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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah salah satu kondisi yang  sangat dibutuhkan setiap 

manusia untuk bisa menjalankan aktivitas setiap harinya, kesehatan akan 

terganggu bila tubuh dalam keadaan lelah atau mengalami kelelahan baik 

secara fisik maupun psikis. Kelelahan dapat menyebabkan menurunnya 

aktivitas, konsentrasi, berkurangnya kewaspadaan, menimbulkan kegelisahan 

dan kebingungan, serta dapat memacu timbulnya penyakit dan infeksi. Karena 

dalam keadaan lelah daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi berkurang. 

Sejumlah stimulan telah digunakan untuk mengatasi kelelahan. Salah satu obat 

yang berkembang saat ini untuk terapi terhadap penyakit-penyakit psikis dan 

fisik kearah psikofarmaka adalah psikostimulansia. Psikostimulansia yang 

bekerja merangsang susunan syaraf pusat dapat meningkatkan aktivitas psikis, 

menghilangkan rasa kelelahan dan meningkatkan  kapasitas kerja. Hal ini 

sangat penting untuk mengatasi adanya keadaan tubuh yang lelah karena kerja 

fisik yang berat dan kerja psikis yang terlalu lama dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari (Mutschler, 1986). 

Salah satu tanaman  yang dapat berkhasiat sebagai obat tradisional 

adalah cabe  jawa atau cabe  jamu.  Bagian dari tanaman cabe jawa yang 

digunakan adalah buahnya. Dalam masyarakat cabe jawa digunakan sebagai 

bahan ramuan cabe puyang, ramuan ini dikatakan dapat menyegarkan badan 

yang lelah dan penat, selain itu ramuan ini juga banyak  digunakan  oleh 
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perempuan yang habis melahirkan karena ramuan ini diyakini mampu 

membersihkan rahim. Keyakinan masyarakat ini bukan hanya sugesti, karena  

cabe  jawa (Piper retrofractum Vahl.), salah  satu bahan racikan dalam cabe 

puyang, mengandung sejumlah unsur kimia yang dapat menghilangkan  lelah 

dan menyembuhkan penyakit. Buah cabe jawa mengandung piperin yang 

dapat berkhasiat sebagai stimulan alami (Anonim, 1996).  

Salah satu khasiat dari buah cabe jawa adalah dapat digunakan sebagai 

tonikum. (Winarto, 2003). Tonikum adalah istilah yang digunakan untuk 

golongan obat-obatan yang dipercaya mempunyai khasiat untuk 

mengembalikan tonus normal pada jaringan (Dorland, 2000). Tonikum adalah 

zat yang dapat mengembalikan kekuatan jaringan tubuh (Muda, 1999). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ekstrak etanol buah cabe 

jawa dengan dosis 0,026 g/Kg BB mempunyai efek tonik pada mencit putih 

jantan. Efek tonik yang dihasilkan ekstrak etanol dengan dosis 0,026 g/Kg BB 

sebanding dengan efek tonik yang dihasilkan oleh kafein dengan dosis 100 

mg/ Kg BB sebagai kontrol positif (Lasni, 2006). 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kandungan dari 

buah cabe jawa yang bersifat larut etanol mempunyai efek tonik pada mencit 

putih jantan galur Swiss. Etanol merupakan pelarut yang dapat menyari 

senyawa yang bersifat non polar sampai polar, sedangkan air panas dapat 

menyari senyawa yang bersifat semi polar sampai sangat polar (Anonim, 

2005). Sehingga dapat diperkirakan bahwa senyawa dalam buah cabe jawa 

yang tersari dengan etanol (pada metode ekstraksi) juga ada sebagian yang 
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tersari dengan air panas (pada metode infundasi). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah kandungan dari buah cabe jawa yang larut dalam air  

juga mempunyai efek tonik pada mencit putih jantan. 

B. Perumusan Masalah 

Apakah infusa buah cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) mempunyai 

efek tonik pada mencit putih (Mus musculus) jantan galur Swiss? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah infusa buah cabe 

jawa (Piper retrofractum Vahl.) mempunyai efek tonik pada mencit putih 

(Mus musculus) jantan galur Swiss. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl. ) 

a. Klasifikasi  Cabe Jawa 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Piperales 

Familia  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies  : Piper retrofractum Vahl (Backer dan Van den Brink, 1965). 

Nama lain : Cabe Jawa (Jawa), Cabe Sula (Madiun), Cabhi Jhamo 

(Cabia) (Heyne, 1987). 

b. Morfologi 



 4

1) Makroskopik 

Buah majemuk berupa bulir, warna kelabu sampai coklat kelabu atau 

berwarna hitam kelabu sampai hitam, bentuk bulat  panjang sampai silindris, 

bagian ujung agak mengecil, panjang 2 cm sampai 7 cm,  garis tengah 4 mm 

sampai 8 mm, bergagang panjang atau tanpa gagang.  Permukaan luar tidak 

rata, bertonjolan teratur. Pada irisan melintang bulir tampak buah-buah batu, 

masing-masing dengan daun pelindung yang tersusun dalam spiral pada poros 

bulir, kadang-kadang bagian tengah bulir berongga. Kulit buah berwarna 

coklat tua sampai hitam, kadang-kadang berwarna lebih muda. Kulit biji 

warna coklat, hampir seluruh inti biji terdiri dari perisperm berwarna putih. 

Buah batu berbentuk bulat telur, berukuran lebih kurang 2 mm. Daun 

pelindung  berbentuk perisai (Anonim, 1977). 

2) Mikroskopik 

Epikarp dan hipodermis terdapat pada bagian ujung atau pada bagian 

luar dari buah. Epikarp terdiri dari sel-sel pipih, bentuk poligonal, berisi zat 

berwarna coklat tua. Hipodermis terdiri dari jaringan parenkim dan sel batu, 

tunggal atau berkelompok. Endokarp berupa sel-sel pipih dengan dinding 

radial tebal  dan noktah lebar, endokarp melekat erat dengan kulit biji. 

(Anonim, 1977)   

c. Ekologi 

Cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) tumbuh di Jawa, Bali dan 

Maluku, pada ketinggian 0 m sampai 600 m di  atas permukaan laut (Anonim, 
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1977). Tanaman ini banyak ditanam di daerah-daerah kering, tanahnya 

berpasir, dan daerah-daerah lain di Asia tropis (Anonim, 1996).   

d. Kandungan Kimia 

Buah cabe jawa mengandung minyak atsiri 0,9 %, piperin 4-6 %, 

dammar, piperidin (Anonim, 1977), hars, zat pati, dan minyak lemak 

(Soedibyo, 1998). Disamping itu juga mengandung suatu senyawa amida yang 

mirip dengan senyawa yang terkandung dalam Piper longumin yaitu piplartin, 

piplasterin, dan sesamin (Anonim, 1996). 

Cabe jawa mengandung piperin 4-6 %. Piperin termasuk golongan 

alkaloid yang merupakan senyawa amida basa lemah yang dapat membentuk 

garam dengan asam mineral kuat, piperin berupa kristal berbentuk jarum 

berwarna kuning, tidak berbau, tidak berasa, lama-lama pedas, bila dihidrolisis 

dengan KOH akan menghasilkan kalium piperinat dan piperidin (Bruneton, 

1999). Piperin melebur pada suhu 1300 bersifat netral terhadap lakmus. Sedikit 

larut dalam air (pada 180C 40 gram per liter air) dan tidak larut dalam 

petroleum eter. Satu gram piperin larut dalam 15 ml alkohol, 1,7 ml 

kloroform, dan 36 ml eter. Larut dalam benzen, asam asetat. Piperin berkhasiat 

sebagai stimulan alami (Anonim, 1996).  

e. Kegunaan 

Dalam masyarakat buah cabe jawa mempunyai beberapa kegunaan 

yaitu : 

1) Stimulan (Anonim, 1977). 
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2) Demam, tonik, sakit kuning, rematik (obat luar), sesudah melahirkan (obat 

luar) (Soedibyo, 1998). 

3) Menambah nafsu makan, memperkuat fungsi-fungsi organ tubuh dengan 

cara memperlancar peredaran darah (stimulan), untuk radang mulut, 

memperlancar keluarnya  keringat (diaforetik), karminatif, dan sebagai obat 

gosok (Winarto, 2003).  

4) Persalinan kurang lancar, mulas, kejang perut, kolik, beri-beri, lemah 

syahwat (Anonim, 1996). 

2. Tonik 

Istilah tonik digunakan sebagai efek yang memacu dan memperkuat 

semua sistem dan organ serta menstimulan perbaikan sel-sel tonus otot. 

Sedangkan obat yang menyebabkan  efek tonik tersebut digolongkan sebagai 

tonikum (Anonim, 2007). Tonikum adalah senyawa yang dapat 

mengembalikan kekuatan jaringan tubuh atau tubuh (Muda, 1999). Tonik 

adalah istilah yang digunakan untuk golongan preparat obat-obatan yang 

dipercaya dapat mempunyai khasiat untuk mengembalikan tonus normal pada 

jaringan, yang ditandai dengan tegangan terus-menerus (Dorland, 2000).  

Efek tonik ini terjadi karena efek stimulan yang dilakukan terhadap 

sistem syaraf pusat. Tonikum ini dapat digolongkan ke dalam golongan 

psikostimulansia. Senyawa psikostimulansia dapat meningkatkan aktivitas 

psikis, menghilangkan rasa kelelahan dan penat,  serta meningkatkan 

kemampuan berkonsentrasi dan kapasitas yang bersangkutan (Mutschler, 

1986). 
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Susunan saraf pusat merupakan jaringan kompleks subunit yang 

beraksi sebagai penghubung lintasan antara reseptor perifer dan efektor, 

memungkinkan orang tanggap terhadap lingkungannya. Juga mengatur 

tingkah laku terhadap mutu dan intensitas stimuli, mengkoordinasikan 

aktivitas, dan menyediakan seperangkat kesatuan aksi. Obat-obatan yang 

dapat meningkatkan aktivitas dari  berbagai bagian pada sistem saraf pusat 

disebut sebagai stimulan susunan syaraf pusat (Daniels dan Jorgensen, 1982). 

Penggunaan stimulan dalam berbagai sediaan obat-obatan, minuman 

penyegar ataupun suplemen lain dipilih karena nilai kepraktisannya. Senyawa 

obat yang terkandung  umumnya merupakan senyawa yang memacu susunan 

syaraf pusat sebagai pusat koordinasi fungsi tubuh, termasuk stimulasi 

langsung terhadap otot-otot rangka yang akan  memacu aktivitas fisik (Daniels 

dan Jorgensen, 1982).  

Obat-obat tersebut dapat menginduksi stimulasi perilaku dan 

perangsangan psikomotor. Jika digunakan secara tidak bersamaan, stimulasi 

tersebut dapat mengatasi kelelahan dan meningkatkan kewaspadaan 

(Towsend, 1996). 

Stimulan yang dihasilkan bekerja pada korteks yang mengakibatkan 

efek euforia, tahan lelah, stimulasi ringan. Pada medulla menghasilkan efek 

peningkatan pernapasan, stimulasi vasomotor, stimulasi vagus. Stimulan dapat 

menstimulasi kewaspadaan mental dan mengatasi keletihan. Stimulan juga 

dapat memperpanjang waktu kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan yang melelahkan tubuh. Salah satu mekanisme yang diajukan 
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adalah dihasilkannya euforia yang dapat menimbulkan penundaan timbulnya 

sikap negatif  terhadap kerja yang melelahkan (Nieforth dan Cohen, 1981). 

Stimulan susunan saraf pusat dibagi dalam derajat efek rangsangan 

yang ditimbulkan, yaitu : 

a. Konvulsan, yaitu obat yang secara langsung memberikan efek konvulsi, 

misalnya : strikhnin, pikrotoksin, pentilentetrazol, bermegrid, dan niketamid. 

b. Analeptik, yaitu obat-obatan yang menimbulkan kesulitan tidur, misalnya : 

efedrin, amfetamin, kokain, pipradol, kamfer. 

c. Psychic energizer, yaitu obat yang memberikan efek rasa segar dalam 

tubuh, misalnya : kafein, imipramin, amitriptilin dan derivatnya (Djamhuri, 

1990). 

Obat yang bekerja terutama pada susunan syaraf pusat dibagi menjadi 

2 yaitu : 

a. Stimulan psikomotor, menimbulkan eksitasi dan euphoria, mengurangi 

perasaan lelah dan meningkatkan aktivitas motorik.Contoh: Amfetamin, 

Cafein, Cocain, Metilfenidat, Nikotin, Teobromin, Teofilin. 

b. Obat –obat psikomimetik atau halusinogen, menimbulkan perubahan 

mendasar dalam pola pemikliran dan perasaan, dan sedikit berpengaruh pada 

sambungan otak sunsum tulang belakang. Contoh : Asam Lisergik Dietilamid 

(LSD), Fensiklidin (PCP), Tetrahidrokanabinol (THC) (Mycek, 2001). 

3. Kelelahan 

Perasaan lelah sebenarnya sukar didefinisikan. Berbeda dengan 

misalnya kadar gula atau kolestrol yang dapat diperiksa dengan tes 
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laboratorium, untuk kelelahan tidak dikenal ukuran objektif. Hal ini sangat 

menyulitkan diagnosa dan usaha untuk mengobatinya (Tjay dan Rahardja, 

1993). Kelelahan atau keletihan adalah keadaan berkurangnya suatu unit 

fungsional dalam melaksanakan tugasnya dan akan semakin berkurang jika 

keletihan bertambah (Hardinge, 2003). Ketika kelelahan dianggap sebagai 

gejala atau penyakit, harus diketahui bahwa kelelahan cenderung 

menyebabkan  suatu penyakit, misalnya flu (Schifferes, 1970).  

Kelelahan dapat dikategorikan sebagai kelelahan akut, kronis, dan 

fisiologi. 

a. Kelelahan akut tersering merupakan gejala sisa proses infeksi virus atau 

bakteri akut. Payah jantung dan anemia bisa juga dijumpai bersama kelelahan 

yang dimulai mendadak. 

b. Kelelahan kronik (berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan) 

dapat disebabkan oleh depresi, ansietas atau stress menahun, infeksi menahun, 

payah jantung, kelainan elektrolit serum, penyakit paru menahun atau anemia. 

Obat-obatan (baik yang diresepkan ataupun  obat bebas), dan yang sering 

menyebabkan kelelahan kronik , sering tidak dikenali. 

c. Kelelahan fisiologik biasanya dikenali oleh pasien  dan  biasanya tidak 

dikonsultasikan ke dokter. Kelelahan fisiologik dapat akibat bekerja 

berlebihan (baik fisik maupun mental) dan kurang tidur atau kualitas tidur 

yang  jelek (yang dapat  disebabkan oleh depresi, kafein, obat-obatan, alkohol, 

atau nyeri menahun (Seller, 1996). 

Burn Out 



 10

            Burn out merupakan suatu kondisi emosional dimana seseorang 

merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan 

pekerjaan yang meningkat. Timbulnya kelelelahan ini karena mereka bekerja 

keras, merasa bersalah, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada harapan, 

merasa terjebak terus menerus dan menghasilkan perasaan lelah dan tidak 

nyaman. 

            Burn out adalah suatu bentuk kelelahan yang disebabkan karena 

seseorang bekerja terlalu intens, berdedikasi dan berkomitmen, bekerja terlalu 

banyak dan terlalu lama serta memandang kebutuhan dan keinginan mereka 

sebagai hal ke dua. Hal tersebut menyebabkan mereka merasakan burn out. 

            Burn out terjadi akibat berubahnya kondisi psikologis seseorang akibat 

rangsangan situasi kerja yang tidak menguntungkan. Wujud dan perubahan 

tersebut berupa kelelahan seorang pekerja, walaupun intensitas, durasi, 

frekuensi dan konsekuensinya beragam.  

Burn out selalu mempunyai 3 (tiga) komponen: 

a. Kelelahan fisik ( Physical exhaustion) 

b. Kelelahan emosi ( Emotional exhaustion) 

c. Kelelahan mental ( Mental exhaustion) (Anonim, 2008) 

      Gambaran dari ke tiga kondisi kelelahan tersebut adalah : 

a. Kelelahan fisik ( Physical exhaustion) 

Kelelahan fisik yaitu suatu kelelahan yang bersifat sakit fisik dan 

energi fisik (rasa ngilu), rentan terhadap penyakit, tegang pada otot leher dan 
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bahu, susah tidur, mual dan gelisah. Energi fisik dicirikan seperti energi yang 

rendah, rasa letih yang kronis dan lemah.  

b. Kelelahan emosi ( Emotional exhaustion) 

Kelelahan emosi yaitu kelelahan pada indra yang berhubungan pada 

perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak berdaya da depresi. 

Kelelahan emosi ini dicirikan antara lain rasa bosan, mudah tersinggung, 

sinisme, perasaan tidak menolong, ratapan yang tiada henti, tidak dapat 

dikontrol (mudah marah), gelisah, tidak peduli terhadap tujuan, merasa tidak 

memiliki apa –apa untuk diberikan, sia – sia, putus asa, sedih, tertekan. 

c. Kelelahan mental ( Mental exhaustion) 

Kelelahan mental dicirikan antara lain merasa tidak berharga, rasa 

benci, rasa gagal, tidak peka, kurang simpati, mempunyai sifat berkurang, 

cenderung masa bodoh dengan dirinya, acuh tak acuh, konsep diri yang 

rendah, merasa tidak cakap, merasa tidak kompeten, tidak puas dengan jalan 

hidup (Anonim, 2008). 

Sebagai tindakan umum adalah penting sekali untuk berusaha 

menanggulangi keadaan lelah dengan mengubah pola hidup dan menitik 

beratkan pada ketenangan mental dan aktivitas fisik yang cukup. Disamping 

itu hendaknya memperhatikan makanan yang sehat. 

a. Ketegangan dan frustasi. Gejala – gejala kelelahan yang berkaitan dengan 

ketegangan dan kesulitan dalam penghidupan sehari - hari, dapat kita coba 

mengatasinya dengan menganalisa sendiri apa yang sebenarnya menjadi 

penyebab. Kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar dari 



 12

permasalahannya. Sangat bermanfaat adalah untuk merundingkan persoalan 

yang merisaukan dengan seorang anggota keluarga atau sahabat yang dapat 

dipercaya. Kadang kala seorang dari lingkungan sendiri dapat lebih mudah 

memahaminya dan memberikan nasehat yang baik daripada dokter keluarga. 

b. Gerak badan dan olahraga dapat menghasilkan perasaan letih yang nyaman 

sedangkan kekurangan kegiatan fisik sering kali menimbulkan rasa lelah yang 

tidak enak. Maka dari itu baik sekali untuk melakukan gerak badan setiap hari 

dan sebaiknya olahraga yang membutuhkan tenaga, seperti jalan kaki cepat, 

bersepeda atau renang. Hampir semua jenis olahraga dapat mengurangi 

perasaan letih – lesu. Disamping itu udara segar juga menstimulir pernafasan 

dan peredaran darah. 

c. Makanan. Dari suatu penyelidikan akhir – akhir ini telah ditarik 

kesimpulan, bahwa orang – orang yang tidak makan pagi mudah merasa lelah 

bila pada mereka diberi sarapan pagi yang banyak mengandung protein 

ternyata mereka merasakan tubuhnya segar dan penuh semangat sepanjang 

hari. Hal ini berbeda dengan makan pagi yang banyak mengandung 

karbohidrat, sekitar pukul 10 pagi seluruh makanan sudah terbakar dan kadar 

gula darah menjadi rendah sehingga mengakibatkan menurunnya konsentrasi 

dan produktivitas dengan timbulnya rasa lelah ( Tjay dan Rahardja, 1993). 

4. Natatory Exhaustion 

Natatory exhaustion merupakan metode skrining farmakologi yang 

dilakukan untuk mengetahui efek obat yang bekerja pada koordinasi gerak, 

terutama pada penurunan kontrol syaraf pusat. Uji ini dilakukan terhadap 
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hewan uji mencit dengan menggunakan peralatan berupa tangki berukuran 

panjang 50 cm, tinggi 25 cm, lebar 30 cm, dan ketinggian air  18 cm, suhu 

dijaga pada 20 + 0,5 o C, dengan pemberian gelombang buatan yang 

dihasilkan dari sebuah pompa udara. Peralatan-peralatan tambahan yang 

digunakan harus berada di luar daerah renang agar tidak mengganggu aktivitas 

renang hewan uji (Turner, 1965). 

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

kemudian dicatat waktu lelahnya. Hewan uji dikatakan lelah ketika hewan uji 

membiarkan kepalanya berada  di bawah permukaan air selama lebih dari 7 

detik. Waktu lelah dicatat sebagai interval dari waktu memasukkan hewan uji 

ke dalam tangki air hingga timbul lelah (Turner, 1965). 

Prinsip kerja dari metode Natatory exhaustion adalah pengujian efek 

dari sediaan stimulan pada hewan uji berdasarkan peningkatan aktivitas yang 

terlihat dari peningkatan kerja secara langsung berupa penambahan waktu 

lelah hewan uji selama  direnangkan dalam tangki berisi air (Turner,1965). 

Kelebihan dari metode Natatory exhaustion adalah dapat mengetahui 

efek stimulan yang dipengaruhi kondisi fisik hewan uji untuk meningkatkan 

aktivitas, efek stimulan dapat dilihat secara spontan dari peningkatan kapasitas 

kerja, waktu yang digunakan untuk pengamatan relatif singkat, rangkaian alat 

cukup sederhana. Kekurangan dari metode Natatory Exhaustion adalah hanya 

dapat mengetahui peningkatan aktivitas secara fisik saja yaitu berupa 

peningkatan kapasitas kerja hewan uji  selama beraktivitas, pengaturan suhu 

air dalam tangki cukup lama (Turner, 1965). 
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5. Infusa 

Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif semula 

berada didalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam 

cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bermanfaat baik bila 

permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas 

(Anonim 1986). 

Infusa adalah sediaan cair yang diperoleh dengan menyari simplisia 

nabati dengan air pada suhu 90 o C selama 15  menit. Pembuatan dengan cara 

mencampur simplisia dengan derajat halus yang cocok dalam panci dengan air 

secukupnya, dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit terhitung mulai 

suhu mencapai 90 o C sambil sekali-sekali diaduk. Infusa diserkai selagi panas 

melalui kain flannel, kemudian ditambahkan air panas secukupnya melalui 

ampas hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki. Kecuali dinyatakan 

lain infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras, dibuat dengan 

menggunakan 10 % simplisia (Anonim, 1979). 

Air dipertimbangkan sebagai penyeri karena: 

a. Murah dan mudah diperoleh 

b. Stabil 

c. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

d. Tidak beracun 

e. Alamiah  (Anonim, 1986) 

Kerugian air sebagai penyari: 

a. Tidak selektif 
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b. Sari dapat ditumbuhi kapang dan kuman serta cepat rusak 

c. Untuk pengeringan diperlukan waktu lama (Anonim, 1986) 

Kriteria cairan penyari yang baik harus memenuhi syarat antara lain: 

a. Murah dan mudah diperoleh 

b. Stabil secara fisik dan kimia 

c. Bereaksi netral 

d. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

e. Tidak mempengaruhi zat berhasiat 

f. Diperbolehkan oleh peraturan    (Anonim, 

1986) 

6. Kafein 

Dalam penelitian ini digunakan kafein sebagai kontrol positif. Kafein 

adalah derivat xantin, yang merupakan senyawa alkaloid yang terdapat pada 

tumbuh-tumbuhan. Sejak dahulu kafein telah digunakan sebagai minuman. 

Penelitian membuktikan bahwa kafein berefek stimulasi (Sunaryo, 1995). Dari 

turunan xantin, kafein mempunyai kerja psikotonik yang paling kuat 

(Mutschler, 1986). 

Kafein sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar 

untuk meningkatkan kesegaran dan mengurangi kelelahan. Kafein merupakan 

xantin yang paling kuat, menghasilkan stimulasi korteks dan medulla dan 

bahkan stimulasi spiral pada dosis yang besar. Kafein dapat menstimulasi 

kewaspadaan mental dan mengatasi keletihan. Kafein juga  dapat 

memperpanjang waktu kemampuan seseorang untuk melakukan  pekerjaan 
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yang melelahkan tubuh. Kafein mungkin benar-benar memperbaiki kinerja 

melebihi sekedar  tidak merasa lelah  atau tanpa motivasi karena adanya 

stimulasi langsung otot-otot rangka (Nieforth & Cohen, 1981). 

Kafein termasuk kelompok zat-zat perangsang otak (stimulansia). Obat 

ini berkhasiat meningkatkan hampir semua fungsi penting dari tibuh, dan 

memobilisir cadangan energi. Efek-efeknya berupa stimulasi kewaspadaan 

dan semangat  yang disebabkan oleh rangsangan dari susunan syaraf pusat. 

Disamping itu kafein juga bekerja terhadap jantung, memperkuat dan 

mempercepat pukulan jantung dan memperbaiki peredaran darah. Akan tetapi 

terlalu banyak kafein dapat menimbulkan efek samping buruk seperti debar 

jantung, gelisah, gugup dan sukar tidur (Tjay dan Rahardja, 1993).  

7. Kromatografi Lapis Tipis 

a. Definisi dan Prinsip Kromatografi Lapis Tipis 

Teknik Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dikembangkan oleh Egon 

Stahl dengan menghamparkan penyerap pada lempeng gelas, sehingga 

merupakan lapisan tipis. Sebagian besar teori kromatografi kolom juga dapat 

diterapkan pada KLT. Konsep lempeng teori lebih sukar digambarkan disini, 

tetapi jelaslah bahwa pemisahan itu dilakukan oleh keseimbangan berurutan 

cuplikan dalam dua fase, satu diantaranya bergerak terhadap yang lainnya. 

Derajat retensi pada kromatografi biasanya dinyatakan sebagai faktor retensi, 

Rf. Harga Rf dapat dicari dengan rumus : 

Rf = jarak yang ditempuh solute 
   Jarak yang ditempuh pelarut 
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Pada semua prosedur kromatografi, kondisi optimum untuk suatu 

pemisahan merupakan hasil kecocokan antara fase diam dan fase gerak 

(Sudjadi, 1988). 

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. 

Lapisan yang memisahkan, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), 

ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang 

cocok, campuran yang akan dipisah berupa larutan , ditotolkan berupa bercak 

atau pita (awal). Setelah pelat atau lapisan ditaruh didalam bejana tertutup 

rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan 

terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya senyawa 

yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi). Untuk campuran yang 

tidak diketahui , lapisan pemisah (sifat penyerap) dan sistem larutan 

pengembang harus dipilih dengan tepat karena keduanya bekerja sama untuk 

mencapai pemisahan. Selain itu hal yang harus diperhatikan adalah memilih 

kondisi kerja yang optimum yang meliputi sifat pengembangan, atmosfer 

bejana, dan lain-lain (Stahl, 1985). 

b. Fase Diam 

Fase diam merupakan lapisan penyerap, lapisan dibuat dari salah satu 

penyerap yang khusus digunakan untuk KLT. Sebelum digunakan, lapisan 

disimpan dalam lingkungan yang tidak lembab dan bebas dari uap 

laboratorium. Penyerap yang umum digunakan adalah silica gel, aluminium 

oksida, kieselgur, selulosa dan turunannya, poliamida, dan lain-lain. dapat 

dipastikan silica gel paling banyak digunakan. Silica gel ini banyak 
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menghasilkan perbedaan dalam efek pemisahan yang tergantung kepada cara 

pembuatannya sehingga silica gel G Merck menurut spesifikasi Stahl, yang 

diperkenalkan tahun 1958, telah diterima sebagai bahan standar. Selain itu 

harus diingat bahwa penyerap seperti aluminium oksida dan silica gel 

mempunyai kadar air yang berpengaruh nyata terhadap daya pemisahan 

(Stahl, 1985). 

c. Fase Gerak 

Fase gerak adalah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Pelarut bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, 

karena ada gaya kapiler. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu 

analitik dan bila diperlukan, sistem pelarut multikomponen ini harus berupa 

suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum tiga 

komponen. Contoh pelarut pengembang yang digunakan pada Kromatografi 

Lapis Tipis adalah n-heksana, heptana, sikloheksana, karbontetraklorida, 

Benzen, kloroform, eter (dietil eter), etil asetat, piridin, aseton, etanol, metanol 

dan air   (Stahl, 1985). 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol buah cabe jawa dengan dosis 26 mg/Kg BB mempunyai 

efek tonik pada mencit putih jantan. Efek tonik yang dihasilkan ekstrak etanol 

dengan dosis 0,026 g/Kg BB sebanding dengan efek tonik yang dihasilkan 

oleh kafein dengan dosis 100 mg/ Kg BB sebagai kontrol positif (Lasni,2006).  

Buah cabe jawa mengandung minyak atsiri 0,9 %, piperin 4-6 %, 

dammar, piperidin (Anonim, 1977). Mengandung hars, zat pati, dan minyak 
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lemak (Soedibyo, 1998). Buah cabe jawa mengandung piperin yang dapat 

berkhasiat sebagai stimulan alami. Piperin sedikit larut dalam air (pada 180C 

40 gram per liter air) dan tidak larut dalam petroleum eter. Satu gram piperin 

larut dalam 15 ml alkohol, 1,7 ml kloroform, dan 36 ml eter. Larut dalam 

benzen, asam asetat (Anonim, 1996). 

Kandungan dari cabe jawa yang bersifat larut etanol mempunyai efek 

tonik pada mencit putih jantan.  Etanol merupakan pelarut yang dapat menyari 

senyawa yang bersifat non polar sampai polar, sedangkan air panas dapat 

menyari senyawa yang bersifat semi polar sampai sangat polar (Anonim, 

2005). Sehingga dapat diperkirakan bahwa ada sebagian senyawa dalam buah 

cabe jawa yang tersari dengan etanol (pada metode ekstraksi) juga akan tersari 

dengan air panas (pada metode infundasi). 

F. Hipotesis 

Infusa buah cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) diduga mempunyai 

efek tonik pada mencit putih jantan galur Swiss. 
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