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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini para peneliti telah menemukan bahwa orang yang menderita 

insomnia atau sulit tidur lebih sering menderita psikiatris dari pada orang normal 

(Anonim, 2004). Sulit tidur atau insomnia sering terjadi karena otak terlalu penat 

atau terlalu lama bekerja. Sulit tidur juga disebabkan karena pencernaan kurang 

sempurna, tekanan darah tinggi, urat saraf lemah dan lain-lain (Lingga, 2006). 

 Masalah ingatan dan konsentrasi merupakan hal pertama yang terimbas 

saat orang mengalami kurang tidur, akibat lain yang ditimbulkan yaitu 

menurunnya tingkat produktivitas, absensi kerja, kecelakaan dan pengobatan serta 

pemberian obat tidur atau stimulan (Anonim, 2004). Obat hipnotik menyebabkan 

kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang menyerupai 

tidur fisiologis (Anonim, 1995). 

Penggolongan suatu obat ke dalam jenis sedatif-hipnotik menunjukkan 

bahwa kegunaan terapetik utamanya adalah menyebabkan kantuk. Suatu bahan 

sedatif yang efektif harus dapat mengurangi rasa cemas dan mempunyai efek 

menenangkan dengan sedikit atau tanpa efek terhadap fungsi-fungsi mental dan 

motoris (Katzung, 2002). Masyarakat semakin terbiasa menggunakan bahan 

sediaan alam dan semakin percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatan. 

Banyaknya dampak negatif penggunaan bahan-bahan sintetik menyebabkan 
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kecenderungan masyarakat untuk kembali ke bahan alam sebagai alternatif utama 

dalam pengobatan (Fudholi, 2001). 

Sumber bahan alam Indonesia yang memiliki efek untuk mempermudah 

tidur atau hipnotik salah satunya adalah daun umyung (Gynura aurantiaca D.C) 

(Anonim, 2001). Kandungan kimia yang terdapat dalam daun umyung yaitu 

saponin, flavonoid dan polifenol. Cara mengatasi insomnia dapat dipakai + 10 g 

daun segar Gynura aurantiaca, dicuci dan ditumbuk sampai lumat, ditempelkan 

pada dahi (Anonim, 2001). 

Daun umyung telah diteliti efeknya sebagai sedatif dan digunakan sebagai 

antistres dengan menggunakan metode uji potensiasi heksobarbital dengan 

menggunakan kontrol positif diazepam. Ekstrak etanolik daun umyung 

mempunyai efek sedatif pada mencit jantan dengan dosis 245 mg/kg BB yang 

memberikan efek setara dengan diazepam dosis 2 mg/kg BB (Nilandari, 2007). 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan ekstrak etil asetat daun 

umyung untuk mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental. Etil asetat 

dipertimbangkan sebagai penyari karena ingin diketahui apakah kandungan kimia 

daun umyung yang tersari dalam pelarut semi polar mempunyai efek hipnotik. 

Metode uji yang digunakan adalah metode potensiasi natrium tiopental. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu: “Apakah ekstrak etil 

asetat daun umyung (Gynura aurantiaca D.C) mampu mempotensiasi efek 

hipnotik natrium tiopental pada mencit putih jantan galur Swiss Webster?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensiasi efek hipnotik natrium 

tiopental oleh ekstrak etil asetat daun umyung (Gynura aurantiaca D.C) pada 

mencit putih jantan galur Swiss Webster. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Umyung 

a.  Sistematika tanaman 

Kedudukan, sistematika serta klasifikasi tanaman umyung (Gynura 

aurantiaca D.C) adalah sebagai berikut: 

Divisio : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Asterales 

Suku : Compositae 

Marga : Gynura 

Spesies : Gynura aurantiaca D.C 

(Anonim, 2001). 

 

b. Nama lain tanaman umyung 

Istilah lain yang sering digunakan adalah: 

Jawa :  harenga badak (Sunda) 

 Umyung (Jawa Tengah). 
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Sulawesi :  laku anu (Minahasa) 

(Anonim, 2001). 

c. Morfologi tanaman 

 Habitus herba, semak, semusim, tinggi + 30 cm. Batang tegak, silindris, 

beralur, berlubang, beruas, berwarna hijau. Daun tunggal, bulat telur, tepi 

beringgit, ujung runcing, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang       

9-14 cm, lebar 1-2 cm, berwarna hijau. Bunga majemuk, bentuk bulir, hijau, 

kelopak bentuk corong, ujung bertoreh, hijau, benang sari putih, putik satu, putih. 

Buah bulat dan berwarna hijau. Biji bulat dan berwarna putih. Akar tunggang dan 

berwarna putih kekuningan (Anonim, 2001). 

d. Habitat tanaman umyung 

 Perbanyakan tanaman dengan biji. Pemeliharaan tanaman relatif mudah, 

perlu cukup air dengan cara penyiraman teratur untuk menjaga kelembaban. 

Selain itu, tanaman diberi pupuk secara berkala. Umyung menghendaki tempat 

cukup matahari (Hariana, 2006). 

e. Kandungan kimia 

 Daun umyung (Gynura aurantiaca D.C) mengandung saponin, flavonoid 

dan polifenol (Anonim, 2001). 

f. Kegunaan daun umyung 

 Daun umyung (Gynura aurantiaca DC) berkhasiat sebagai penenang 

(Anonim, 2001). 
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2. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang 

telah dikeringkan, sedangkan yang dimaksud simplisia nabati adalah simplisia 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman (Anonim, 1995). 

Bahan baku utama dalam pembuatan sediaan obat bahan alam dapat 

berupa simplisia seperti akar, biji, rimpang, daun, bunga, umbi dan buah atau 

sediaan galenik yang berupa tinktur atau ekstrak yang bahan utamanya berasal 

dari preparat nabati. Simplisia pada umumnya berupa potongan-potongan bagian 

tanaman dalam kondisi basah atau kering atau serbuk halus yang kering. Dosis 

yang digunakan pada sediaan obat alam bersifat takaran perkiraan dan masih perlu 

dilakukan standarisasi yang ketat untuk bahan baku, baik simplisia ataupun 

sediaan galenik (Fudholi, 2001). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan ekstrak 

yaitu simplisia nabati harus dibuat sehalus mungkin, ini dimaksudkan agar bahan 

aktif dapat tersari dengan sempurna dalam waktu cepat dan terhindar dari 

degradasi. Cairan penyari dipilih yang berkualitas dan cocok, bersifat selektif 

sehingga tidak mengikutsertakan komponen sekunder (zat inert) dan konsistensi 

akhir ekstrak harus sesuai dengan rencana pembuatan sediaan yang diharapkan 

(Fudholi, 2001). 

3. Penyarian 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 
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matahari langsung (Anonim, 1979). Penyarian merupakan peristiwa perpindahan 

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

sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Penyarian akan bertambah baik jika 

serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas. Pelarut yang 

digunakan dalam ekstraksi harus mempunyai kemampuan dalam melarutkan 

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

tidak diinginkan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyarian adalah 

kecepatan difusi zat larut melalui lapisan-lapisan batas antara cairan penyari 

dengan bahan yang mengandung zat tersebut (Ansel, 1989). 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Secara teknologi, maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip 

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi berarti 

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama dan seterusnya (Anonim, 2000). 

4. Tidur 

a. Pengertian 

Tidur adalah suatu keadaan organisme yang teratur, berulang-ulang, 

reversibel, dalam keadaan dimana ambang rangsang terhadap stimulasi dari luar 

lebih tinggi jika dibandingkan pada keadaan jaga (Bastman, 1988). Kebutuhan 

akan tidur dapat dianggap sebagai suatu perlindungan terhadap pengaruh yang 

merugikan tubuh karena kurang tidur. Tidur nyenyak memiliki efek luar biasa 
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terhadap vitalitas tubuh, tidur menyegarkan tiap sel dalam tubuh serta 

mengistirahatkan sistem saraf. Fungsi penyegaran tidur berkaitan dengan 

konsekuensi kelelahan, kekebalan memori, konsentrasi dan mood, sehingga pada 

tidur yang kurang tidak akan mendapat proses belajar yang optimal (Anonim, 

2004). 

b. Fisiologi tidur 

Fisiologi tidur dapat diterangkan melalui gambaran aktivitas sel-sel otak 

selama tidur serta aktivitas saraf-saraf parasimpatik dipertinggi dengan efek 

penyempitan pupil (myosis), perlambatan pernafasan dan sirkulasi darah 

(bronchokonstriksi dan turunnya kegiatan jantung) serta stimulasi aktivitas saluran 

pencernaan (peristaltik dan sekresi getah-getah lambung usus diperkuat). Secara 

singkatnya proses-proses pengumpulan energi dan pemulihan tenaga dari 

organisme diperkuat (Musadik, 1988; Tjay dan Rahardja, 2002). 

c. Stadia tidur 

Selama satu malam dapat dibedakan 4 sampai 5 siklus tidur dari kira-kira 

1,5 jam. Setiap siklus terdiri dari dua stadia yaitu: 

1). Tidur REM (Rapid-eye-movement) 

Tidur REM terjadi saat bermimpi dan ini ditandai dengan tingginya 

aktivitas mental dan fisik. Ciri-cirinya antara lain detak jantung, tekanan darah 

dan pernafasan naik turun, aliran darah ke otak bertambah, dan otot-otot sangat 

relaks. Selama tidur REM yang pada kedua siklus pertama berlangsung 5-256 

menit lamanya, timbul banyak impian, sehingga disebut juga tidur mimpi. 

Berangsur-angsur mimpi ini menjadi lebih panjang, hingga pada siklus terakhir 
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(pagi hari) dapat berlangsung selama rata-rata antara 20-30 menit (Anonim, 

2004). Bila tidur REM dirintangi dan menjadi lebih pendek misalnya akibat oat-

obat tidur, maka pasien mengalaminya sebagai tidur tidak nyenyak dan merasa 

tidak fit atau segar (Tjay dan Rahardja, 2002). 

2). Tidur non REM 

Tidur non REM disebut pula sebagai tidur tenang. Tidur non REM ini 

ditandai dengan denyut jantung, tekanan darah dan pernafasan yang tidak teratur, 

serta relaksasi otot tanpa gerakan-gerakan otot muka atau mata. Stadia ini 

berlangsung lebih kurang satu jam lamanya (Tjay dan Raharja, 2002). 

Pada stadia ini satu hormon pertumbuhan mengalir ke dalam aliran darah. 

Hormon pertumbuhan ini sangat penting bagi pertumbuhan anak dan tetap 

ditumbuhkan sampai dewasa. Ilmuwan mendefinisikan bahwa tidur yang terbaik 

adalah tidur yang mengalami perpaduan tepat antara tidur REM dan non REM 

(Tyrer, 1993). 

d. Terapi masalah tidur 

Insomnia merupakan gejala saja dan bukan penyakit, karena itu secara 

rasional perlu ditangani melalui upaya mencari penyebabnya terlebih dahulu. 

Insomnia dapat diakibatkan oleh banyak faktor misalnya batuk, rasa nyeri, sesak 

nafas dan sangat penting pula oleh gangguan-gangguan emosi, ketegangan, 

kecemasan, dan depresi. Obat-obatan ditujukan terutama terhadap diagnosis 

tersebut (Salan, 1988; Tjay dan Rahardja, 2002). 

Penyembuhan insomnia bergantung pada seberapa serius gejala yang 

dialami. Insomnia ringan tidak memerlukan pengobatan yang berarti karena 
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peristiwanya akan berlalu kurang dari sehari. Usaha penyembuhan dapat 

dilakukan dengan teknik relaksasi termasuk mengendurkan pijatan atau meditasi. 

Usaha lain yang perlu dilakukan yaitu dengan menjalani ritual tidur yang sehat, 

langkah ini bisa dilakukan dengan secara konsisten melakukan aktivitas-aktivitas 

yang bisa membawa kondisi rileks pada tubuh, seperti berjalan-jalan setiap pagi 

atau sore, mandi air hangat atau minum susu menjelang tidur (Anonim, 2004). 

Penyembuhan insomnia kronis dapat dilakukan dengan dua pendekatan 

yaitu, penggunaan obat-obatan dan pendekatan perilaku. Penderita insomnia dapat 

diberikan suatu obat tidur dengan dosis serendah mungkin. Penggunaannya 

sebaiknya segera dihentikan segera setelah pasien dapat tidur nyenyak kembali, 

untuk menghindari kebiasaan dan ketagihan (Anonim, 2004; Tjay dan Rahardja, 

2002). 

Pendekatan secara perilaku dapat dilakukan dengan berolah raga secara 

teratur, sekitar 6 jam sebelum merasa mengantuk, menghindari kebiasaan tidur 

siang, pergi tidur dan bangun sesuai jadwal yang sama setiap hari, menghilangkan 

segala kekhawatiran dan kecemasan, serta menjalani ritual tidur yang sehat 

(Anonim, 2004). 

5. Obat Hipnotik-Sedatif 

Sedatif menekan reaksi terhadap perangsangan, terutama rangsangan 

emosi tanpa menimbulkan kantuk yang berat. Hipnotik menyebabkan tidur yang 

sulit dibangunkan disertai penurunan refleks hingga kadang-kadang kehilangan 

tonus otot (Djamhuri, 1995). 
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Sedatif hipnotik berkhasiat menekan sistem saraf pusat, bila digunakan 

dalam dosis yang meningkat, suatu sedatif misalnya phenobarbital, akan 

menimbulkan efek berturut-turut peredaan, tidur dan pembiusan total (anestesia), 

sedangkan pada dosis yang lebih besar lagi dapat menyebabkan koma, depresi 

pernapasan dan kematian (Tjay dan Rahardja, 2002). 

a. Barbiturat 

Turunan barbiturat merupakan sedatif yang banyak digunakan secara luas 

sebelum diketemukannya turunan benzodiazepin. Secara keseluruhan barbiturat 

yang digunakan dalam terapi bekerja secara farmakodinamik kuantitatif sama 

hipnotik sedatif dan narkotik bergantung pada dosis (Djamhuri, 1990). 

Berdasarkan masa kerjanya turunan barbiturat dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu turunan barbiturat dengan masa kerja panjang (6 jam atau lebih), 

contoh: barbital, mefobarbital, metarbital, dan phenobarbital. Turunan barbiturat 

dengan masa kerja sedang (3-6 jam), contoh: alobarbital (dial), amobarbital, 

aprobarbital, butabarbital. Turunan barbiturat dengan masa kerja pendek (0,5-3 

jam), contoh: siklobarbital, heptabarbital, heksetal, pentobarbital, dan sekobarbital 

(seconal). Turunan barbiturat dengan masa kerja sangat pendek (kurang dari 0,5 

jam), contoh: tiopental, tiametal, metoheksital (Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

Keracunan barbiturat akut sering ditemukan kebanyakan dengan maksud bunuh 

diri tetapi kasus-kasus yang sampai mematikan telah menurun jauh akibat 

perawatan intensif yang modern. Gejala-gejala yang terjadi akibat keracunan 

ringan sampai sedang, penderita tidak dapat dibangunkan tetapi memberi reaksi 

terhadap rangsang nyeri dengan gerakan pertahanan, selain pengawasan yang 
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ketat dan mungkin pencucian lambung, umumnya tidak membutuhkan 

penanganan yang lain (Mutschler, 1991). 

b. Natrium Tiopental 

Natrium tiopental mempunyai Berat Molekul 264,32 dengan kelarutan 

larut dalam air dan dalam etanol (95%) P. Natrium thiopental praktis tidak larut 

dalam eter P, dalam benzen P dan dalam heksana P (Anonim, 1979). 

 Natrium tiopental mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih 

dari 102,0% C11H7N2NaO2S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemerian serbuk hablur, putih sampai hampir putih kekuningan atau kuning 

kehijauan pucat, higroskopik, berbau tidak enak. Larutan bereaksi basa terhadap 

lakmus, terurai jika dibiarkan, jika dididihkan terbentuk endapan. Kelarutan larut 

dalam air, dalam etanol, tidak larut dalam benzen, dalam eter mutlak, dan dalam 

heksana (Anonim, 1995). 

Natrium tiopental terikat pada protein plasma sebanyak 80%. Di dalam 

hati, zat ini dirombak dengan sangat lambat menjadi 3-5% pentobarbital dan 

sisanya menjadi metabolit tidak aktif yang diekskresikan melalui kemih. Kadar 

dalam jaringan lemak adalah 6-12 kali lebih besar daripada kadar dalam plasma 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pemulihan kesadaran dengan tiopental dosis menengah terjadi cepat 

karena obat mengalami redistribusi di dalam tubuh. Walaupun demikian, 

metabolisme berlangsung lambat dan efek sedatif bertahan sampai 24 jam 

(Anonim, 2000). 
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 Natrium tiopental digunakan secara luas sebagai anestesi sistemik dan 

diberikan secara intravena. Awal kerjanya cepat ± 0,5 menit dengan masa kerja 

10-30 menit, waktu paronya ± 11,5 jam (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Struktur kimia natrium tiopental dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Natrium Tiopental (natrium 5-etil-5-(1-metilbutil)-2- 
tiobarbiturat) (Anonim, 1979). 

 
c. Klorpromazin HCl 

Klorpromazin HCl mempunyai Berat Molekul 355,32 dengan kelarutan 

sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol P dan dalam kloroform. 

Klorpromazin HCl praktis tidak larut dalam eter P dan dalam benzen P (Anonim, 

1979). 

Klorpromazin HCl mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih 

dari 101,5% C17H19ClN2S.HCl, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemerian serbuk hablur, putih agak krem putih, tidak berbau. Warna menjadi 

gelap karena pengaruh cahaya. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah 

larut dalam etanol dan dalam kloroform, tidak larut dalam eter dan dalam benzen 

(Anonim, 1995). 

Klorpromazin HCl digunakan untuk pengobatan skizofren, psikotik akut 

dan mengontrol manifestasi kegilaan yang akut. Absorbsi obat dalam saluran 
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cerna cepat dan sempurna, ketersediaan hayatinya 32±19%. Kadar plasma 

tertinggi dicapai dalam 2-4 jam setelah pemberian secara oral, ± 93-98% obat 

terikat oleh protein plasma, waktu paronya 30±7 jam. Pada pemberian secara intra 

muscular, awal kerja obat cepat ± 20-30 menit. Kadar obat dalam plasma 4-10 kali 

lebih besar dibanding pemberian secara oral dan kadar plasma tinggi dicapai 

dalam ± 2-3 jam (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Struktur kimia klorpromazin 

HCl dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Klorpromazin HCl ( 2-klor-10-(3-dimetil aminopropil)-
fenotiazin hidroklorida) (Anonim, 1979). 

 
6. Metode Pengujian 

Metode untuk mengevaluasi obat sedatif hipnotik dapat digunakan 

metode-metode yang pada dasarnya mengantagonis keadaan agresi atau depresi 

(Anonim, 1993). 

a. Metode depresan atau potensiasi narkose 

Potensiasi narkose berasal dari kata potency yang berarti hubungan antara 

efek terapetik obat dan dosis yang dibutuhkan untuk mencapai efek tersebut. 

Narkosis dapat berarti penurunan fungsi sistem saraf pusat yang dapat pulih dan 

ditimbulkan oleh obat-obat. Prinsip dari metode ini yaitu dosis hipnotik yang 

relatif kecil dapat menginduksi tidur pada mencit. Obat depresan yang diberikan 

sebelumnya dapat mempotensiasi kerja hipnotik yang dimanifestasikan dengan 

N

S

Cl

(CH2)3-N-(CH3)2 HCl 
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perpanjangan waktu tidur mencit dibandingkan terhadap mencit kontrol (Anonim, 

1993). 

Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata-rata waktu induksi tidur dan 

waktu lama tidur masing-masing dalam detik dan menit untuk tiap kelompok 

perlakuan. Obat depresan dapat memperpendek waktu induksi tidur dan 

memperpanjang lama tidur dibandingkan kelompok mencit kontrol yang hanya 

diberi vehikulum (Anonim, 1993). 

b. Metode anti depresan atau ptosis reserpin 

Prinsip dari metode ini adalah penyuntikan reserpin dengan dosis tertentu 

menyebabkan ptosis pada mencit, sebagai akibat depresi katekolamin biogenik 

dimana kedua kelopak matanya akan tertutup sebagian atau seluruhnya. 

Manifestasi tersebut disertai penurunan suhu badan mencit. Obat depresan yang 

diberikan kepada kelompok uji dapat mengantagonis gejala-gejala di atas 

(Anonim, 1993). 

Evaluasi pada metode ini dilakukan dengan menganalisa data-data 

pengamatan dari masing-masing kelompok yang dimuat dalam tabel. Sistem skor 

yang digunakan disini adalah all or non dengan pemberian tanda (+) bila ptosis 

dan tanda (-) bila tidak terjadi ptosis. Proteksi dinyatakan terhadap kelompok yang 

paling sedikit skor positifnya dibandingkan dengan kelompok kontrol (Anonim, 

1993). 

Ptosis ini sulit dilakukan karena harus mengamati kedua kelopak mata 

yang tertutup sebagian atau seluruhnya juga mengukur penurunan suhu badan 

mencit, sehingga pada penelitian ini digunakan potensiasi natrium tiopental 
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karena lebih mudah dilakukan hanya mengamati perpanjangan waktu tidur mencit 

dibandingkan dengan mencit kontrol, tetapi kekurangannya adalah diperlukan 

waktu yang relatif lama tergantung dari kerja obat (Anonim, 1993). 

 

E. Keterangan Empiris 

Secara empiris daun umyung (Gynura aurantiaca DC) digunakan oleh 

masyarakat sebagai penenang. Sehingga diharapkan dari penelitian ini diperoleh 

data ilmiah tentang potensiasi efek hipnotik natrium tiopental oleh ekstrak etil 

asetat pada mencit putih jantan galur Swiss Webster. 


