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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sudah sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan memakai 

tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi persoalan 

dalam pengadaan obat dan biaya obat yang mahal dalam masalah kesehatan, jauh 

sebelum pelayanan kesehatan dengan obat-obat modern dengan biaya yang murah 

mulai menyentuh masyarakat. Pengobatan dan pendayagunaan obat tradisional 

tersebut merupakan salah satu komponen program pelayanan kesehatan dasar, serta 

merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan  

(Wijayakusuma, 1995). 

Alasan masyarakat mulai melirik pengobatan tradisional diantaranya obat 

tradisional tidak memerlukan biaya yang mahal dan dapat diramu sendiri tidak seperti 

pengobatan dengan obat-obatan kimia ataupun sintetik. Obat tradisional merupakan 

obat bebas sehingga dapat diperoleh dengan mudah tanpa resep dokter. Selain itu efek 

samping obat tradisional lebih kecil dibandingkan dengan obat-obatan kimia atau 

sintetik (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Lengkuas merupakan salah satu tanaman yang begitu dikenal oleh masyarakat 

sebagai obat. Lengkuas secara empiris telah banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai 

penurun panas (antipiretik), diuretik, dan analgetik (Hariana, 2007). Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antipiretik rimpang lengkuas pada 

kelinci putih jantan galur New Zealand. Pemilihan kelinci sebagai hewan uji karena 
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kelinci lebih sensitif terhadap induksi panas (Vogel, 2002). Metode penyarian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode infusa, karena metode infusa ini  

merupakan  metode yang sederhana, dan menggunakan air sebagai penyarinya. Oleh 

karena itu dengan metode infusa ini diharapkan dapat menarik zat aktif (flavonoid 

dan polifenol) yang terdapat di dalam rimpang lengkuas yang diduga memiliki 

aktivitas antipiretik, dapat tersari dengan baik. 

    

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

apakah infusa rimpang lengkuas mempunyai aktivitas antipiretik pada kelinci putih 

jantan galur New Zealand yang telah diinduksi dengan vaksin DPT-Hb dosis 0,25 

ml/kgBB? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya aktivitas 

antipiretik infusa rimpang lengkuas pada kelinci putih jantan galur New Zealand yang 

telah diinduksi dengan vaksin DPT-Hb. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Lengkuas ( Alpinia galanga L ) 

a. Sistematika Tanaman: 

 Berikut adalah sistematika tanaman lengkuas (Alpinia galanga L) 

Kingdom : Plantae  
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Divisio  : Spermatopphyta  

Subdivisio : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledone  

Ordo  : Zingeberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Alpinia 

Spesies  : Alpinia galanga L 

(Backer dan Van Den Brink, 1965) 

b. Nama Lain 

Nama lain dari rimpang lengkuas adalah sebagai berikut Langkueneh (Aceh), 

lengkueus (Gayo), halawas (Batak), lawas (Lampung), lawa (Sunda), laos (Jawa), 

kalawas, laja dan isem (Bali), likui (Gorontalo), lawase, lakwase (Seram), kourola 

(Saparua), galiasa (Ternate), logoase (Buru) (Anonim, 1978). 

 

c. Morfologi Tanaman 

 Terna tahunan berbatang semu, tumbuh tegak, tinggi 1 m - 3 m. Batang daun 

keluar sebagai tunas dari pangkal batang tua. Daun berbentuk lanset, bundar 

memanjang, ujung tajam, berambut, bagian tepi berwarna putih bening, warna 

permukaan daun bagian atas hijau tua, buram, dan bagian bawah hijau muda; urat 

daun menyirip sejajar, panjang 24 cm - 27 cm dan lebar 3,5 cm - 11,5 cm; tangkai 

daun pendek, panjang 1-1,5 cm, bagian dasar daun terdapat lidah, berwarna kecolat-

coklatan dan berambut halus. Perbungaan terbentuk di ujung batang, berbentuk 

tandan, tegak, gagang panjang, ramping, jumlah bunga di bagian bawah lebih banyak 
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dari pada bunga di bagian atas, bagian bawah terdapat 3 - 6 bunga, bagian atas 1- 2 

bunga, sehingga tandan bentuk piramid memanjang. Kelopak bunga berbentuk 

lonceng atau corong, agak lebar, panjang 12 mm, berwarna putih atau putih 

kehijauan, tidak berambut; di bawah kelopak bunga ada lanset, tajam, tipis, hampir 

tidak berambut, daun pelindung semakin ke atas semakin kecil. Mahkota bunga masih 

kuncup pada bagian ujungnya berwarna putih, panjang 2 cm, bibir bunga dangkal, 

berbentuk jorong, panjang 2,5 cm, bergigi tidak beraturan sepanjang tepinya, tidak 

berambut, di bagian bawah berwarna hijau dan di bagian atas putih bergaris merah 

jambu. Rimpang menjalar, berdaging, berkulit mengkilap, berwarna merah atau 

kuning pucat, berserat kasar, berbau harum (Anonim, 1978).  

  

d. Khasiat dan kandungan kimia 

 Khasiat dari rimpang lengkuas adalah meluruhkan kentut, anti jamur, 

menurunkan panas. Rimpang lengkuas juga memiliki kandungan kimia seperti 

minyak atsiri yang mengandung kamfer, sineol, flavonoid, polifenol dan asam metil 

sinamat (Anonim, 1978).  

 

2. Penyarian 

 Penyarian adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih berdasarkan kemampuannya dalam 

melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan seminimal mungkin bagi unsur 

yang tidak diinginkan (Ansel,1989). Penyarian merupakan peristiwa perpindahan 

massa, yaitu zat aktif yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari 
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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). 

 Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, 

etanol, etanol-air atau eter. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria, murah 

dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah 

menguap dan tidak mudah terbakar, selektif  yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang 

dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, diperbolehkan oleh peraturan 

(Anonim, 1986). 

Salah satu metode penyarian adalah infusa. Infusa adalah sediaan yang dibuat 

dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90oC selama 15 menit. 

Pembuatan infusa dilakukan dengan cara simplisia yang telah dihaluskan sesuai 

derajat kehalusan yang telah ditetapkan dimasukkan dalam air secukupnya, 

Kemudian dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu 

mencapai 90oC sambil berkali-kali diaduk, diserkai selagi panas melalui kain flanel, 

menambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume infusa 

yang dikehendaki. Infusa simplisia yang mengandung minyak atsiri harus diserkai 

setelah dingin (Anonim, 1986). 

 

3. Patofisiologi Demam 

a. Pengertian demam 

 Demam merupakan gejala yang menyertai hampir semua infeksi, tapi juga 

terdapat pada penyakit-penyakit lain seperti beberapa tumor (Mutschler, 1986). 
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Demam didefinisikan sebagai suatu perubahan mekanisme pengaturan suhu badan 

yang mengakibatkan, naiknya temperatur badan di atas temperatur normal (Wilmana, 

1995). Suhu oral normal adalah 35,8-37,3oC (96,5-99,2oF) sedangkan untuk suhu 

rektal lebih tinggi sekitar 0,3-0,5oC (0,5-1oF). Demam yang paling tinggi terjadi pada 

anak-anak. Terdapat bukti-bukti bahwa demam karena infeksi bersifat 

menguntungkan, karena mengurangi stabilitas lisosom, meningkatkan efek interferon 

dan merangsang mobilitas leukosit (Wash, 1997).  

Dapat dikatakan demam bila suhu tubuh diatas 37,2oC. Hiperpireksia adalah 

suatu keadaan kenaikan suhu tubuh sampai setinggi 41,2oC atau lebih, sedangkan 

hipotermia adalah keadaan suhu tubuh di bawah 35oC (Nelwan, 1987).  

 Beberapa macam tipe demam adalah sebagai berikut: 

1) Demam septik 

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

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

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

demam diantaranya dua seragam 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 yamg 

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

per iode bebas untuk beberapa hari yang kemudian diikuti lagi oleh kenaikan suhu 

seperti semula (Nelwan, 1987).  

 

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 biasanya terjadi akibat tubuh terpapar infeksi mikroorganisme. Pirogen 

merupakan substansi yang menyebabkan demam berasal baik dari eksogen maupun 

endogen. Penyebab eksogen demam antara lain bakteri, jamur, virus, dan produk-
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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 vaskuler kolagen (misal lupus eritematosus sistemik, arthritis 

rheumatoid) dan keadaan hipersensitivitas (misal reaksi obat atau tranfusi darah). 

Seluruh substansi di atas menyebabkan sel-sel fagosit mononuclear (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 imum 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, histisitik, 

dan kanker sel ginjal (Wash, 1997). 

EP menginduksi demam melalui pengaruh pada area pre-optik di hipotalamus 

anterior. EP melepaskan arakidonat di hipotalamus yang selanjutnya diubah menjadi 

prostaglandin. Hipotalamus anterior mengandung banyak neuron termosensitif. Area 

ini juga kaya dengan serotonin dan norepineprin yang memperantarai terjadinya 

demam, EP meningkatkan konsentrasi mediator tersebut. Selanjutnya kedua mono-

amina ini akan meningkatkan adenosin monofosfat siklik (C-AMP) dan prostaglandin 

di susunan syaraf pusat (Wash,1997). 

Gambar 1 menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya demam. Pirogen 

eksogen, kompleks imun dan 5� steroid dikenali limfokin. Selanjutnya limfokin 

merangsang sel fagosit mononuklear dalam menghasilkan pirogen endogen. Sel 

tumor juga dapat secara langsung menyebabkan sel fagosit mononuklear 
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menghasilkan pirogen endogen. Atau 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 norepineprin di area pre-optik hipotalamus anterior sehingga terjadi 

penyimpanan panas (Wash, 1997). 

 

 

Pirogen eksogen 
      Kompleks imun  

5 � 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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Mekanisme penurunan suhu tubuh meliputi : 

a. Vasodilatasi 

Pada hampir semua area tubuh, pembuluh darah kulit mempunyai 

kecenderungan untuk berdilatasi dengan kuat. Hal ini disebabkan oleh hambatan 

dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokontriksi. 

Vasodilatasi penuh akan meningkatkan kecepatan pemindahan panas ke kulit 

sebanyak delapan kali lipat. 

b. Berkeringat 

Efek dari peningkatan suhu yang menyebabkan berkeringat, dimana 

peningkatan kecepatan kehilangan panas melalui evaporasi yang dihasilkan dari 

berkeringat ketika suhu inti tubuh meningkat diatas suhu kritis 37oC (98,6oF). 

Disamping itu, peningkatan suhu tubuh 1oC menyebabkan berkeringat cukup 

banyak untuk membuang sepuluh kali lebih besar kecepatan metabolisme basal 

dapi pembentukan panas tubuh. 

c. Penurunan pembentukan panas 

Mekanisme yang menyebabkan pembentukan panas berlebihan, seperti 

mengigil dan termogenesis kimia, dihambat dengan kuat oleh sinyal dari pusat 

panas pada area preoptik-hipotalamus anterior (Guyton, 1997). 

 

4. Mekanisme Antipiretik 

Semua anagetik perifer memiliki kerja antipiretik, yaitu menurunkan suhu 

badan pada keadaan demam, maka disebut pula analgetik antipiretik. Khasiatnya 

berdasar rangsangannya terhadap pusat pengaturan di hiotalamus, yang 



 11 

mengakibatkan vasodilatasi perifer (di kulit) dengan bertambahnya pengeluaran kalor 

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

Kebanyakan analgetik juga memberi efek antipiretik. Sebaliknya,  antipiretik 

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

nama efeknya paling dominan. Asetaminofen (parasetamol), asetosal (aspirin), 

mempunyai efek antipiretik lebih besar dari pada analgetiknya (Anief, 1996).  

 

5. Parasetamol 

Parasetamol atau asetaminofen merupakan senyawa turunan pada asam amino. 

Parasetamol atau asetaminofen merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik 

yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1893 (Wilmana, 1995). Rumus struktur 

parasetamol dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Parasetamol ( Anonim, 1979) 

Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus aminobenzen. Efek iritasi, erosi dan 

pendarahan lambung tidak terlihat pada obat ini, demikian juga dengan gangguan 

pernapasan (Wilmana, 1995). Parasetamol merupakan salah satu obat yang paling 

penting untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang. Dewasa ini, parasetamol 

umumnya dianggap sebagai zat antinyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi 

dan pengobatan mandiri. Sifat-sifat farmakokinetik parasetamol lebih kurang sama 

dengan fenasetin, efek-efek sampingnya lebih ringan, khususnya tidak nefrotoksik 

OH 
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H 

O 
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dan tidak menimbulkan euforia dan ketergantungan psikis. Parasetamol tidak 

menimbulkan pendarahan lambung, sehingga banyak digunakan sebagai 

analgetikum-antipiretikum yang aman (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 

6. Vaksin DPT-Hb (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B) 

Vaksin DPT-Hb adalah kombinasi dari vaksin DPT dan vaksin Hepatitis B, 

vaksin kombinasi DPT-Hb memiliki beberapa keuntungan disamping lebih efektif 

dan efesien vaksin kombinasi DPT-Hb ini menghasilkan antibodi terhadap Hepatitis 

B (anti-HBs) hampir lima kali lebih tinggi dibanding pemberian vaksin DPT dan Hb 

secara terpisah (Anonima, 2008). Vaksin DPT-Hb ini diindikasikan untuk pemberi 

kekebalan aktif  terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis, dan Hepatitis B 

(Anonimb, 2008). 

Sedangkan untuk vaksin DPT sendiri adalah vaksin difteri terbuat dari toksin 

kuman difteri yang dilemahkan (toksoid). Biasanya diolah dan dikemas bersama-

sama dengan vaksin tetanus dan pertusis 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 (Difteri dan Tetanus) tidak akan menimbulkan akibat samping 

demikian (Markum, 2002). Sedangkan, untuk vaksin Hepatitis b adalah vaksin virus 

rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non infeksi, berasal dari HbsAg 
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yang dihasilkan dalam sel ragi ( Hansenula polymorpha) menggunakan teknologi 

DNA rekombinasi (Anonimb, 2008). 

 

E. Keterangan Empirik 

Dari penelitian ini diharapkan didapatkan suatu data ilmiah tentang efek 

antipiretik infusa rimpang lengkuas (Alpinia galanga L) pada kelinci putih jantan 

galur New Zealand yang diinduksi vaksin DPT-Hb. 

 

 


