekan ke samping, panjang lebih kurang 3 mm. Glumae 4-5, 

tersusun dalam 2 baris yang berhadapan dan berseling, dua yang terbawah kecil dan 

kosong. Tenda bunga sama sekali tidak ada. Benang sari 3. Cabang tangkai putik 2. 

Buah bulat memanjang, sedikit gepeng, coklat muda, berjerawat halus, panjang lebih 

kurang 1,5 mm (Van Steenis, 1997). 
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f.  Ekologi dan penyebaran 

Tumbuh  pada  tanah  lembab  di  pinggir  jalan,  tanah terlantar,  dan padang 

rumput. Dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 2.600 m dpl (Dalimartha, 

2006).   

g.  Penggunaan 

Herba teki digunakan untuk pengobatan  demam, antiseptik dan antinyeri 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1999). Menurut Dalimartha (2006), herba teki 

digunakan untuk mengatasi flu, bronkitis, malaria, cacingan, gastritis, disentri 

basiler, hepatitis ikterik, urine mengandung lemak, rematik, memar, keracunan, 

terlambat haid, demam (antipiretik), antiradang, diuretik, antitusif, dan pengencer 

dahak. Selain itu juga mempunyai aktivitas antiinflamasi (Han, 1998) dan antiviral 

(Apers et al., 2002).  

h.  Kandungan kimia 

             Herba teki mengandung alkaloid,  saponin  dan  tanin  (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1999), minyak atsiri  (Dalimartha, 2006), okanin dan vitexin (Han, 1998), 

serta [kaempferol 3-O-β-apiosyl-(1-2)-β -glucoside and isorhamnetin 3-O-β -apiosyl-

(1-2)- β -glucoside] dan [quercetin 3-O-β -apiofuranosyl-(1 2)-β -glucopyranoside 

7-O-α-rhamnopyranoside] (Apers et al., 2002). 

2. Simplisia 

a. Pengertian simplisia  

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia  

merupakan bahan yang dikeringkan.  Simplisia dapat  berupa  simplisia  nabati,  sim- 
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plisia hewani dan simplisia pelikan atau mineral  (Anonim, 1985). 

b. Proses pembuatan simplisia 

1). Pengumpulan bahan baku 

Pada daun atau herba  dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung 

maksimal, yaitu ditandai  saat-saat panen mulai berbunga atau buah mulai masak. 

2).  Sortasi basah, yaitu pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. 

3).  Pencucian, untuk membersihkan kotoran yang melekat. 

4). Pengubahan bentuk, untuk memperluas permukaan bahan baku sehingga akan 

cepat kering. 

5).  Pengeringan 

Proses pengeringan bertujuan untuk : 

 a). Menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi   

kapang dan bakteri. 

 b). Memudahkan dalam hal pengolahan proses selanjutnya (ringkas, mudah  

disimpan, tahan lama, dan sebagainya). 

 c). Menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut 

kandungan zat aktif (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

 d). Untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat 

disimpan dalam waktu yang lama (Anonim, 1985). 

6).  Sortasi kering, yaitu pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. 

7).  Pengepakan atau penyimpanan (Gunawan dan Mulyani, 2004).                                                                   

3.  Infundasi 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air 
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 pada suhu 90° C 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 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). 

Cara pembuatan infusa yaitu dengan mencampur simplisia dengan derajat 

halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya, dipanaskan di atas tangas air 

selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC sambil sekali-kali diaduk. Lalu 

diserkai selagi panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang 

dikehendaki. Infus simplisia yang mengandung minyak atsiri diserkai setelah dingin. 

Infus yang mengandung bukan bahan yang berkhasiat keras, dibuat dengan 

menggunakan 10% simplisia (Anonim, 2000a). 

  
4.  Demam 

a. Pengertian demam 

Demam ialah regulasi panas pada suatu tingkat suhu yang lebih tinggi dan 

merupakan gejala yang menyertai hampir semua infeksi serta terdapat pada penyakit-

penyakit lain seperti beberapa bentuk tumor (Mutschler, 1991). Dengan kata lain 

demam merupakan  salah satu cara badan melawan penyakit (Anonim, 2007a). 

Suhu tubuh manusia normal adalah 37°C yang diukur dengan termometer 

oral atau 37,7°C bila diukur dengan termometer rektal. Demam juga memiliki 

peranan positif sebagai reaksi pertahanan tubuh untuk melawan infeksi (Anonim, 

2006b). 

Kenaikan  suhu  tubuh  di atas   variasi  sirkadian   yang  normal pada demam 
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 adalah akibat dari perubahan pada pusat termoregulasi yang terletak dalam 

hipotalamus anterior. Suhu tubuh normal dapat dipertahankan, ada perubahan suhu 

lingkungan, karena adanya kemampuan pada pusat termoregulasi untuk mengatur 

keseimbangan antara panas yang diproduksi oleh jaringan, khususnya oleh otot dan 

hati, dengan panas yang hilang. Dalam keadaan demam, keseimbangan tersebut 

bergeser hingga terjadi peningkatan suhu dalam tubuh (Harrison, 1995). 

b. Mekanisme dan penyebab demam 

Hipotalamus adalah pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan 

energi dan suhu tubuh. Hipotalamus menerima informasi aferen mengenai suhu di 

berbagai bagian tubuh dan memulai penyesuaian – penyesuaian terkoordinasi yang 

sangat rumit dalam mekanisme penambahan dan pengurangan suhu sesuai dengan 

keperluan untuk mengorekasi setiap penyimpangan suhu inti dari patokan normal. 

Hipotalamus sangat peka sehingga mampu berespon terhadap perubahan suhu darah 

sekecil 0,01ºC. Tingkat respon hipotalamus terhadap penyimpangan suhu tubuh 

disesuaikan secara cermat, sehingga panas yang dihasilkan atau dikeluarkan sangan 

sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan suhu ke normal (Sherwood, 2001). 

Untuk membuat penyesuaian hingga terjadi keseimbangan antara mekanisme 

pengurangan, penambahan dan konservasi panas, hipotalamus harus terus menerus 

mendapat informasi mengenai suhu kulit dan suhu inti melalui reseptor – reseptor 

khusus yang peka terhadap suhu yang disebut termoreseptor (Sherwood, 2001). 

Hipotalamus menerima input dari 2 set termoreseptor yaitu reseptor di hipotalamus 

yang memonitor suhu dalam darah yang melewati otak (suhu inti), dan reseptor pada 

kulit (terutama pada tubuh) yang memonitor suhu luar (Gambar 1). Informasi dari 
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kedua reseptor tersebut dibutuhkan oleh tubuh sehingga dapat membuat penyesuaian 

suhu yang tepat. Pusat termoregulasi mengirim impuls kepada beberapa efektor 

untuk mengatur suhu tubuh (Anonim, 2006a). 

 

 
 

Gambar 1. Termoregulasi Tubuh  (Anonim, 2006a) 
 

Demam dapat disebabkan oleh kelainan dalam otak sendiri atau oleh  zat tok- 
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sik yang mempengaruhi  pusat pengaturan  suhu, penyakit-penyakit bakteri, tumor 

otak, atau  dehidrasi. Banyak hasil pemecahan protein dan zat-zat tertentu lain, 

seperti toksin lipopolisakarida yang disekresi oleh bakteri dapat menyebabkan titik 

setel termostat hipotalamus meningkat. Zat yang menyebabkan efek ini dinamakan 

pirogen (Guyton, 1990). Pirogen merupakan substansi yang menyebabkan demam 

yang berasal baik eksogen maupun endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar 

hospes (pejamu), sementara pirogen endogen diproduksi oleh pejamu, umumnya 

sebagai respon terhadap stimuli awal yang biasanya dicetuskan oleh infeksi atau 

inflamasi (Harrison, 1995). 

             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 demam 

pada penyakit vaskular kolagen dan keadaan-keadaan hipersensitivitas (Wash, 1997).   

 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 1, yang merupakan suatu mediator proses imun antar sel yang penting. EP 

telah diisolasi dari netrofil, eosinofil, monosit, sel Kupffer, makrofag alveoli dan 

sinovium. EP menginduksi demam melalui pengaruhnya pada area preoptik di 

hipotalamus anterior (Wash, 1997). Pirogen endogen meningkatkan titik patokan 

termostat hipotalamus selama demam dengan memicu pengeluaran lokal 

prostaglandin,  yaitu  zat perantara kimiawi lokal yang bekerja langsung  di hipotala- 
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mus.  Hipotalamus  kemudian   mempertahankan  suhu  di  titik patokan yang baru 

dan bukan di suhu tubuh yang normal (terjadi demam).   

Menggigil ditimbulkan agar dengan cepat meningkatkan produksi panas 

(Sherwood, 2001). Panas yang dihasilkan melalui vasokonstriksi dan gemetar 

bersifat terbatas. Berapa banyaknya mekanisme penyimpanan panas yang diaktifkan 

tergantung pada suhu udara  (Wash, 1997). Sementara vasokonstriksi kulit juga 

berlangsung untuk mengurangi pengeluaran panas (Sherwood, 2001). Mekanisme 

kehilangan panas yang penting adalah vasodilatasi dan berkeringat (Wash, 1997). 

Jika batas penyetelan hipotalamus disetel ulang  menurun  dengan  hilangnya  

pirogen endogen penstimulasi  atau  dengan  menghambat  sintesis prostaglandin 

lokal oleh inhibitor siklooksigenase seperti aspirin, ibuprofen, atau  asetaminofen 

maka kemudian terjadi vasodilatasi dan berkeringat untuk menghilangkan panas 

melalui radiasi atau konduksi dari kulit (Harrison, 1995). Berkeringat terutama 

menonjol saat demam mulai turun (Wash, 1997). 

c. Gejala yang menyertai demam 

           Banyak gejala yang menyertai demam  : 

1). Gejala nyeri punggung, mialgia yang menyeluruh, anralgia, anoreksia dan 

somnolen.  

2). Kedinginan (chills) yaitu perasaan dingin yang terjadi pada sebagian besar 

keadaan demam, merupakan bagian dari respon sistem saraf pusat (SSP) terhadap 

”set point” termoregulasi yang meminta lebih banyak panas.  

3). Menggigil (rigors), yaitu gejala kedinginan yang lebih intensif dengan disertai 

piloereksi dan gigi yang yang gemelutuk serta gemetaran hebat, sering ditemukan 
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pada penyakit infeksi bakteri, riketsia serta protozoa dan pada keadaan influenza 

(tetapi tidak dijumpai pada penyakit virus lainnya). Keadaan sepsis, infeksi 

sistemik seperti leptospirosis, bruselosis, demam gigitan tikus serta endokarditis, 

malaria dan sepsis intermiten yang terlihat abses, semuanya dapat menimbulkan 

gejala rigors, sebagaimana yang bisa terjadi pada penyakit-penyakit limfoma, 

leukemia, karsinoma sel renal dan hepatoma, serta penggunaan obat.  

4). Gejala perspirasi terjadi dengan aktivasi mekanisme pelepasan panas yang bisa 

disebabkan oleh obat-obat antipiretik yang dihasilkan plafon ”set point” yang 

baru atau oleh hilangnya stimulus untuk menimbulkan panas  (Harrison, 1995). 

5).  Sakit  kepala  adalah  gejala  umum  infeksi  sistemik  dan biasanya berhubungan 

       dengan demam.  Sakit kepala karena demam biasanya bersifat berdenyut-denyut 

       pada saat mulainya reaksi demam (Weinstein dan Swartz, 1995).   

d. Macam-macam 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 menggigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi 

tersebut turun ketingkat 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 
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      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  

 Pada  tipe  demam siklik  terjadi  kenaikan  suhu  badan  selama beberapa 

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

diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula (Nelwan, 1999).  

5. Antipiretik 

Antipiretik adalah obat yang dapat menekan  suhu tubuh pada  keadaan 

demam (Djamhuri, 1995). Sebagai antipiretik, obat mirip aspirin akan menurunkan 

suhu badan hanya dalam keadaan demam. Walaupun kebanyakan obat ini 

memperlihatkan efek antipiretik in vitro, tidak semuanya berguna sebagai antipiretik 

karena bersifat toksik bila digunakan secara rutin atau terlalu lama (Wilmana, 1995). 

Cara kerja antipiretik antara lain dengan melebarkan pembuluh darah di kulit, 

sehingga terjadi pendinginan darah oleh udara luar. Sebagian obat antipiretik juga 

merangsang berkeringat. Obat analgesik-antipiretik terdiri atas empat golongan yaitu 
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golongan salisilat (aspirin, asetosal), golongan paraaminofenol (parasetamol), 

golongan pirazolon (metamizol), dan golongan asam (asam-mefenamat) (Anonim, 

2003). 

6. Parasetamol 

Parasetamol atau asetaminofen mengandung tidak kurang dari 98,0% dan 

tidak lebih dari 101,0%  C8H9NO2, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemerian hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. Larut dalam 70 

bagian air, dalam 7 bagian etanol (95%) P, dalam 13 bagian aseton P, dalam 40 

bagian gliserol P, dan dalam 9 bagian propilenglikol P; larut dalam larutan alkali hi- 

droksida. Khasiat dan penggunaan sebagai analgetik dan antipiretik (Anonim, 1979). 

                                        
Gambar 2.  Struktur Parasetamol (Anonim, 2008) 

 
Parasetamol   merupakan   obat   anti nyeri  dan   anti demam yang paling  ba- 

banyak digunakan, karena pada takaran biasa bersifat aman dan tanpa memberikan 

efek samping. Juga bagi anak-anak kecil dan wanita hamil bila diminum untuk waktu 

singkat.  Ibu  menyusui   tidak  boleh   meminum   parasetamol  karena masuk  dalam 

ASI (Tjay dan Rahardja, 1993). 

Asetaminofen diabsorpsi dengan baik dari gastrointestinal. Absorpsi rektal 

dapat tidak menentu karena adanya materi feses, atau berkurangnya aliran darah di 

kolon. Lebih dari 85% asetaminofen dimetabolisir menjadi metabolit oleh hati. 

Asetaminofen menghambat sintesis prostaglandin, yang mengurangi sensasi nyeri,  
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efektif untuk menghilangkan nyeri ringan dan sedang,  sakit kepala dan  antipiretik. 

Lama  kerjanya 5 jam atau kurang (Kee dan Hayes, 1996). 

Efek  samping   parasetamol yaitu pada dosis  terlampau  tinggi  (>3 g sehari) 

dapat terjadi mual, muntah dan menurunnya nafsu makan. Dosis di atas 5 g (=10 

tablet) sudah dapat merusak sel-sel hati secara fatal. Pada penggunaan lama dan dosis 

tinggi dapat merusak ginjal dan hati. Dosis untuk dewasa 3-5 kali sehari 500 mg 

(Tjay dan Rahardja, 1993). Hal ini disebabkan oleh karena terbentuknya metabolit 

toksis di dalam hati, yang pada dosis di bawah Ca 10 g dapat diikat oleh glutation 

(=suatu tripeptida dengan -SH). Tetapi pada dosis yang lebih tinggi persediaan akan 

zat ini telah terpakai seluruhnya dan terjadilah pengikatan pada molekul-molekul 

makro lainnya dari sel-sel hati  hingga  mengakibatkan  kerusakan  yang  irreversible 

(Tjay dan Rahardja, 1986). 

7. Vaksin DPT 

Vaksin dapat terdiri dari : virus hidup yang telah dilemahkan, sediaan virus 

atau bakteri yang telah mengalami inaktivasi serta ekstrak eksotoksin yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme atau eksotoksin yang menjalani detoksifikasi 

(Anonim, 2000b). 

Vaksin DTP-HB, tiap dosis mengandung zat aktif :  toksoid difteri murni 20 

Lf, toksoid  tetanus murni 7,5 Lf, inaktivasi Bordetella pertussis 12 OU, HbsAg 5 

mcg; zat tambahan: aluminium fosfat 1,5 mg, natrium klorida 4,5 mg, thimerosal 

0,05 mg; Indikasi: imunisasi aktif terhadap difteri, tetanus, pertussis (batuk rejan) 

dan hepatitis B secara simultan; Kontra indikasi: hipersensitivitas salah satu 

komponen vaksin, reaksi berat terhadap dosis vaksin kombinasi sebelumnya, 
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penderita acute severe febrile illnes; Perhatian: hati-hati penggunaan pada anak 

dengan riwayat kejang dan demam; Dosis: intramuskuler, terdiri dari 3 dosis setiap 

dosis adalah 0,5 ml, diberikan mulai pada bayi usia 2 bulan dengan jadwal 0-1-2 

bulan. Efek samping: bengkak, nyeri, penebalan kemerahan pada bekas suntikan, 

menangis >3 jam bersamaan dengan demam, kadang-kadang terjadi reaksi umum 

seperti demam >38,50ºC, muntah, diare (Anonim, 2007a). 

 

E.  Keterangan Empirik 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah efek antipiretik 

infusa herba teki  pada kelinci putih jantan galur New Zealand yang sebelumnya 

telah diinduksi demam dengan vaksin DPT-Hb. 
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