
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati terbesar kedua 

di dunia setelah Brazil dan lebih dari 40 juta penduduk Indonesia secara langsung 

tergantung pada keanekaragaman hayati. Indonesia adalah rumah bagi sekitar 

90% spesies tanaman obat yang ditemukan di Asia, terdapat kurang lebih 25.000 

sampai 30.000 spesies tanaman berbunga, 10% dari spesies tanaman tersebut 

diduga memiliki khasiat obat (Handa et al., 2006). 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan 

tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan (Dewoto, 2007). 

Berdasarkan data WHO (2001), 40% dari penduduk Indonesia menggunakan obat 

tradisional herbal. Sebuah survei melaporkan, terdapat 281.492 praktisi 

pengobatan tradisional di Indonesia dan angka ini terus mengalami peningkatan 

yang signifikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010) menyatakan 

bahwa upaya kesehatan dengan obat tradisional merupakan bentuk dari partisipasi 

masyarakat dalam mendukung peningkatan kesehatan.  

Menurut Fitriyah et al. (2013), terdapat beberapa alasan yang meyebabkan 

terapi obat tradisional menjadi pilihan pengobatan, selain karena biaya 

pengobatan yang semakin mahal, terapi herbal telah lama dipercaya menjadi obat 

yang harganya murah, bahan yang relatif mudah di dapat, pembuatan yang 

sederhana, dan tidak membahayakan karena memakai bahan-bahan alami. Sari 

(2006) menyatakan, penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman 

dari pada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional 

memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern. 

Meskipun saat ini obat tradisional cukup banyak digunakan oleh 

masyarakat dalam usaha pengobatan sendiri (self-medication), profesi 

kesehatan/dokter umumnya masih enggan untuk meresepkan ataupun 

menggunakannya. Alasan utama keengganan profesi kesehatan untuk meresepkan 

atau menggunakan obat tradisional karena bukti ilmiah mengenai khasiat dan 

1 



2 
 

keamanan obat tradisional pada manusia masih kurang. Obat tradisional Indonesia 

merupakan warisan budaya bangsa sehingga perlu digali, diteliti dan 

dikembangkan agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat. (Dewoto, 2007).  

Salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia yaitu jambu air, tanaman 

tropis dari famili Myrtaceae, secara botanikal diidentifikasi sebagai Syzygium 

samarangense. Tanaman ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara, 

seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, serta negara tropis lainnya. Terdapat tiga 

kultivar tanaman jambu air (Syzygium samarangense) antara lain kultivar hijau 

(giant green), merah muda (masam manis pink), dan merah (jambu madu red) 

(Moneruzzaman et al., 2012).   

Menurut klaim tradisional, daun dari jambu air ini berkhasiat sebagai 

astringent untuk perawatan kulit, yaitu sebagai pengencang kulit, pengecil pori-

pori, dan pembuat lapisan pelindung. Selain itu, daun jambu air juga memiliki 

khasiat mengobati demam, batuk, dan menghentikan diare. Daun yang dibuat 

bubuk, digunakan untuk mengobati lidah yang retak, serta jus daun dapat 

digunakan untuk mandi dan  lotion (Peter et al., 2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan Mollika et al. (2014) menunjukkan bahwa 

ekstrak methanol daun jambu air (Syzygium samarangense) memiliki khasiat 

analgesik, anti-inflamasi, dan memberikan efek pada sistem saraf pusat. Menurut 

Peter et al. (2011), kandungan Cycloartenyl stearate, lupenyl stearate, sitosteryl 

stearate, dan 24-methylenecycloartanyl stearate pada daun jambu air (Syzygium 

samarangense) berpotensi sebagai analgesik dan anti-inflamasi. 

Selain stearate, kandungan flavonoid yang ada pada Syzygium 

samarangense juga memiliki peran vital dalam aktivitas analgesik (Majumder et 

al. 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Moneruzzaman et al. (2015), 

diketahui bahwa kandungan flavonoid terbanyak ada pada ekstrak etanol daun 

jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis pink). 

Daun jambu air (Syzygium samarangense) juga mengandung fitokimia 

lainnya, seperti terpenoids (Shen, 2012). Menurut Sah (2010), Terpenoids 

menunjukan aktivitas analgesik  dengan kemampuan menghambat pembentukan 

Prostaglandin E dan efek supresif pada aktivitas enzim COX-2.  
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Berdasarkan uraian dan belum adanya informasi lengkap mengenai efek 

farmakologi dari ekstrak dengan pelarut etanol 70% daun jambu air (Syzygium 

samarangense) kultivar merah muda sebagai analgesik, penulis bermaksud 

melakukan penelitian uji efek analgesik ekstrak etanol 70% daun jambu air 

(Syzygium samarangense) kultivar merah muda.  

Uji dilakukan dengan metode Writhing Test pada mencit jantan galur 

Swiss, asam asetat diberikan sebagai penginduksi rasa nyeri, dan rasa nyeri pada 

mencit ditunjukkan dalam bentuk respon gerakan geliat. Dari penelitian ini 

diharapkan diperoleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah sehingga dapat dibuktikan bahwa ekstrak etanol 70% daun jambu air 

(Syzygium samarangense) kultivar merah muda ini benar-benar berkhasiat secara 

farmakologis sebagai analgesik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah, apakah 

ekstrak etanol 70% daun jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah 

muda (masam manis pink) memiliki efek sebagai analgetik dengan pemberian 

secara oral pada mencit jantan galur Swiss, yang diinduksi nyeri dengan asam 

asetat secara intraperitoneal, dan ditinjau dari penurunan jumlah geliat mencit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek analgesik ekstrak etanol 70% 

daun jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis 

pink) dengan pemberian secara oral pada mencit jantan galur Swiss, yang 

diinduksi  nyeri dengan asam asetat secara intraperitoneal, dan ditinjau dari 

penurunan jumlah geliat mencit. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, data, bukti, dan 

pengetahuan ilmiah mengenai efek analgesik ekstrak etanol 70% daun jambu 

air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis pink) pada 

mencit jantan galur Swiss. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian 

lebih lanjut sehubungan dengan efek analgesik ekstrak etanol 70% daun 

jambu air (Syzygium samarangense) kultivar merah muda (masam manis 

pink). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengembangan uji preklinik dan uji klinik obat-obat 

tradisional. 


