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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan kebutuhan setiap orang. Tidur memberi otak waktu untuk 

memulihkan kembali proses-proses biokimia atau fisiologis yang secara progesif 

mengalami penurunan saat terjaga (Sherwood, 2014). Beberapa orang 

membutuhkan tidur kurang dari 6 jam (short-sleeper) dan kurang dari 9 jam 

(long-sleeper) di malam untuk tetap berfungsi secara adekuat (Sadock & Sadock, 

2010). 

Insomnia merupakan gangguan berupaketidakmampuan untuk mencukupi 

kebutuhan tidur, baik kualitas maupun kuantitas. Data dari Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder-IV, sekitar 20-49% populasi dewasa di 

Amerika Serikat pernah mengalami gejala insomnia dan diperkirakan 10-20% 

diantaranya mengalami insomnia kronis. Data yang dikumpukan juga 

menyimpulkan bahwa wanita memiliki resiko 1,5 kali lebih tinggi untuk 

mengalami insomnia dibandingkan dengan pria (Mai dan Buysse, 2009). Di 

Indonesia, prevalensi insomnia cukup tinggi, yaitu sekitar 20-50% lansia 

mengalami insomnia dan 17% mengalami gangguan tidur yang serius (Amir, 

2016). 

Salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi insomnia adalah dengan 

memberikan sedatif-hipnotik. Obat sedatif adalah obat yang dapat mengurangi 

kecemasan dan menimbulkan efek menenangkan dengan sedikit atau tidak ada 

efek pada fungsi motorik atau mental. Obat hipnotik dapat menimbulkan rasa 

mengantuk, memperlama dan mempertahankan tidur. Hipnotik yang ideal 

haruslah menyebabkan tidur, seperti tidur fisiologis, dan tidak mengubah pola 

tidur secara farmakologis, tidak menyebabkan efek di hari esoknya, rebound 

ansietas, atau sedasi yang berkelanjutan. Efek hipnotik dapat dengan mudah 

didapatkan dengan meningkatkan dosis obat-obatan sedatif. Pada dosis yang lebih 

tinggi lagi, obat-obatan hipnotik-sedatif dapat menekan sistem pernapasan dan 
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pusat vasomotor di medulla, menimbulkan koma dan kematian. Beberapa 

golongan obat tersebut adalah barbiturat dan benzodiazepin. Penggunaan secara 

terus-menerus dan tidak rasional obat hipnotik-sedatif yang tersedia saat ini dapat 

menyebabkan ketergantungan fisik dan gejala putus obat (Katzung, 2013; Wiria, 

2007) 

Indonesia kaya akan tanaman obat yang melimpah, tetapi hanya 2,5% saja 

yang digunakan sebagai obat tradisional (Khotimah, 2016). WHO 

merekomendasikan penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan 

masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit. WHO juga mendukung upaya-

upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional (WHO, 

2016).  

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 (Bustanussalam, 

2016). Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan tanaman obat. Salah 

satu tanaman yang dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional adalah pandan 

wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb). Pandan wangi terdapat hampir di seluruh 

Indonesia, terutama daerah tropis dan banyak ditanam di halaman atau di kebun 

(Dewi, 2009).  

Pada penelitian sebelumnya, telah diketahui bahwa ekstrak pandan 

wangi pada dosis tertentu dapat menimbulkan efek sedatif-hipnotik. Namun 

perihal bukti tentang efek ekstrak pandan wangi tersebut dapat memperpendek 

waktu induksi tidur dan memperpanjang waktu durasi tidur belum diketahui 

secara jelas, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. 

  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) dapat 

memperpendek waktu induksi tidur mencit dan memperpanjang waktu durasi 

tidur mencit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun 

pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) terhadap waktu induksi tidur dan 

lama durasi tidur mencit jantan galur Swiss Webster 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang 

kedokteran dan berbagai disiplin ilmu terkait penggunaan ekstrak daun pandan 

wangi (Pandanus amaryllifloius Roxb.) dalam memperpendek waktu induksi tidur 

dan memperpanjang waktu durasi tidur mencit jantan galus Swiss Webster. 

 


