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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman, berkaitan 

dengan (ancaman) kerusakan jaringan. Rasa nyeri dalam kebanyakan hal hanya 

merupakan suatu gejala yang berfungsi sebagai isyarat bahaya tentang adanya 

gangguan di jaringan, seperti peradangan, infeksi jasad renik atau kejang otot. 

Analgetik atau obat penghalang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 

menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay and Rahardja, 2007). 

Obat-obat penghilang rasa nyeri diklasifikasikan menjadi beberapa golongan 

berdasarkan selektivitasnya terhadap enzim siklooksigenase (COX). Golongan 

COX-nonselektif seperti aspirin, ibuprofen, indometasin, golongan COX-2 selektif 

seperti selekoksib, refekoksib, parekoksib dan golongan COX-2 preferential seperti 

diklofenak, meloksikam, nimesulid (Wilmana and Gan, 2012). 

Natrium diklofenak merupakan derifat fenil asetat yang biasanya digunakan 

untuk mengobati nyeri, migrain dan encok. Secara parenteral natrium diklofenak 

sangat efektif untuk menanggulangi nyeri kolik hebat (Tjay and Rahardja, 2007). 

Seperti obat-obat AINS lain pada umumnya natrium diklofenak tidak hanya 

memiliki efek analgesik tetapi juga memiliki efek antiinflamasi dan antipiretik. 

Natrium diklofenak adalah salah satu AINS yang paling efektif menghambat 

produksi prostaglandin E2 (PGE2). Obat ini menghambat enzim siklooksigenase 

(COX-1 dan COX-2), tetapi 4 kali lebih selektif menghambat COX-2 dibandingkan 

COX-1 (Gan, 2010).  

Natrium diklofenak merupakan inhibitor COX yang relatif non spesifik 

dengan efek samping yang terjadi pada sekitar 30% penderita meliputi ulserasi 

grastrointestinal, kenaikan enzim hepar, trombositopenia, gangguan fungsi ginjal, 

gangguan sistem saraf pusat, serta alergi. Penggunaannya dalam  jangka waktu
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yang panjang tentunya akan meningkatkan risiko efek samping obat ini (Aronson, 

2010). 

Adanya resiko efek samping penggunaan obat sintetik tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mencari alternatif pengobatan yang mampu memberikan 

efek analgesik namun efek samping yang ditimbukan ringan, yaitu dengan 

menggunakan obat herbal. Salah satu tanaman yang diketahui memiliki efek 

analgesik adalah daun mangga.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2010) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun mangga memiliki potensi aktifitas 

analgesik. Hal ini didukung oleh Mohanvelu et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

ekstrak daun mangga yang dimaserasi dengan air memberikan efek analgesik yang 

signifikan pada tikus albino. 

Skrining fitokimia tanaman mangga menunjukkan adanya kandungan 

alkaloid, flavonoid, tanin, steroid (Alshammaa, 2016) asam fenolik, ester fenolik, 

dan mangiferin (C-glucoxanthones) dalam daun mangga. Kandungan terbesar 

ekstrak daun  mangga  adalah mangiferin yang telah diteliti oleh beberapa peneliti 

memiliki khasiat antara lain sebagai antidiabetes, antioksidan, antitumor, 

immunodulator, aktivitas antiviral, anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik (Singh 

et al., 2009; Jutiviboonsuk and Sardsaengjun, 2010). Penelitian Dar et al. (2005) 

menunjukkan bahwa mangiferin signifikan mengurangi jumlah geliat pada tikus 

yang diinduksi asam asetat maupun yang diuji menggunakan hot plate. Mangiferin 

efektif memblok aktivasi sel mikroglia dengan menghambat sintesis enzim COX-2 

sehingga menurunkan produksi prostaglandin yang merupakan mediator nyeri 

(Bhatia et al., 2008) 

Mangiferin merupakan senyawa xanton C-glikosida. Pada senyawa tersebut 

satu atau lebih gugus akseptor xanton berikatan dengan suatu gula (Ehianeta et al., 

2016). Xanton yang ditemukan pada tumbuhan umumnya bersifat polar, sesuai 

dengan hukum kelarutan like dissolves like, artinya kelarutan akan terjadi apabila 

suatu senyawa memiliki kepolaran yang sama (Kurniawan, 2012). Air merupakan 

senyawa polar dan dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar dan semi polar, 

sehingga diharapkan dapat menyari senyawa mangiferin daun mangga.   
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Pembuatan infusa atau direbus merupakan pembuatan obat yang umum 

dilakukan dimasyarakat. Menurut penelitian Acosta et al. (2016) kelarutan 

mangiferin meningkat dengan adanya peningkatan suhu dari pelarut yang salah 

satunya adalah air, sehingga pembuatan infusa daun mangga diharapkan dapat 

menyari lebih banyak senyawa mangiferin yang terkandung dalam daun mangga 

dan memberikan efek analgetik pada mencit yang diinduksi asam asetat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan : 

Apakah infusa daun mangga (Mangifera indica L.) mempunyai kemampuan 

sebagai analgetik pada mencit yang diinduksi asam asetat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek analgesik yang 

ditimbulkan dari pemberian infusa daun mangga (Mangifera indica L.) pada mencit 

yang diinduksi asam asetat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Mangga 

a) Klasifikasi Tanaman Mangga 

Mangga (Mangifera indica) termasuk dalam familia Anacardiaceae, dengan 

genus Mangifera. Sebagian besar pohon buah mangga termasuk dalam spesies 

Mangifera indica (Bally, 2006). Mangga asli Indonesia yang kemungkinan berasal 

dari kalimantan adalah mangga kebemben atau mangga kweni (Mangifera odorata) 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008). 

b) Khasiat Daun Mangga 

Penelitian mengenai daun mangga ternyata sudah banyak dilakukan 

diantaranya dapat digunakan sebagai antidiabetes, antioksidan, antitumor, 

immunodulator dan aktivitas antiviral (Jutiviboonsuk and Sardsaengjun, 2010), 

anti-inflamasi, analgesik, antipiretik (Singh et al., 2009). Sebagai agen analgetik 
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mangiferin efektif memblok aktivasi sel mikroglia dengan menghambat sintesis 

enzim COX-2 sehingga menurunkan produksi prostaglandin yang merupakan 

mediator nyeri (Bhatia et al., 2008) 

c) Kandungan Daun Mangga 

Daun mangga memiliki kandungan diantaranya alkaloid, flavonoid, tanin, 

steroid, asam fenolik, ester fenolik, flavonol dan mangiferin (C-glucoxanthones). 

Mangiferin, C19H18O11 (1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone-C2-β-Dglucoside) 

merupakan kandungan terbesar dalam ekstrak daun mangga (Leeprechanon and 

Jutiviboonsuk, 2010; Alshammaa, 2016). Mangiferin (C-glukosidaxanthone) telah 

dilaporkan terdapat di daun, buah, kulit batang, kayu dan akar tanaman mangga 

(Shah et al., 2010) .  Xanthon merupakan kelompok terbatas polifenol yang secara 

biosintesis terkait dengan flavonoid. Flavonoid adalah kelompok polifenol tanaman 

yang paling umum dan tersebar luas, yang diklasifikasikan sebagai flavon, flavonol, 

isoflavon anthocyanin, dan xanthon yang merupakan jenis flavonoid khusus yang 

juga tersebar luas di tanaman (Sun et al., 2009). 

 

Gambar 1. Struktur Mangiferin (Singh et al., 2009) 

2. Patofisiologi Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang 

berhubungan dengan potensi kerusakan jaringan atau keadaan yang 

menggambarkan keadaan tersebut. Nyeri dapat digambarkan sebagai rasa tajam 

menusuk, pusing panas, seperti terbakar, menyengat, pedih, nyeri yang merambat, 

rasa nyeri yang hilang timbul dan dapat dirasakan pada tempat yang berbeda-beda 

(Sukandar et al., 2008). Prostaglandin berperan pada nyeri yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan atau inflamasi. Prostaglandin menyebabkan sensitisasi reseptor 

nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi, kemudian mediator kimiawi seperti 

bradikinin dan histamin merangsang dan menimbulkan nyeri. Obat-obat analgetik 
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tidak mempengaruhi algesia atau nyeri yang ditimbulkan oleh prostaglandin tetapi 

bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin (Wilmana and Gan, 2012). 

Nyeri dapat dibagi menjadi 2 kategori : Nyeri nosiseptif (akut) dan nyeri 

neuropatik (kronis) (Sukandar et al., 2008). 

a. Nyeri Nosiseptif (Akut) 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi sebagai akibat dari cedera atau 

pembedahan dan biasanya mereda ketika cedera sembuh. Nyeri akut yang tidak 

diobati dapat menghasilkan gejala fisiologis seperti takipnea, takikardia, dan 

peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik, seperti pucat, diaforesis, dan pelebaran 

pupil (O’Neil, 2008). Nyeri nosiseptif meliputi nyeri somatik (sumber nyeri berasal 

dari kulit, tulang, sendi, otot, atau jaringan penghubung) atau viseral (berasal dari 

organ dalam, seperti usus besar atau pankreas). Perangsangan pada ujung saraf yang 

dikenal dengan istilah nosiseptor merupakan tahap pertama yang mengawali 

timbulnya rasa nyeri. Pelepasan bradikinin, K+, prostaglandin, histamin, leukotrien 

dan serotonin dapat menimbulkan kepekaan dan mengaktivasi nosiseptif. Nyeri 

nosiseptif umumnya dapat digambarkan dengan jelas dan membaik dengan 

analgesik konvensional (Sukandar et al., 2008). 

b. Nyeri Neuropatik (Kronis) 

Nyeri neuropatik terjadi akibat input sensorik yang abnormal pada sistem saraf 

pusat atau perifer. Beberapa nyeri neuropatik seringkali sulit diatasi misalnya : 

nyeri punggung, neuropati diabetik, nyeri akibat kanker atau luka pada sumsum 

tulang belakang. Nyeri kronis dapat dibagi dalam 4 subtipe: (1) nyeri yang menetap 

lebih dari waktu sembuh normal, (2) nyeri akibat penyakit kronis, (3) nyeri yang 

tidak jelas organ penyebabnya, (4) nyeri baik akut maupun kronis yang disebabkan 

oleh kanker. Pasien dengan nyeri kronis mungkin timbul masalah psikologis, 

ketergantungan dan toleransi terhadap obat analgesik. Pengobatan nyeri yang tidak 

efektif dapat menyebabkan hipoksia, hipertensi, aktivitas jantung berlebihan, dan 

gangguan emosional (Sukandar et al., 2008) 
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3. Analgetik  

Analgetik atau obat penghalang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 

menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay and Rahardja, 2007). 

Berdasarkan kerja farmakologisnya, obat analgetika dibagi dalam dua kelompok 

yaitu: 

a. Analgetika perifer (Non-narkotik) 

Analgetik merupakan obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja 

sentral. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati nyeri yang ringan sampai 

sedang dan dapat dibeli bebas. Obat-obatan ini efektif untuk nyeri perifer pada sakit 

kepala, dismenore (nyeri menstruasi), nyeri pada inflamasi, nyeri otot, dan arthritis 

ringan sampai sedang. Beberapa kelompok obat yang termasuk analgetik perifer 

adalah paracetamol, salisilat (asetosal, salisilamida), penghambat prostaglandin 

atau AINS (ibuprofen), derivat-antranilat (mefenaminat, glafenin), derivat-

pirazolinon (propifenazone glafenin, metamizole) (Tjay and Rahardja, 2007).  

 

 

Gambar 2. Biosintesis Prostaglandin (Wilmana and Gan, 2012) 
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b. Analgetik narkotik 

Analgetik narkotik sering kali digunakan untu pengobatan nyeri akut dan nyeri 

kronis. Umumnya analgetik narkotik digunakan untuk nyeri yang disebabkan 

karena kanker. Analgetik narkotik memiliki khasiat analgesik dengan merangsang 

opioid reseptor (μ, κ, dan δ) di sistem saraf pusat. Ada berbagai macam dari potensi 

antara opioid, dengan beberapa digunakan untuk nyeri ringan (kodein, tramadol, 

dan agonis parsial) dan untuk nyeri parah (morfin dan hidromorphine) (O’Neil, 

2008). Kelompok obat ini mempunyai daya penghalau nyeri yang kuat sekali 

dengan titik kerja yang terletak di sistem saraf pusat. Umumnya penggunaan obat 

ini dapat menurunkan kesadaran (sifat meredakan dan menidurkan) dan 

menimbulkan perasaan nyaman (euforia), serta mengakibatkan ketergantungan 

fisik dan psikis (ketagihan, adiksi) dengan gejala-gejala abstinensia bila pengobatan 

dihentikan (Tjay and Rahardja, 2007). 

4. Natrium Diklofenak 

 

Gambar 3. Struktur natrium diklofenak (Todd and Sorkin, 1988) 

Natrium diklofenak merupakan obat golongan AINS yang memiliki efek 

analgesik, anti-inflamasi dan antipiretik. Mekanisme kerja natrium diklofenak yaitu 

dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX-1 dan COX-2), tetapi 4 kali 

lebih selektif menghambat COX-2 dibandingkan COX-1 (Gan, 2010). Natrium 

diklofenak termasuk dalam derivat fenil asetat dengan efek samping meliputi 

kenaikan enzim hepar, trombositopenia, gangguan fungsi ginjal, gangguan sistem 

saraf pusat, alergi (Aronson, 2010), pendarahan gastrointestinal, timbulnya ulserasi 

lambung dan distress gastrointestinal. Namun, beberapa efek samping tersebut 

lebih jarang jika dibanding AINS lainnya (Katzung, 2014). Dosis oral natrium 

diklofenak 25 – 50 mg 3 kali sehari, rektal 1 kali sehari 50 – 100 mg, i.m. pada 

nyeri kolik atau pada serangan encok: 1 - 2 kali sehari 75 mg selama 1 - 3 hari (Tjay 
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and Rahardja, 2007). Dalam pasaran natrium diklofenak tersedia dalam beberapa 

bentuk, salah satunya adalah tablet setara 25 mg, 50 mg, dan 100 mg (ISO, 2007). 

 

E. Landasan Teori 

Daun mangga (Mangifera indica L.) memiliki kandungan asam fenolik, ester 

fenolik, flavonol dan mangiferin (C-glucoxanthones) (Jutiviboonsuk and 

Sardsaengjun, 2010). Kandungan aktif dalam daun mangga yang dapat memberikan 

efek analgetik adalah mangiferin (Singh et al., 2009). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Islam et al. (2010) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun mangga 

dengan dosis 2 mg/kg memiliki aktifitas analgesik sebesar 55,8%. Penelitian 

lainnya yang dilakuakan oleh Mohanvelu et al. (2015) menyatakan bahwa ekstrak 

daun mangga yang dimaserasi dengan air memberikan efek analgesik yang 

signifikan pada tikus albino. Persen penghambatannya yaitu 34,98% untuk dosis 

200 mg/kg dan 54,84% untuk dosis 400 mg/kg. Mangiferin merupakan senyawa 

xanton C-glikosida. Xanton yang ditemukan pada tumbuhan umumnya bersifat 

polar (Kurniawan, 2012). Air merupakan senyawa polar dan dapat melarutkan 

senyawa yang bersifat polar dan semi polar, sehingga pembuatan infusa daun 

mangga dapat menyari senyawa mangiferin yang terkandung dalam daun mangga. 

Pembuatan infusa atau direbus merupakan pembuatan obat yang umum 

dilakukan dimasyarakat. Penelitian yang dilakukan Acosta et al. (2016) 

menunjukkan bahwa kelarutan mangiferin meningkat dengan adanya peningkatan 

suhu dari pelarut yang salah satunya adalah air, sehingga pembuatan infusa daun 

mangga diharapkan dapat menyari lebih banyak senyawa mangiferin yang 

terkandung dalam daun mangga dan memberikan efek analgetik pada mencit yang 

diinduksi asam asetat. 

 

F. Hipotesis 

Infusa daun mangga (Mangifera indica L.) memiliki efek analgesik pada 

mencit yang diinduksi asam asetat. 


