
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan baik dalam hal 

sensorik, maupun emosional yang disertai dengan kerusakan jaringan 

dikarenakan trauma. Nyeri selalu bersifat individu, subjektif, dan unik. Nyeri 

juga bersifat multi dimensional dan sering dikaitkan dengan jenis kelamin, 

usia, riwayat nyeri sebelumnya, dan faktor emosional seperti, senang, 

terpuruk, takut, gembira, serta sikap si pasien terhadap nyeri itu sendiri 

(IASP,2011). Ada beberapa cara untuk menilai rasa nyeri yaitu diukur dengan 

menggunakan skala assessment nyeri tunggal atau multi-dimensi. Skala 

assessment nyeri tunggal meliputi VAS(Visual Analog Scale), VRS (Verbal 

Rating Scale), NRS (Numeric Rating Scale), Wong Baker Pain Rating Scale. 

Sedangkan untuk skala assessment multi-dimensi meliputi Mcgill Pain 

Quetionary, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assesment Card (Upton 

D & Solowiej K, 2010). Analgesik adalah suatu obat yang berfungsi untuk 

mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan atau tanpa hilangnya 

kesadaran (Dewit, 2014).  

Obat analgesik dibagi menjadi dua, yaitu analgesik opioid dan non 

opioid. Kedua analgesik ini memiliki efek samping yang cukup banyak jika 

penggunaan tidak dilakukan secara benar dan teratur. Efek samping yang 

terjadi pada analgesik opioid dapat berupa analgesia, euphoria, sedasi, depresi 

pernafasan, kekakuan (rigiditas) tubuh, miosis, serta mual muntah. Sedangkan 

analgesik non opioid memiliki efek samping berupa terjadinya gangguan pada 
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lambung dan usus atau kerusakan pada hepar, ginjal, dan reaksi alergi pada 

kulit. Obat analgesik memiliki efek toksik yang sangat berbahaya bagi tubuh 

yang merupakan perluasan efek farmakologi yang akut seperti toleransi dan 

ketergantungan fisik maupun ketergantungan psikologik (Benyamin et al., 

2008). 

Minyak kelapa murni (VCO) merupakan salah satu hasil olahan kelapa 

(Cocos nucifera L). Minyak kelapa murni sering disebut dengan minyak tropis 

dikarenakan tanaman kelapa ini sering ditemukan di daerah-daerah tropis. 

Minyak kelapa murni (VCO) sering digunakan dalam pengolahan makanan 

atau sebagai bahan industri (Che Man And Marina, 2009). Penggunaan VCO 

pada zaman sekarang sangatlah kurang dikarenakan sudah banyak minyak-

minyak selain minyak VCO sendiri yang telah diproduksi. Contoh kecil yang 

sering dijumpai yaitu seperti minyak jagung dan minyak kedelai yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat. Minyak kelapa murni ini mempunyai kelebihan 

sendiri dari minyak-minyak yang lain. Dalam penelitian dan beberapa jurnal 

mengatakan bahwa, minyak kelapa murni (VCO) ini dapat menurunkan kadar 

LDL (Low Density Lipoprotein), mengandung flavonoid, memiliki pereda 

nyeri, menurunkan demam (Tangsuphoon & John, 2008). 

Ada dua jenis minyak kelapa, yaitu minyak kelapa biasa, yang sering 

digunakan untuk menggoreng, dan minyak kelapa murni atau (Virgin Coconut 

Oil). Minyak kelapa biasa diperoleh dari teknik kopra, yaitu dipanaskan 

terlebih dahulu, kemudian dimurnikan dengan menggunakan bahan kimia, 

sedangkan minyak kelapa murni diambil dari kelapa segar tanpa proses 

pemanasan terlebih dahulu. Oleh karena itu, minyak kelapa murni sering 

dikonsumsi secara langsung sebagai makanan kesehatan (Silalahi dan 

Nurbaya, 2011). 

2



Sebuah penelitian mengatakan bahwa kandungan minyak kelapa murni 

asli terdapat asam lauric yang berfungsi sebagai prekusor dari monolaurin 

yang mana dapat memodulasi proliferasi sel imun. Proliferasi sel imun ini, 

dapat dikatakan bahwa mampu menekan proses inflamasi yang terjadi di 

dalam tubuh. Proses inflamasi ini dapat berupa nyeri dan demam (Intahphuak, 

et al. 2010). 

Nyeri merupakan sensasi yang sangat tidak menyenangkan yang 

membuat orang akan segera datang untuk berobat. Penggunaan analgesik 

sudah sangat umum di masyarakat, namun memiliki efek samping yang 

kurang menyenangkan. VCO memiliki kandungan zat yang bisa digunakan 

sebagai analgesik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk  

menguji efektivitas minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil . 
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B. Perumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan 

apakah minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) memiliki efek analgesik 

terhadap mencit putih galur swiss? 

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui adanya perbandingan efek analgesik antara 

minyak kelapa murni dengan ibuprofen. 

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui adanya efek analgesik pada minyak kelapa 

murni (Virgin Coconut Oil). 

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu kedokteran farmakologi terutama pada 

obat golongan analgesik. 

2. Manfaat Praktis

Menambah referensi obat-obatan analgesik serta memudahkan 

masyarakat dalam pengobatan. 

4




