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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan tumbuhan tradisional sebagai obat di Indonesia telah 

dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu yang terbukti dari ditemukannya 

naskah kuno pada daun lontar Husodo (Jawa), Lontarak pabbura (Sulawesi 

Selatan), Usada (Bali), Serat Racikan Boreh Wulang nDalem, dokumen Serat 

Primbon Jampi dan relief candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang 

meracik obat (jamu) dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Hutan tropis yang 

dimiliki Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, diketahui kurang 

lebih 30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies di antaranya termasuk tumbuhan 

berkhasiat dan baru 180 jenis yang sudah dimanfaatkan (Sukandar, 2006).  

Bangsa kita telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat 

obat sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah kesehatan. Pengetahuan 

tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan 

yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya (Sari, 2006).  

Selain itu, WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional untuk  

peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan dalam masyarakat serta pencegahan 

dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit yang bersifat kronis, penyakit 

kanker dan degeneratif (Sukandar, 2006). 

Salah satu tumbuhan tradisional yang bermanfaat untuk mengobati 

penyakit adalah jarak pagar (Jatropha curcas L.). Tanaman jarak pagar 

mengandung berbagai macam zat alami yang bermanfaat, beberapa diantaranya 

yaitu flavanoid dan tannin yang terkandung didalam getahnya. Kedua senyawa 

tersebut berperan penting dalam membantu proses hemostasis (Warella, 2003 

dalam Rahayu et al., 2011). Tannin merupakan senyawa kimia yang  kompleks, 

terdiri dari beberapa polifenol, dengan konsentrasi tertinggi ditemukan hampir 

diseluruh bagian dari tumbuhan, seperti daun, batang, akar, buah, dan biji 

(Khanbabaee dan Teunis, 2001). Senyawa tannin bersifat astringent yang 
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mempunyai kemampuan untuk membentuk suatu kompleks dengan 

makromolekul, terutama protein. Kemampuan dari tannin tersebut dapat 

mempercepat proses penghentian perdarahan (Hassanpour et al., 2011). Getah 

jarak pagar yang banyak pada batangnya dan tangkai daun mengandung tannin 

sekitar 18% yang dapat digunakan sebagai anti perdarahan luka, luka pada gusi 

dan obat kumur (Santoso, 2010). Dalam tumbuhan, flavonoid umumnya 

merupakan pigmen-pigmen yang ada pada setiap bagian tumbuhan dalam bentuk 

senyawa glikon dan aglikon sehingga dapat mempercepat penghentian perdarahan 

(Narayana et al., 2001). Selain itu, terdapat mekanisme lain dari flavonoid dalam 

penghentian perdarahan luar yaitu dengan mekanisme vasokonstriksi (Dougnon et 

al.,  2012).  

Perdarahan luar adalah perdarahan yang disebabkan oleh luka terbuka 

sehingga dapat dilihat dari pemeriksaan fisik (Thygerson, 2012). Mekanisme 

hemostatik alami tubuh secara normal sudah mampu untuk memperbaiki 

kerusakan dan menghentikan perdarahan, namun upaya untuk menghentikan 

perdarahan secepat mungkin sangat diperlukan. Mekanisme alami tubuh dalam 

hemostasis melibatkan tiga langkah utama, yaitu: spasme vaskuler, pembentukan 

sumbatan trombosit dan koagulasi darah (Sherwood, 2015). Mekanisme-

mekanisme tersebut dapat dipercepat dengan cara pemberian  perlakuan tertentu. 

Penelitian sebelumnya dalam bidang medis yang dilakukan oleh Dougnon 

et al (2012), menunjukkan adanya aktivitas hemostatik  yang dihasilkan oleh 

senyawa flavonoid dan tannin yang terdapat dalam tanaman Jarak Cina (Jatropha 

multifida L.) yaitu dapat mengurangi waktu pendarahan pada luka luar tikus. Pada 

penelitian lain dilakukan oleh Muntiaha et al (2014), krim getah Jarak Cina 

(Jatropha multifida L.) konsentrasi 10% dapat mempercepat proses penyembuhan 

luka sayat terinfeksi Staphylococcus aureus pada kelinci. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Uji 

Efektivitas Getah Batang Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) Terhadap Waktu 

Perdarahan Luar Pada Mencit (Mus musculus) Jantan Galur Swiss Webster “. 
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B. Perumusan Masalah 

Apakah pemberian getah batang jarak pagar (Jatropha curcas L.) dapat 

mempercepat waktu perdarahan luar pada mencit jantan galur Swiss Webster ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui efek pemberian getah batang jarak pagar (Jatropha 

curcas L.) terhadap waktu perdarahan luar.  

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui konsentrasi getah batang jarak pagar (Jatroha curcas L.) 

yang dapat memberikan efek terhadap waktu perdarahan yang maksimal. 

b. Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam penerapan getah 

batang jarak pagar (Jatroha curcas L.) guna mempercepat waktu perdarahan 

luar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat dipakai untuk membuktikan adanya efek pemberian 

getah batang jarak pagar (Jatropha curcas L.) dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap waktu perdarahan luar pada mencit jantan galur Swiss 

Webster. 

2. Manfaat aplikatif 

Apabila terbukti bahwa terdapat efek getah batang jarak pagar 

(Jatropha curcas L.) terhadap waktu perdarahan luar, maka diharapkan 

penelitian ini menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut dan 

penggunaannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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