
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh bila ada jaringan rusak 

sehingga individu bereaksi dengan cara memindahkan stimulus sakit. Dengan kata 

lain nyeri adalah suatu mekanisme protektif bagi tubuh yang timbul bilamana 

jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk 

menghilangkan nyeri (Guyton, 2007). 

Nyeri bukan hanya merupakan modalitas sensorik tetapi juga merupakan 

sebuah  pengalaman.  Menurut  International  Association  for  the  Study  of  Pain 

(IASP),  nyeri  merupakan  pengalaman  sensorik  dan  emosional  yang  tidak 

menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang 

digambarkan  dalam  bentuk  kerusakan  tersebut.  Definisi  tersebut  menjelaskan 

interaksi  antara  aspek  objektif  yaitu  aspek  psikologi  dari  nyeri  serta  aspek 

subjektif yaitu aspek emosional dan komponen psikologi (Morgan et al, 2006). 

Analgetik  adalah hilang atau bebasnya rasa nyeri yang  menunjukkan  makna  

ganda.  Pertama,  untuk menunjukkan  proses  penderita  bebas  dari  nyeri  tanpa  

kehilangan  kesadaran. Kedua, dipergunakan oleh beberapa pakar dalam kaitannya 

dengan istilah anestesi lokal  atau  regional.  Obat  analgetik  dibagi  ke  dalam  

dua  kelompok,  yakni  obat golongan  NSAID  dan  golongan  opioid,  yang  

bekerja  di  perifer  atau  sentral (Soenarjo dan Jatmiko, 2010). Ibuprofen 

termasuk salah satu dari golongan obat antiinflamasi non steroid (AINS) yang 

banyak digunakan sebagai analgesik, antiinflamasi dan antipiretik  (Abraham, 

2005). 

Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tumbuhan 

berkhasiat obat semakin berkembang.Masyarakat mulai memahami bahwa 

penggunaan tumbuhan berkhasiat obat sebenarnya bisa sejajar dan saling mengisi 

dengan pengobatan modern.Tidak jarang, penggunaan tumbuhan berkhasiat obat 

dengan berbagai alasan herbal dijadikan sebagai pilihan utama untuk pengobatan. 

Dengan semakin meningkatnya kesadaran tersebut, riset-riset ilmiah pun kini  
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semakin banyak diarahkan pada bahan-bahanalami untuk mengetahui keseluruhan 

efek khasiat yang terkandung dalam tanaman obat tersebut (Tudang, 2013). Tidak 

dapat dipungkiri bahwa penggunaan obat kimia yang bersifat analgetik dalam 

jangka panjang serta dosis yang berlebihan dapat merusak hepar dan ren.Hal ini 

sangat mungkin terjadi apalagi jika penggunaannya tidak tepat, obat yang 

seharusnya menyembuhkan malah dapat menghancurkan tubuh (Utami dan 

Puspaningtyas, 2013). 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan obat tradisional sebagai 

obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun minimal 3 generasi 

dan telah terbukti aman dan bermanfaat (Trubus, 2012). Tanaman Brotowali 

(Tinospora crispa (L.) miers) contohnya, tanaman ini merupakan salah satu dari 

sekian banyak tanaman obat yang  di Indonesia. Brotowali (Tinospora crispa (L.) 

miers) mengandung senyawa kimia yang berkhasiat mengobati berbagai penyakit. 

Senyawa kimia ini terdapat di seluruh bagian mulai dari akar, batang sampai daun, 

dalam senyawa kimia yang terkandung dalam batang brotowali(Tinospora crispa 

(L.) miers) tersebut tercatat ada berbagai efek farmakologi yang menjadi faktor 

penyebab berkhasiatnya batang brotowali(Tinospora crispa (L.) miers) (Kresnadi, 

2003). Batang brotowali (Tinospora crispa (L.) miers) mengandung alkaloid, 

damar lunak, berberin, pati, glikosida pikroretosid, palmatin, zat pahit pikoretin, 

harsa, flavonoid dan tanin (DepKes RI, 2001). Salah satu kandungan dalam 

batang brotowali (Tinospora crispa (L.) miers) yang memiliki khasiat sebagai 

analgetik adalah flavonoid yang menghambat ekspresi isoform dari induksi NOS 

(nitrite oxide synthase), COX (cyclooxygenase), LOX (lipooxygenase) yang 

berperan dalampembentukan mediator inflamasi (Mutiatikum, 2004; Kumar, 

2013). 

Pada penelitian sebelumnya, peneliti lain memberikan ekstrak etanol akar 

brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) pada Tikus karena brotowali memiliki 

kandungan zat aktif seperti flavonoid dan alkaloid yang berfungsi sebagai 

analgetik dengan mekanisme inhibisi enzim siklooksigenase di otak pada 

biosintesa prostaglandin (Sulaiman, 2008). Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

melakukan penelitian dengan memberikan infusa batang brotowali (Tinospora 
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crispa (L.)Miers) yang mengandung flavonoid pada Mencit. Metode pemberian 

dengan cara infusa pada Mencit peneliti lakukan karena melihat masyarakat pada 

umumnya mengkonsumsi brotowali dalam bentuk sediaan infusa. Sehingga 

diharapkan pemberian dalam bentuk infusa memiliki efek analgetik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang perumusan diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu, bagaimanakah uji efek analgetik infusa batang Brotowali 

(Tinospora crispa (L.)Miers) pada Mencit putih jantan galur swiss (Mus 

musculus)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek analgetik infusa batang 

brotowali (Tinospora crispa (L.)Miers) pada Mencit putih jantan galur swiss (Mus 

musculus). 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi informasi ilmiah mengenai uji 

efek analgetik infusa batang Brotowali (Tinospora crispa (L.)Miers) pada Mencit 

putih jantan galur swiss (Mus musculus). 

2)  Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan apabila infusa batang Brotowali 

(Tinospora crispa (L.)Miers) pada dosis tertentu memiliki tingkat kemaknaan 

maka dapat digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

  


