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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Nyeri merupakan modalitas sensorik yang memperingatkan tentang suatu 

tanda trauma atau pun cedera yang terjadi dalam tubuh. Nyeri juga merupakan 

sensasi enteroceptive tertentu yang  timbul dari bagian tubuh tertentu yang bersifat 

temporal dan dapat dibedakan secara kualitatif, misalnya, seperti menyengat, 

menusuk, membakar, berdenyut,atau sakit yang melibatkan substansi dari neuron 

perifer dan sentral (Craig and Sorkin, 2001). Rasa nyeri yang terjadi adalah akibat 

dari terlepasnya mediator-mediator nyeri seperti prostaglandin dari jaringan yang 

rusak (Mutschler,1991) ataupun inflamasi dan menimbulkan keadaan hiperalgesia 

yang kemudian mediator kimiawi seperti bradikinin dan histamin (Wilmana, 

2007) dan merangsang reseptor nyeri di ujung syaraf perifer ataupun ditempat 

lain, selanjutnya rangsang nyeri diteruskan ke pusat nyeri di korteks serebri oleh 

syaraf sensoris melalui sumsum tulang belakang dan talamus (Mutschler,1991). 

Hal ini menunjukkan bahwa nyeri erat kaitannya dengan inflamasi atau radang 

karena nyeri merupakan respon pertama munculnya peradangan (Wilmana, 2007).  

Indonesia kaya akan sumber obat bahan alam, yang lebih dikenal dengan 

Obat Asli Indonesia, Tempuyung (Sonchus arvensis L.) merupakan salah satu 

tanaman obat yang berkhasiat sebagai diuretik, pemecah batu ginjal, dan juga 

dapat menurunkan asam urat (Winarto, 2004). Secara tradisional, daun tempuyung 

dapat digunakan untuk mengobati bengkak (Heyne, 1987). Tempuyung 

mempunyai rata-rata kadar sari larut air sebesar 59,849 %, kadar fenolat total 

0,0601 %, dan kadar flavonoid total 0,086 % (Muhtadi et al., 2010). Berdasarkan 

penelitian, kandungan kimia dari tanaman tempuyung, menunjukkan adanya 

komponen glikosida, dan steroida/triterpenoida (Lumbanraja, 2009). Senyawa 

dalam tempuyung (Sonchus arvensis L.) antara lain luteolin 7-O-glukosida, 

Apigenin-7-glukosida, luteolin-7-glukoronida (Sudarsono dkk, 1996), juga 

polifenol dan minyak atsiri (Winarto, 2004). Kandungan kimia yang terdapat 
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dalam daun tempuyung adalah senyawa-senyawa yang larut dalam air, seperti 

kelompok mineral, karbohidrat dan glikosida (luteolin-7-O-glukosida dan 

apigenin -7-O-glukosida) (Chairul, 2003). 

Dari beberapa senyawa dalam tempuyung yang mempunyai efek 

farmakologi salah satunya adalah luteolin. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

luteolin dapat menginhibisi leukotrien, prostaglandin D2, sitokin seperti IL-6 dan 

tumor nekrosis faktor alfa (TNF-α) pada mast sel manusia (Alexandrakis et al., 

2003), secara spesifik luteolin dapat menghambat COX-2 sehingga prostaglandin 

tidak terbentuk (Miguel, 2011) dimana prostaglandin merupakan mediator 

terjadinya nyeri (Mutscler, 1991). Selain itu, adanya kandungan minyak atsiridan 

zat-zat terpenoid yang diteliti dari bahan nabati mempunyai khasiat sebagai 

analgetik, antiinflamasi, dan antireumatik (Hargono,2000) dimana penelitian lain 

padaekstrak air tempuyung setelah diidentifikasi terdapat senyawa terpenoid 

(Agusta, 1996). 

Senyawa-senyawa kimia seperti luteolin dan minyak atsiri yang tekandung 

dalam tempuyung diduga berperan dalam mengatasi nyeri (sebagai analgetik). 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji efek analgetik 

ekstrak air tempuyung pada mencit. Sehingga dapat bermanfaat sebagai informasi 

dalam penggunaan obat tradisional di masyarakat pada umumnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: apakah ekstrak air tempuyung (Sonchus arvensis L.) dapat 

berefek analgetik pada mencit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji daya analgetik ekstrak air 

tempuyung (Sonchus arvensis L.) pada mencit dengan metode geliat. 

 

 

 



3 
 

 
 

D. TinjauanPustaka 

1. Nyeri 

Nyeri adalah gejala penyakit atau kerusakan yang paling sering. Walaupun 

nyeri sering berfungsi untuk mengingatkan dan melindungi dan sering 

memudahkan diagnosis, pasien merasakannya sebagai hal yang tak mengenakkan. 

Nyeri timbul jika rangsang mekanik, termal, kimia, atau listrik melampaui suatu 

nilai ambang tertentu dan karena itu menyebabkan kerusakan jaringan dengan 

pembebasan yang disebut senyawa nyeri (Mutschler, 1991). Rasa nyeri terjadi 

akibat dari terlepasnya mediator-mediator nyeri seperti prostaglandin dari jaringan 

yang rusak (Mutschler, 1991) atau inflamasi (Wilmana, 2007). Prostaglandin yang 

diproduksi oleh enzim COX-2 (Craig and Sorkin, 2001) menyebabkan sensitisasi 

reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Sehingga prostaglandin 

menimbulkan keadaan hiperalgesia, kemudian mediator kimiawi seperti 

bradikinin dan histamin merangsangnya dan menimbulkan nyeri yang nyata 

(Wilmana, 2007). 

Untuk mengevaluasi agen baru yang bersifat analgetik dan anti-inflamasi 

sudah sering digunakan asam asetat sebagai penginduksinya  (induksi 

antiinflamasi maupun nyeri). Injeksi peritoneal asam asetat dapat menimbulkan 

peradangan peritoneum yang terkait dengan peningkatan prostaglandin, sehingga 

akan meningkatkan permeabilitas kapiler yang diperkirakan akan berkonstribusi 

dengan peningkatan inflamasi. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat 

digunakan dalam mengemukakan peristiwa terjadinya rasa sakit yang terkait 

dalam pengujian melalui stimulasi neuron nociceptive periferoleh mediator 

endogen seperti serotonin, histamine, bradikin, dan prostaglandin (Khalid dkk, 

2009). 

2. Asetosal 

Analgetik merupakan senyawa yang dalam dosis terapetik dapat meringankan 

atau menekan rasa nyeri, tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan potensi 

kerja, mekanisme kerja dan efek samping,  analgetik dibedakan dalam dua 

kelompok yakni analgetik non narkotik (integumental analgesics) dan analgetik 

narkotik (visceral analgesics) (Mutschler, 1991). Obat analgetik, antipiretik, serta 
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obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) merupakan salah satu kelompok obat yang 

yang banyak digunakan, mekanismenya berhubungan dengan sistem biosintesis  

prostaglandin. Golongan obat ini menghambat enzim siklooksigenase (COX) 

sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostglandin terganggu (Wilmana, 

2007). 

Salah satu analgetik, antipiretik dan antiinflamasi yang digunakan dan 

digolongkan dalam obat bebas adalah asam asetil salisilat yang lebih dikenal 

sebagai asetosal atau aspirin (Wilmana, 2007). Asetosal (Gambar 1) bersifat agak 

sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol (95%) P, larut dalam kloroform P 

dan eter P (Depkes, 1979). Asetosal tergolong dalam kategori analgetika perifer 

(non-narkotik) yang mampu meringankan dan menghilangkan rasa nyeri dengan 

cara merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer.  Mekanisme 

kerja utama asetosal yaitu dengan menghambat siklooksigenase (COX), suatu 

enzim yang mengkonversi asam arakidonat menjadi prekursor endoperoksida dari 

prostaglandin dan tromboksan. Asetosal memiliki efek analgetik dan antipiretik 

yang cepat, yakni setelah 30 menit dan bertahan 3-6 jam (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

 

 

 

 
Gambar 1. Asetosal (Depkes, 1979) 

3. TanamanTempuyung 

a. Sitematika tanaman 

Tanaman tempuyung (Sonchusarvensis L.) merupakan tanaman yang 

termasuk dalam divisi: Magnoliophyta, Ordo: Monokotiledon, kelas: 

Magnoliopsida, famili: Asteraceae (aster-asteran), danjenis: Sonchusarvensis L. 

(Cronquist, 1981). 

b. Kandungan kimia 

Daun tempuyung memiliki kandungan kimia berupa ion-ion mineral, 

seperti silika; kalium; magnesium; natrium; dan senyawa organik, seperti 
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flavonoid (kaempferol, luteolin-7-O-glukosida, dan apigenin-7-O-glukosida), 

kumarin (skepoletin), taraksasterol, inositol, asamfenolat (sinamat, kumarat, 

vanilat), sertapolifenol (minyakatsiri) (Winarto, 2004). 

 

 

 

 

Gambar 2. Luteolin-7-O-glukosida (Miguel López-Lázaro, 2009) 

 

 

Gambar 3. Struktur kimia kandungan Sonchus arvensis L. (Afrizal, 2008) 

 

Hasil penelitian De Sousa (2011), minyak atsiri mempunyai efek analgetik 

yang mempunyai komponen terdiri dari 62,8% monoterpen, 18,6% sesquiterpen 

dan senyawa lainnya 18,6%. Flavonoid merupakan golongan yang larut dalam air 

dan dalam tumbuhan terikat sebagai glikosida dan aglikon. Oleh karena itu, 

analisis flavonoid biasanya dilakukan dengan memeriksa aglikon yang terdapat 

dalam ekstrak tumbuhan yang telah dihidrolisis sebelum memperhatikan 
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kerumitan glikosida yang mungkin terdapat dalam ekstrak asal(Harborne 1996). 

Salah satunya dalam tempuyung adalah luteolin 7-O-glukosida (Sudarsono dkk, 

1996). 

c. Khasiat tanaman 

Secara tradisional, daun tempuyung dapat digunakan untuk mengobati 

bengkak (Heyne, 1987). Daun tempuyung dapat meningkatkan kelarutan dan 

menunda pembentukan kristal asam urat (Hadisoebroto, 1993).  Efek antiinflamasi 

dari kombinasi ekstrak air daun salam 100 mg/kgBB dengan tempuyung 

100mg/kgBB setara dengan Na-Diklofenak 6,75 mg/kgBB (Permatasari, 2012). 

Tempuyung juga dapat menimbulkan efek diuresis yang dapat digunakan sebagai 

penghancur batu saluran kemih (Winarto, 2004). Selain itu, tempuyung juga dapat 

berkhasiat dalam menurunkan tekanan darah tinggi (BPOM, 2007). 

 

E. LandasanTeori 

Berdasarkan penelitian kandungan kimia dari tanaman tempuyung, 

menunjukkan adanya komponen glikosida, dan steroida/triterpenoida 

(Lumbanraja, 2009). Senyawa flavanoid yang terdapat dalam tempuyung 

(Sonchus arvensis L.) yang termasuk dalam golongan flavon yaitu 7-4’-dihidroksi 

flavon (Sriningsih dkk, 2002), luteolin 7-O-glukosida, Apigenin-7-glukosida, 

luteolin-7-glukoronida (Sudarsono dkk, 1996), juga polifenol dan minyak atsiri 

(Winarto, 2004). Kandungan kimia yang terdapat dalam daun tempuyung adalah 

senyawa-senyawa yang larut dalam air, seperti kelompok mineral, karbohidrat dan 

glikosida (luteolin-7-O-glukosida dan apigenin-7-O-glukosida) (Chairul, 2003). 

Dari beberapa senyawa flavonoid dalam tempuyung yang mempunyai efek 

farmakologi salah satunya adalah luteolin. Penelitian lain menunjukkan bahwa   

luteolin dapat menginhibisi leukotrien, prostaglandin D2, sitokin seperti IL-6 dan 

tumor nekrosis faktor alfa (TNF-α) pada mast sel manusia (Alexandrakis et al., 

2003), secara spesifik luteolin dapat menghambat COX-2 sehingga prostaglandin 

tidak terbentuk (Miguel, 2011) dimana prostaglandin merupakan mediator 

terjadinya nyeri (Mutscler, 1991). Selain itu, adanya kandungan minyak atsiri dan 

zat-zat terpenoid yang diteliti dari bahan nabati mempunyai khasiat sebagai 
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analgetik, antiinflamasi, dan antireumatik (Hargono,2000) dimana penelitian lain 

pada ekstrak air tempuyung setelah diidentifikasi terdapat senyawa terpenoid 

(Agusta, 1996). Senyawa-senyawa seperti luteolin dan minyak atsiri terdapat 

dalam tempuyung sehingga diharapkan dapat memberikan efek analgetik. 

Berdasarkan uraian di atas, adanya kandungan senyawa flavonoid yaitu 

luteolin dalam tempuyung yang dapat menghambat prostaglandin yang 

merupakan mediator nyeri sehingga dapat menunjukkan kemungkinan bahwa 

ekstrak air tempuyung (Sonchusarvensis L.) mempunyai daya analgetik. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak air tempuyung (Sonchusarvensis L.) mempunyai daya analgetik 

pada mencit. 


