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INTISARI

Tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron L) telah banyak digunakan
masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit diantaranya adalah
menghilangkan bengkak dan menghilangkan nyeri (analgetika). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efek analgetika ekstrak etanol daun kayu putih pada
hewan uji mencit jantan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan rancangan
percobaan acak lengkap pola searah. Hewan uji yang digunakan sebanyak 35 ekor
mencit putih jantan yang dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan, masing-masing
terdiri dari 5 ekor mencit putih jantan. Kelompok I diberikan CMC-Na 1%
sebagai kontrol negatif. Kelompok II diberikan suspensi parasetamol dosis 65
mg/kg bb sebagai kontrol positif. Kelompok III, IV, V, VI, VII masing-masing
diberi ekstrak etanol daun kayu putih dosis 1,28; 5,12; 20,48; 81,92 dan 327,68
g/kg BB. Perlakuan diberikan secara peroral, 15 menit kemudian diberi asam
asetat 1% dosis 262,5 mg/ kgBB secara intraperitonial. Data yang diperoleh
berupa jumlah geliat kumulatif mencit yang digunakan untuk menghitung %
proteksi. Persen proteksi dianalisis dengan analisis varian (ANAVA) satu jalan
menggunakan SPSS version 12,0 for windows. Dilanjutkan uji LSD dengan taraf
kepercayaan 95%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kayu putih
mempunyai efek analgetika pada mencit putih jantan Swiss-webster. Ekstrak
etanol daun kayu putih dosis 5,12 g/kg BB mempunyai persen proteksi yang
berbeda tidak bermakna dengan parasetamol dosis 65 mg/kg BB atau dengan kata
lain mempunyai khasiat yang setara dengan parasetamol dosis 65 mg/kg bb.

Kata Kunci : analgetika, daun kayu putih (Melaleuca leucadendron L), ekstrak
etanol

xvi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan meningkatnya taraf pendidikan warga masyarakat yang

menuntut cara berfikir rasional, maka obat dan cara pengobatan tradisional perlu

dikaji lebih lanjut secara berkesinambungan. Permasalahan yang ada sampai

sekarang adalah adanya kesenjangan persepsi antar pemerhati obat dan

pengobatan tradisional dengan para cendekiawan obat dan pengobatan modern.

Dalam upaya mempersempit kesenjangan tersebut maka perlu dilakukan

penelitian dan tindak lanjutnya (Sudarsono; dkk, 2002).

Tanaman obat tradisional merupakan salah satu modal dasar pembangunan

kesehatan nasional. Di Indonesia disamping pelayanan kesehatan formal,

pengobatan dengan cara tradisional dan pemakaian obat tradisional masih banyak

dilakukan oleh masyarakat secara luas, baik di daerah pedesaan maupun daerah

perkotaan (Hargono, 1986). Tiap-tiap tumbuhan bila diselidiki dan dipelajari

maka akan diketahui kegunaannya. Penduduk desa jauh dari kota dan tidak mudah

mendapatkan obat yang diperlukan, maka   mereka  memanfaatkan  tumbuh-

tumbuhan  sebagai  obat (Atjung, 1982).

Salah satu tumbuhan yang berkhasiat adalah daun kayu putih. Hampir

semua bagian tanaman ini (kulit batang, daun, ranting, dan buah kayu putih) dapat

dimanfaatkan sebagai obat. Secara empirik, daun kayu putih berkhasiat untuk

menghilangkan bengkak dan menghilangkan nyeri (analgetika). Khasiat lain dari
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daun kayu putih antara lain untuk sakit radang usus, diare, reumatik, asma, radang

kulit ekzema, insomnia dan sakit kepala. Pengobatan dapat dilakukan dengan

meremas daun kayu putih lalu diletakkan pada bagian tubuh yang sakit atau dapat

juga dilakukan dengan meminum rebusan daun kayu putih ini (Hariana, 2006).

Penelitian tentang penggunaan daun kayu putih sebagai analgetika sampai

saat ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan penggunaan daun kayu putih sebagai obat analgetika atas dasar

penelitian. Penelitian dilakukan dengan memberikan ekstrak etanol daun kayu

putih hasil soxhletasi secara peroral pada hewan uji mencit jantan. Soxhletasi

digunakan dalam penelitian ini karena soxhletasi merupakan cara ekstraksi yang

sering dilakukan di laboratorium, pelarut yang digunakan relatif sedikit dan waktu

yang digunakan untuk ekstraksi relatif lebih singkat (Voigt, 1995).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan

permasalahannya, yaitu: apakah ekstrak etanol daun kayu putih mempunyai daya

analgetika terhadap rangsangan kimia yang diberikan pada hewan uji mencit

jantan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek analgetika ekstrak

soxhletasi daun kayu putih (Melaleuca leucadendron L) pada hewan uji mencit

jantan.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Sistematika tanaman

a. Sistematika tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron L) adalah:

Divisio  : Spermatophyta

Sub divisio  : Angiospermae

Classis  : Dicotyledonae

Ordo  : Myrtales

Familia  : Myrtaceae

Genus  : Melaleuca

Spesies  : Melaleuca leucadendron L.

(Tjitrosoepomo, 2002)

b. Kandungan kimia

Senyawa-senyawa ini diperoleh dengan cara destilasi daun yang masih

muda. Daun kayu putih ini mengandung senyawa kimia, antara lain: sineol,

melaleucin, minyak atsiri yang terdiri dari terpineol, cineol dan lignin (Thomas,

1992).

c. Khasiat dan kegunaan tanaman

Daun dimanfaatkan untuk keperluan sendiri yang dengan sangat sederhana

yaitu dengan disuling. Minyak atsiri, dapat dipergunakan terhadap radang cabang

tenggorokan (dihirup) dan sebagai bahan pelumas terhadap sakit encok. Seduhan

dari daun-daun dapat diminum seperti teh sebagai penghilang kepenatan  (Heyne,

1950).
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Daun kayu putih yang direbus dapat digunakan sebagai obat sakit perut,

rematik, nyeri pada tulang dan saraf (neuralgia), radang, usus, diare, batuk,

demam, sakit kepala dan sakit gigi atau dimanfaatkan sebagai obat luar untuk

radang kulit akzema dan sakit kulit karena alergi. Dalam penggunaannya, kulit

kayu putih dapat dicampur dengan ramuan lain. Misalnya untuk obat luka

benanah, kulit kayu putih dapat dicampur dengan sedikit jahe dan asem jawa lalu

ditumbuk halus yang kemudian ditempelkan pada bagian yang luka. Ramuan

tersebut akan membersihkan luka dan menghisap nanah yang terdapat pada luka

(Hariana, 2006).

d. Nama daerah

Nama daerah tanaman kayu putih yaitu: di Jawa Barat disebut Gelam

(Sunda), Gelam (Jawa Tengah), Ghelam (Madura), Di Kalimantan disebut

Calam, Baru Galang (ujung pandang), Waru Galang (Bugis), Elan (Pulau Buru),

dan Ngelak (Pulau Roti) (Thomas, 1992).

e. Morfologi tanaman

Kayu putih (Melaleuca leucadendron L) merupakan tumbuhan perdu yang

mempunyai batang pohon kecil dengan banyak anak cabang yang menggantung

ke bawah. Di Indonesia tidak terdapat secara liar. Tumbuhan yang diperkirakan

asli dari Maluku dan Sulawesi ini lebih dikenal dengan nama kayu putih atau

gelam. Daunnya berbentuk lancip dengan tulang daun yang sejajar. Bunga kayu

putih berwarna putih. Sedang kulit batang kayunya berlapis-lapis dengan

permukaan terkelupas. Keistimewaan dari tumbuhan ini adalah mampu bertahan

hidup di tempat yang kering, ditanah yang berair, atau didaerah yang banyak
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memperoleh guncangan angin atau sentuhan air laut. Di beberapa daerah

Indonesia seperti Pulau Buru, Ambon, Seram dan sebagainya tampak tumbuh

subur (Thomas, 1992).

2. Obat tradisional

Obat tradisional adalah obat yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan,

hewan, mineral dan atau persediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan

tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha

pengobatan berdasarkan pengalaman (Anonim, 1983).

Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung mengalami peningkatan

dengan adanya isu back to nature dan krisis berkepanjangan yang mengakibatkan

turunnya daya beli masyarakat terhadap obat-obat modern yang relatif lebih mahal

harganya. Obat bahan alam juga dianggap hampir tidak memiliki efek samping

yang membahayakan. Pendapat itu belum tentu benar karena untuk mengetahui

manfaat dan efek samping obat tersebut secara pasti perlu dilakukan penelitian

dan uji praklinis dan uji klinis.

Obat bahan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu jamu

yang merupakan ramuan tradisional yang belum teruji secara klinis, obat herbal

yaitu obat bahan alam yang sudah melewati tahap uji praklinis, sedangkan

fitofarmaka  adalah obat bahan alam yang sudah melewati uji praklinis dan klinis

(SK Kepala BPOM No. HK.00.05.4.2411 tanggal 17 Mei 2004) ( Gunawan dan

Mulyani, 2004)

Di samping keunggulannya, obat bahan alam juga memiliki beberapa

kelemahan yang juga merupakan kendala dalam pengembangan obat tradisional
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antara lain: efek farmakologisnya lemah, bahan baku belum terstandar dan bersifat

higroskopis serta volumines, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar

berbagai mikroorganisme. Upaya-upaya pengembangan obat tradisional dapat

ditempuh dengan berbagai cara dengan pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga

ditemukan bentuk obat tradisional yang telah teruji khasiat dan keamanannya, bisa

dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memenuhi indikasi medis, yaitu

kelompok obat fitoterapi atau fitofarmaka. Untuk mendapatkan produk

fitofarmaka harus melalui beberapa tahap (uji farmakologi, toksisitas dan uji

klinik) hingga bisa menjawab dan mengatasi kelemahan tersebut ( Gunawan dan

Mulyani, 2004).

Penggunaan obat tradisional oleh masyarakat tampaknya tetap luas dan

terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) tingkat kesehatan masyarakat berada dalam keadaan yang sedemikian rupa,

sehingga sangat memerlukan pengobatan,

b) jangkauan pelayanan kesehatan masih belum cukup meluas, sehingga masih

ada kalangan masyarakat yang belum terjangkau, antara lain juga faktor biaya

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih jauh dari jangkauan kelompok

masyarakat tertentu,

c) jangkauan pemasaran obat tradisional dan cara pemasaran yang meyakinkan

masyarakat,

d) sikap tradisional dari kalangan masyarakat tertentu yang masih lebih yakin

pada obat tradisional daripada obat dan cara pengobatan “modern”,
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e) anjuran berbagai pihak yang mempunyai pengaruh pada masyarakat untuk

tetap menggunakan obat tradisional (Husin, 1983).

Hingga saat ini, obat-obat tradisional dianggap dan diharapkan berperan

dalam usaha-usaha pencegahan dan pengobatan penyakit, serta peningkatan taraf

kesehatan masyarakat. Penggunaan hingga saat ini didasarkan pada dugaan-

dugaan hasil pengalaman atau pengetahuan yang diteruskan secara turun-temurun,

dan belum didasarkan pada hasil penelitian dan hasil percobaan yang seksama.

Sesuai dengan rencana pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka penanganan persoalan obat

tradisional serta pengembangannya seharusnya dapat menolong pemerintah.

Pengembangan obat tradisional harus didasarkan pada kepentingan masyarakat,

ini berarti bahwa penggunaan obat tradisional untuk pengobatan harus punya

dasar-dasar yang kuat, sehingga penggunaan dan anjuran untuk menggunakannya

harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Husin, 1983).

3. Patofisiologi nyeri

Nyeri adalah gejala penyakit atau kerusakan yang paling sering. Walaupun

nyeri sering berfungsi untuk mengingatkan dan melindungi serta sering

memudahkan diagnosis, pasien merasakannya sebagai hal yang tidak

mengenakkan, kebanyakan menyiksa dan karena itu berusaha bebas darinya. Pada

beberapa penyakit, misalnya pada tumor ganas dalam fase akhir, meringankan

nyeri kadang-kadang merupakan satu-satunya tindakan yang berharga (Mutschler,

1991).
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Rasa nyeri hanya merupakan suatu gejala yang fungsinya memberi tanda

tentang adanya gangguan-gangguan di tubuh seperti peradangan, infeksi kuman

atau kejang otot. Rasa nyeri disebabkan oleh rangsangan mekanisme atau

kimiawi, kalor atau listrik yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan

melepaskan zat yang disebut mediator nyeri (Tjay dan Rahardja, 2002).

Zat ini merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung saraf bebas di

kulit, selaput lendir dan jaringan lain. Dari tempat ini rangsang dialirkan melalui

saraf sensoris ke sistem saraf pusat (SSP), melalui sumsum tulang belakang ke

talamus optikus kemudian ke pusat nyeri dalam otak besar dimana rangsang terasa

sebagai nyeri (Anief, 1996).

Berdasarkan tempat terjadinya, nyeri dibedakan menjadi 2 yaitu: nyeri

somatik dan nyeri viseral. Nyeri somatik dibagi dua kualitas yaitu nyeri

permukaan dan nyeri dalam. Bila nyeri berasal dari kulit rangsang yang bertempat

dalam kulit maka rasa yang terjadi disebut nyeri permukaan, sebaliknya nyeri

yang berasal dari otot, persendian, tulang, atau dari jaringan ikat disebut nyeri

dalam (Mutschler, 1991).

Nyeri permukaan yang terbentuk kira-kira setelah tertusuk dengan jarum

pada kulit, mempunyai karakter yang ringan, dapat dilokalisasi dengan baik

dengan hilang cepat setelah berakhirnya rangsang. Nyeri ini dapat dikatakan nyeri

pertama. Nyeri pertama sering diikuti nyeri kedua khususnya pada intensitas

rangsang yang tinggi. Sifatnya menekan dan membakar yang sukar untuk

dilokalisasi dan lambat hilang. Nyeri ini disebut nyeri lama (Mutshcler, 1991).
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Mediator-mediator nyeri yang terpenting adalah histamin, serotonin,

plasmakinin (antara lain bradikinin) dan prostaglandin, juga ion-ion kalium. Zat-

zat tersebut dapat mengakibatkan reaksi-reaksi radang dan kejang-kejang dari

jaringan otot yang selanjutnya mengaktifkan reseptor nyeri. Plasmakinin

merupakan peptida (rangkaian asam-asam amino) yang terbentuk dari protein-

protein plasma, sedangkan prostaglandin merupakan zat yang mirip asam lemak

dan terbentuk dari asam-asam lemak esensial. Kedua zat tersebut berkhasiat

sebagai vasodilatator kuat dan memperbesar permeabilitas (daya hablur) kapiler

dengan akibat terjadinya radang dan udema (Tjay dan Rahardja, 2002).

Selain sistem penghantar nyeri, masih terdapat sistem penghambat nyeri

tubuh sendiri pada tingkat yang berbeda, terutama dalam batang otak dan dalam

sumsum tulang belakang, mempersulit penerusan impuls nyeri sehingga

menurunkan rasa nyeri (Mutschler, 1991). Endorfin sebagai agonis sistem

penghambat nyeri tubuh sendiri telah diidentifikasikan sebagai polipeptida dan

oligopeptida. Minimum sebagian merupakan bagian pecahan hormon yang berasal

dari hipofisis yaitu -lipotropin yang tidak berkhasiat analgetika, termasuk

golongan endorfin. Yang termasuk endorfin: -endorfin dengan 31 asam amino,

- dan - endorfin (fragmen dari -endorfin), dimorfin dengan 17 atau 18 asam

amino, pentapeptida metionin enkefalin (met-enkefalin dan leu-enkefalin), yang

terdiri atas 5 asam amino ujung dari endorfin (met-enkefalin) serta 5 asam amino

ujung dari dinorfin (leu-enkefalin) (Mutschler, 1991).

Endorfin bekerja pada reseptor yang sama, disebut reseptor opiat, sehingga

menunjukkan kerja farmakodinamika yang sama seperti opiat, dan karena sifat
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peptidanya maka farmakokinetiknya berbeda. Endorfin melalui kerja pada

prasinaptik menurunkan pembebasan neurotransmiter lain khususnya senyawa P

sebagai pembawa impuls nyeri somatik sehingga jumlah potensial aksi yang

diteruskan menurun (Mutschler, 1991).

Gambar 1. Mediator Yang Dapat Menimbulkan Rangsangan Nyeri Setelah
Kerusakan Jaringan (Mutschler, 1991).

Zat nyeri yang mempunyai potensi kecil adalah ion hidrogen. Pada

penurunan nilai pH di bawah 6 selalu terjadi rasa nyeri yang meningkat pada

kenaikan konsentrasi ion H+ lebih lanjut. Demikian halnya dengan ion kalium

yang keluar dari ruang intrasel setelah terjadi kerusakan jaringan dan dalam

interstisium pada konsentrasi > 20 mmol/liter menimbulkan rasa nyeri. Sedangkan

histamin pada konsentrasi relatif tinggi (10-8 g/l ) terbukti sebagai zat nyeri.

Nyeri Pertama

Pembebasan H (pH < 6)
K+ ( > 20 mmol/L )

asetilkolin
serotonin
histamin

Pembentukan Kinin
(misal : bradikinin)

prostaglandin

Sensibilisasi
Reseptor

Nyeri Permukaan

Kerusakan Jaringan

Noksius
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Asetilkolin pada konsentrasi rendah mensensibilisasi reseptor nyeri terhadap zat

nyeri lain sehingga senyawa yang dalam konsentrasi yang sesuai secara sendiri

tidak berkhasiat, dapat menimbulkan nyeri. Pada konsentrasi tinggi, asetilkolin

bekerja sebagai nyeri yang berdiri sendiri. Serotonin merupakan senyawa yang

menimbulkan nyeri yang paling efektif dari kelompok transmitter. Kelompok

senyawa penting lainnya adalah kinin, khususnya bradikinin yang termasuk

senyawa penyebab nyeri terkuat. Prostaglandin yang dibentuk lebih banyak dalam

peristiwa nyeri, mensensibilitasi reseptor nyeri dan juga menjadi penentu dalam

nyeri lama (Mutschler, 1991).

Cara pemberantasan nyeri:

1) Menghalangi pembentukan rangsang dalam reseptor nyeri perifer oleh

analgetika perifer atau oleh anastetik lokal.

2) Menghalangi penyaluran rangsang nyeri dalam syaraf sensoris, misalnya

dengan anastetik lokal.

3) Menghalangi pusat nyeri dalam sistem syaraf pusat dengan analgetika

sentral (narkotik) atau dengan anastetik umum (Tjay dan Rahardja, 2002).

4. Analgetika

Analgetika adalah senyawa yang dalam dosis terapetik meringankan atau

menekan rasa nyeri, tanpa memiliki kerja anestesi umum. Berdasarkan potensi

kerja, mekanisme kerja dan efek samping analgetika dibedakan dalam 2 kelompok

yaitu analgetika yang berkhasiat kuat, bekerja pada pusat (hipoanalgetik,

kelompok Opiat) dan analgetika yang bersifat lemah (sampai sedang) bekerja

terutama pada perifer (Mutschler, 1991).



12

Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetika dibagi 2 kelompok besar,

yaitu analgetika narkotik dan analgetika non narkotik.

a. Analgetika narkotik

Zat ini mempunyai daya penghalau nyeri yang kuat sekali dengan titik

kerja yang terletak di sistem saraf sentral, mereka umumnya 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. Analgetika narkotik

atau analgesik opioid merupakan kelompok obat yang mempunyai sifat-sifat

seperti opium atau morfin. Termasuk golongan obat ini yaitu:

1) obat yang berasal dari opium-morfin,

2) senyawa semi sintetik morfin,

3) semi sintetik yang berefek seperti morfin

    (Tjay dan Rahardja, 2002).

Mekanisme aksi dari obat-obat golongan ini adalah menghambat adenilat

siklase dari neuron, sehingga terjadi penghambatan sintesis c-AMP (siklik

Adenosin Mono Phosphat), selanjutnya menyebabkan perubahan keseimbangan

antara neuron noradrenergik, serotonik dan kolinergik. Mekanisme kerja yang

sesungguhnya belum benar-benar jelas (Mutschler,1991).

b. Analgetika non-narkotik

Analgetika non-narkotik bersifat tidak adiktif dan kurang kuat

dibandingkan dengan analgetika narkotik. Obat-obat ini juga dinamakan

analgetika perifer, tidak menurunkan kesadaran dan tidak mengakibatkan
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ketagihan secara kimiawi. 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. Kebanyakan dari analgetika

menurunkan suhu tubuh yang tinggi, sehingga mempunyai efek antipiretik.

Beberapa analgetika seperti aspirin, mempunyai efek antiinflamasi dan juga efek

antikoagulan. Efek samping dari analgetika yang paling umum adalah gangguan

lambung, kerusakan darah, kerusakan hati, dan juga reaksi alergi di kulit (Tjay

dan Rahardja, 2002).

5. Parasetamol

Penemuan parasetamol sebagai senyawa analgetika dan antipiretik dari

adanya kerancuan asetanilida yang semula digunakan sebagai antipiretik

kemudian dikembangkan senyawa-senyawa yang kurang toksik sebagai

antipiretik. Pada mulanya dicobakan senyawa para-aminofenol yang merupakan

komponen hasil oksidasi asetanilida di dalam tubuh, walaupun demikian

toksisitasnya tidak berkurang (Woodbury dan Fingl, 1970).

Struktur kimia parasetamol dapat dilihat pada gambar 2.

    Gambar 2. Parasetamol (Mutschler, 1991)
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Nama lain parasetamol adalah asetaminofen, sedangkan nama dagang dari

parasetamol adalah Panadol®, Tylenol®, Tempra®, Nipe®, derivat asetanilida ini

adalah metabolit dari fenasetin, yang dahulu banyak digunakan sebagai

analgetika, tetapi pada tahun 1978 telah ditarik dari peredaran karena efek

sampingnya, yaitu nefrotoksisitas dan karsinogen. Khasiatnya sebagai analgetika

dan antipiretik tetapi tidak anti radang. Dewasa ini pada umumnya dianggap

sebagai zat anti nyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi (pengobatan

sendiri) (Tjay dan Rahardja, 2002).

Obat ini mampu meringankan atau menghilangkan rasa nyeri, tanpa

mempengaruhi sistem saraf pusat atau menghilangkan kesadaran. Juga tidak

menimbulkan ketagihan (adiktif). Obat anti nyeri parasetamol juga digunakan

pada gangguan demam, infeksi virus atau kuman, salesma, pilek dan rematik atau

encok walaupun jarang (Tjay dan Rahardja, 2002).

Efek samping sering terjadi antara lain hipersensitivitas dan kelainan

darah. Penggunaan kronis dari 3-4 gram sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada

dosis diatas 6 gram mengakibatkan nekrosis hati yang tidak reversibel. Overdose

bisa menimbulkan antara lain mual, muntah dan anorexia. Hanya parasetamol

yang dianggap aman bagi wanita hamil dan menyusui meskipun dapat mencapai

air susu. Efek iritasi, erosi dan pendarahan lambung tidak terlihat, demikian juga

gangguan pernafasan (Tjay dan Rahardja, 2002).

6. Asam asetat

Asam asetat asam asetat mempunyai rumus molekul CH3COOH, dengan

berat molekul 60,05. Asam asetat mengandung tidak kurang dari 36,0% dan tidak
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lebih dari 37,0% b/b C2H4O2. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, bau khas,

menusuk dan rasa asam yang tajam (Anonim, 1995).

Penggunaan metode yang berbeda dari stimulasi yang menghasilkan sakit

memberikan teknik yang dapat digunakan untuk membedakan antara analgetika

narkotik dan analgetika non narkotik. Empat kategori besar dari stimulasi

analgetika yang telah ditemukan dan digunakan dalam mengevaluasi kelompok

aktivitas analgetika adalah: mekanik, listrik, panas, dan kimia. Metode panas,

mekanik, dan listrik digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgetika narkotik,

sedangkan metode induksi kimia digunakan untuk mengevaluasi analgetika non

narkotik. Sifat antagonis non narkotik ditentukan dengan melihat daya

menghilangkan rasa sakit atau analgetika akibat pemberian asam asetat secara i.p.

pada mencit percobaan. Gejala sakit pada mencit sebagai akibat pemberian asam

asetat adalah: adanya kontraksi dari dinding perut, kepala dan kaki ditarik ke

belakang sehingga abdomen menyentuh dasar dari ruang yang ditempatinya,

gejala ini dinamakan geliat (writhing) (Domer dan Charles, 1971).

7. Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan masa zat aktif yang semula berada di

dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam

cairan penyari tersebut. Penyarian akan bertambah bila permukaan serbuk

simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas (Anonim, 1986).

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan kemampuannya

dalam melarutkan kandungan zat aktif yang maksimal dan seminimal mugkin bagi

unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989).
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a. Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang

telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian

tanaman, dan eksudat tanaman. Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan

utuh, bagian hewan, atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat

kimia murni (Anonim, 1979).

b. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental, dan cair yang

dibuat dengan menyari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan cara yang

sesuai, diluar pengaruh sinar matahari langsung (Anonim, 1979). Pembuatan

sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat disimplisia

terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi  (Anief, 1987).

Ekstraksi merupakan metode penyarian yang digunakan tergantung pada jenis zat

aktif dan kandungan yang akan disari. Metode dasar, penyarian adalah maserasi,

perkolasi dan soxhletasi. Pemilihan terhadap ketiga cara di atas disesuaikan

dengan kepentingan dalam memperoleh sari (Harborne, 1987).

c. Soxhletasi

Soxhletasi adalah suatu metode penyarian yang menggunakan alat

soxhletasi yaitu suatu alat soxhlet dari gelas yang bekerja secara kontinyu. Pada

proses ini sampel yang akan disari dimasukkan pada alat soxhlet, lalu setelah

dielusi dengan pelarut yang cocok sedemikian rupa sehingga akan terjadi dua kali

sirkulasi dalam waktu 30 menit. Adanya pemanasan menyebabkan pelarut keatas
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lalu setelah diatas akan diembunkan oleh pendingin udara menjadi tetesan-tetesan

yang akan terkumpul kembali dan bila melewati batas lubang pipa samping

soxhlet, maka akan terjadi sirkulasi yang berulang-ulang akan menghasilkan

penyarian yang baik (Harborne, 1987).

Bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam sebuah kantong ekstraksi

(kertas, karton dan sebagainya) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang

bekerja kontinyu. Wadah gelas yang berisi sampel diletakkan diantara labu suling

dan suatu pendingin aliran balik. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap

dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet, berkondensasi

di dalamnya, menetes keatas bahan yang akan diekstraksi dan membawa keluar

bahan yang diekstraksi. Larutan yang terkumpul dalam wadah gelas dan setelah

mencapai tinggi maksimal secara otomatis dipindahkan ke dalam labu dengan

demikian zat yang akan terekstraksi terakumulasi melalui penguapan bahan

pelarut murni berikutnya. Pada cara ini bahan terus diperbaharui artinya

dimasukkan bahan pelarut bebas bahan aktif (Voigt, 1995).

Keuntungan soxhletasi adalah membutuhkan pelarut yang sedikit dan

untuk penguapan pelarut biasanya digunakan pemanasan. Kelemahannya adalah

waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi cukup lama sampai beberapa jam,

sehingga kebutuhan energinya tinggi dan dapat berpengaruh negatif terhadap

bahan tumbuhan yang peka suhu  (Voigt, 1995).

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan

penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini:

a) murah dan mudah diperoleh,
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b) stabil secara fisika dan kimia,

c) bereaksi netral,

d) tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar,

e) selektif yaitu hanya menarik zat yang berkhasiat yang dikehendaki,

f) tidak mempengaruhi zat yang berkhasiat, dan

g) diperbolehkan oleh peraturan

                                                                            (Anonim, 1986).

Cairan penyari yang biasa digunakan adalah air, eter atau campuran etanol

dan air (Anonim, 1979). Air atau etanol menjadi acuan cairan pengekstraksi,

karena banyak bahan tumbuhan larut dengan air atau etanol (Voigt, 1995).

d. Etanol

Etanol merupakan pelarut polar yang dapat melarutkan flavonoid, alkaloid,

tanin, dan saponin (Ansel, 1989). Etanol tidak menyebabkan pembengkakan

membran sel dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lain dari

etanol mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. Umumnya

yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang

berlainan, khususnya campuran etanol-air. Etanol (96 %) sangat efektif dalam

menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu hanya

skala kecil yang turut ke dalam cairan pengekstraksi, selain itu ekstrak etanol sulit

ditumbuhi kapang dan kuman, dan tidak beracun  (Voigt, 1995).

8. Uji analgetika

Banyak metode yang telah ditemukan untuk mendeteksi aktivitas

analgetika narkotik, tetapi masih sulit untuk menemukan teknik biologi dalam
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mengevaluasi aktivitas analgetika non narkotik. Meskipun demikian penggunaan

metode yang berbeda dari stimulasi yang menghasilkan sakit memberikan teknik

yang dapat digunakan untuk membedakan antara analgetika yang telah ditemukan

dan digunakan dalam mengevaluasi kelompok aktivitas adalah : mekanik, listrik,

kimia dan panas. Metode kimia, mekanik dan listrik digunakan untuk

mengevaluasi analgetika non narkotik, sedangkan metode induksi panas

digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgetika narkotik (Anonim, 1991).

a. Stimulasi kimia

Stimulasi kimia biasanya disebut juga metode induksi cara kimia atau

metode Siegmund. Obat uji dalam metode tersebut dinilai kemampuannya dalam

menekan atau menghilangkan rasa nyeri setelah diinduksi secara kimia dengan

pemberian zat yang dapat digunakan sebagai perangsang nyeri seperti : larutan

0,02 % fenilquinon dalam etanol 95 %, asam asetat, kalsium klorida 1,8 %,

klorobutanol, 5-hidroksitripton, magnesium sulfat 2 %. Pemberian zat tersebut

dilakukan secara intraperitonial pada hewan uji mencit. Rasa nyeri pada mencit

diperlihatkan dalam bentuk respon geliat. Frekuensi gerakan ini dalam waktu

tertentu menyatakan derajat nyeri yang dirasakannya.

Jumlah geliat mencit yang diperoleh selanjutnya dihitung persentase

proteksinya dengan rumus:

  Keterangan :

p : jumlah geliat kumulatif kelompok percobaan tiap individu

k : jumlah geliat kumulatif kontrol rata-rata

       (Turner, 1965)

% Proteksi = 100 – (p/k x 100%)
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b. Stimulasi panas

Hewan percobaan ditempatkan di atas plat panas dan suhu tetap sebagai

stimulus nyeri akan memberikan respon dalam bentuk mengangkat atau menjilat

telapak kaki depan atau meloncat. Selang waktu antara pemberian stimulasi nyeri

dan terjadinya respon, yang disebut dengan waktu reaksi dapat diperpanjang

dengan pemberian obat-obat analgetika. Perpanjangan waktu reaksi ini

selanjutnya dijadikan sebagai ukuran dalam mengevaluasi aktivitas analgetika.

Metode pengujian nyeri ini lebih sesuai untuk mengevaluasi obat analgetika kuat

(Anonim, 1991). Cara ini untuk obat golongan analgetika narkotik (Banziger,

1964)

c. Stimulasi mekanik

Stimulasi mekanik merupakan stimulasi tertua yang digunakan untuk

eksperimen pada hewan. Ekor hewan uji diletakkan pada tempat tertentu

kemudian diberi tekanan tertentu. Rangsang nyeri didasarkan pada gerakan

meronta dan suara hewan uji setelah diberi obat dengan sebelum diberi obat. Cara

ini cocok untuk obat golongan analgetika non narkotik (Banziger, 1964).

d. Stimulasi listrik

Metode ini telah digunakan untuk menimbulkan rasa nyeri. Prinsip kerja

metode ini adalah ekor hewan diletakkan pada tempat yang dapat dialiri listrik,

kemudian diberi aliran listrik. Rangsang nyeri didasarkan pada gerakan tersentak

dan melompat. Efek analgetika dinyatakan sebagai selisih tegangan yang didapat

antara hewan uji setelah diberi obat dengan sebelum diberi obat. Cara ini cocok

diberikan untuk obat golongan analgetika non narkotik (Banziger, 1964).
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E. Keterangan Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mendapat informasi ilmiah

tentang efek analgetika ekstrak etanol daun kayu putih (Melaleuca leucadendron

L) dengan metode soxhletasi pada mencit putih jantan galur Swiss-Webster.
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BAB II

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan rancangan

percobaan acak lengkap pola searah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

khasiat ekstrak etanol daun kayu putih dengan menggunakan subyek uji mencit

jantan, sehat, dengan berat badan antara 20-30 g, berumur 2-3 bulan dan bergalur

Swiss-Webster.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang variasinya berpengaruh terhadap

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan dengan ekstrak

daun kayu putih yang dibuat dengan etanol 96% v/v yang diberikan pada mencit

jantan dengan berbagai dosis.

2. Variabel tergantung

Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk

mengetahui besarnya efek atau pengaruh dari variabel lain. Varibel tergantung

dalam penelitian ini adalah efek analgetika pada mencit jantan yang dinyatakan

dalam % proteksi.

3. Variabel kendali

Variabel kendali adalah variabel yang mempengaruhi variabel  tergantung,

sehingga perlu ditetapkan kualifikasinya agar hasil yang ditetapkan tidak tersebar
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dan dapat diulang oleh peneliti lain secara tepat. Variabel kendali dalam penelitian

ini adalah:

a. mencit: sehat, umur 2-3 bulan, berat badan 20-30 gram, jantan, galur Swiss

Webster.

b. Daun: tempat dan waktu pengambilan daun kayu putih (Melaleuca

leucadendron L).

C. Bahan dan Alat yang Digunakan

1. Bahan

a. Daun kayu putih dalam keadaan segar, pengambilan daun saat siang hari

(cuaca cerah), yang kemudian dibuat ekstrak etanol daun kayu putih, diperoleh

dari daerah Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah yang kemudian dibuat ekstrak

etanol daun kayu putih.

b. Bahan yang digunakan untuk uji daya analgetika dengan rangsang kimia

terdiri dari parasetamol (teknis) sebagai penghambat nyeri (kontrol positif), asam

asetat 1% (p. a.) sebagai induktor nyeri (kontrol negatif), CMC-Na 1% sebagai

pensuspensi parasetamol, etanol 96 % (teknis) dan aquadest yang diperoleh dari

Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

c. Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih berjenis kelamin jantan galur

Swiss Webster dengan berat badan antara 20-30 gram, berumur antara 2-3 bulan,

dalam kondisi  sehat, yang diperoleh dari UD Central Galur Sukoharjo.
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2. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: seperangkat alat

Soxhlet, moisture balance, penangas air, jarum suntik peroral, jarum suntik

intraperitonial, timbangan mencit, stop watch, bekker glass, pipet volum, labu

ukur, erlenmeyer.

D. Jalannya Penelitian

1. Determinasi tanaman

Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Determinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi daun kayu putih dengan

menetapkan kebenaran sampel daun kayu putih berkaitan dengan ciri-ciri

makroskopis dan mikroskopis daun kayu putih. dengan mengacu pada buku Flora

of Java (Backer dan Van Den Brink, 1965).

2. Penyiapan bahan dan pembuatan serbuk

Daun kayu putih yang akan digunakan dipisahkan dari bagian lainnya dan

dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih. Kemudian ditiriskan hingga sisa-

sisa air cucian dapat dibebaskan. Ditimbang sebanyak 1000 gram, selanjutnya

daun tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 50° C. Bahan yang sudah kering

kemudian diblender dan diayak menggunakan pengayak no. 40 kemudian

ditimbang sebanyak 75 gram.
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3. Pembuatan ekstrak etanol daun kayu putih

 Tujuh puluh lima gram serbuk daun kayu putih dibungkus dengan kertas

saring dan kedua ujungnya diikat dengan benang. Sampel dimasukkan dalam alat

soxhletasi kemudian diisi dengan pelarut etanol 96 %. Ekstraksi dilakukan dengan

memanaskan labu dan dibiarkan sampai terjadi beberapa kali sirkulasi sampai

larutan di dalam tabung soxhletasi berwarna jernih. Ekstrak yang tertampung di

dalam labu kemudian dipindahkan ke wadah lain dan diuapkan dalam penangas

air hingga pelarut menguap sampai tidak tercium bau dari pelarutnya dan

didapatkan ekstrak kental. Hasil ditimbang dan dibuat ekstrak sediaan dengan

pengenceran menggunakan pensuspensi CMC-Na 1 %.

4. Penetapan kadar air ekstrak etanol daun kayu putih

Penetapan kadar air dilakukan untuk menghentikan proses enzimatik

dalam sel. Ekstrak daun kayu putih ditimbang sebanyak 1,0 gram kemudian

diukur kadar airnya dengan menggunakan alat Moisture Balance. Waktu yang

diperlukan dalam pengukuran 30 menit, kemudian diamati sampai kadar dalam

satuan persen. Hasil perhitungan kadar air dapat dilihat pada lampiran 6.

5. Penetapan dosis parasetamol

Dosis parasetamol ditentukan berdasakan faktor konversi dosis manusia.

Dosis lazim parasetamol = 500 mg satu kali pakai. Pemberian dosis didasarkan

pada berat badan orang dewasa rata-rata 70 kg. Konversi dosis manusia (70 kg) ke

mencit = 0,0026, maka dosis parasetamol untuk manusia 70 kg = 500 mg. Jadi

dosis parasetamol untuk mencit 20 g = 1,3 mg/20 g BB atau 65 mg/kg BB

(Laurence and Bacharah, 1964 cit Anonim, 2002). Perhitungan dapat dilihat pada

lampiran 4.
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6. Perhitungan volume parasetamol

Dosis parasetamol untuk mencit ditentukan berdasarkan faktor konversi

berat badan manusia ke berat badan mencit = 65 mg/kgBB.  Maka dosis untuk

mencit 20 g = 1,3 mg.  Untuk volume pemberian parasetamol = 0,13 ml, jadi

volume pemberian parasetamol ke mencit dapat dicari dengan menggunakan

rumus: ml0,13X
20
BB .

Stok larutan parasetamol dibuat dengan konsentrasi 1 % b/v yang berarti 1

g parasetamol dilarutkan dengan aquadest steril hingga 100 ml. Perhitungan dapat

dilihat pada lampiran 4.

7. Pembuatan suspensi CMC Na 1%

Kurang lebih 1 gram CMC-Na ditimbang, kemudian dilarutkan dalam

sebagian akuades hangat, diaduk dan ditambah akuades sambil terus diaduk

memakai batang pengaduk. Setelah larut semua sisa akuades ditambahkan sampai

didapatkan volume larutan CMC-Na 100 ml dengan memakai labu takar 100 ml.

8. Pembuatan suspensi parasetamol 1% (b/v)

Suspensi parasetamol dibuat dengan cara sebagai berikut :

1 gram parasetamol yang berbentuk serbuk ditimbang kemudian disuspensikan

dalam larutan CMC-Na 1%  sedikit demi sedikit sambil dikocok ad 100 ml. Setiap

akan digunakan digojog terlebih dahulu.

9. Pembuatan dan orientasi asam asetat

a. Pembuatan asam asetat

Cara pembuatannya adalah asam asetat 1 ml diencerkan dengan aquadest

dalam labu takar hingga volume 100 ml.
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b. Orientasi asam asetat

1) Orientasi kadar. Orientasi asam asetat yang dilakukan yaitu konsentrasi 0,25

% (dosis 65,63 mg/kgBB), 0,5% (dosis 131,25 mg/ kgBB), dan 1% (dosis 262,5

mg/ kgBB). Tujuannya untuk mendapatkan konsentrasi yang paling baik untuk

mendapatkan jumlah geliat yang cukup banyak.

2) Orientasi waktu. Orientasi waktu bertujuan untuk menentukan waktu yang

paling optimal antara waktu pemberian obat dengan penimbul nyeri (asam asetat).

Orientasi waktu pemberian yaitu waktu yang paling tepat sehingga obat sudah

mencapai onsetnya, sehingga siap memberikan efek. Orientasi waktu yang

dilakukan yaitu 7,5; 15; dan 30 menit.

10. Penetapan dosis ekstrak etanol daun kayu putih

 Berdasarkan penggunaan daun kayu putih sebagai obat penghilang nyeri,

daun kayu putih kering mempunyai dosis sekali minum yaitu 9 gram (Hariana,

2006). Rata-rata berat manusia Indonesia adalah 50 kg. dikonversikan ke bobot

manusia berat 70 kg adalah 12,6 g. Faktor konversi dari manusia (70 kg) adalah

0,0026, jadi dosis daun kayu putih kering untuk mencit 20 gram 1,638 g/kg BB.

Rata rata rendemen ekstrak etanol daun kayu putih terhadap bobot daun kering

adalah 19,24 % ( lampiran 5), sehingga dapat diperoleh dosis ekstrak etanol daun

kayu putih untuk mencit 20 g = 0,32 g/Kg BB. Dosis tersebut dijadikan acuan

untuk orientasi penetapan dosis. Kemudian dosis tersebut dikalikan 4, hasil

perkalian dosis tersebut dijadikan dosis pertama untuk pembuatan 5 peringkat

dosis. Untuk penetapan dosis selanjutnya menggunakan faktor perkalian 4

perhitungan. Jadi dosis yang diperoleh dosis I adalah 1,28 g/kg BB, dosis II 5,12
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g/kg BB, dosis III 20,48 g/kg BB, dosis IV 81,92 g/kg BB dan dosis V 327,68

g/kg BB (lampiran 7).

11. Pembuatan suspensi ekstrak etanol daun kayu putih

Ditimbang sejumlah ekstrak sesuai dengan dosis yang diinginkan

kemudian disuspensikan dalam CMC-Na 1 % b/v. Contoh perhitungan pembuatan

seri dosis dan stok suspensi ekstrak etanol seperti terlampir pada lampiran 7.

12. Uji analgetika

Mencit yang telah dipuasakan dikelompokkan secara acak menjadi 7

kelompok, masing-masing kelompok 5 ekor mencit. Setiap kelompok diberi

perlakuan secara peroral sebagai berikut:

a. Kelompok I (CMC-Na) : larutan CMC-Na sebagai kontrol negatif.

b. Kelompok II (parasetamol) : diberi parasetamol (sebagai kontrol positif)

dengan dosis 65 mg/kg BB yang disuspensi dalam CMC-Na 1%.

c. Kelompok III (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 1,28 g/kg BB.

d. Kelompok IV (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 5,12 g/kg BB.

e. Kelompok V (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 20,48 g/kg BB.

f. Kelompok VI (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 81,92 g/kg BB.
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g. Kelompok VII (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 327,68 g/kg BB.

Setelah diberi perlakuan dosis tunggal peroral, 7,5 menit kemudian mencit

diberi perangsang nyeri, yaitu dengan pemberian asam asetat 1% dosis 262,5 mg/

kgBB. Kemudian diamati geliat karakteristik dihitung tiap 5 menit selama 60

menit. Skema kerja dapat dilihat pada gambar 3.

E. Cara Analisis

Data penelitian berupa jumlah geliat kumulatif pada masing-masing

kelompok perlakuan digunakan untuk menghitung daya analgetika yang

dinyatakan sebagai % proteksi dengan rumus sebagai berikut:

% Proteksi = 100 – ( %100X
K
P )

P = jumlah geliat kelompok perlakuan

K = jumlah geliat kelompok kontrol negatif

(Turner, 1965)

Setelah data persen proteksi diperoleh kemudian dilakukan test

Kolmogorov-Smirnov, test ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal maka

dilanjutkan uji homogenitas varian. Jika varian homogen maka dilanjutkan dengan

analisis statistik parametrik yaitu analisis varian (ANAVA) satu jalan dengan taraf

kepercayaan 95% menggunakan SPSS versi 12,0 for windows. Maksud

dilakukannya uji ANAVA yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang



30

bermakna atau tidak antar kelompok perlakuan, kemudian dilanjutkan dengan uji

LSD (Least Significant Difference). Uji LSD ini untuk mengetahui perbedaan

bermakna (signifikasi) atau tidak antar dua kelompok perlakuan yang

dibandingkan.
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Gambar 3. Skema Kerja Uji Analgetika Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman kayu putih bertujuan untuk membuktikan bahwa

jenis tanaman yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan yang dimaksudkan,

sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan jenis tanaman. Kebenaran tanaman

merupakan syarat penting yang harus dipenuhi dalam uji, karena untuk menjamin

bahwa tanaman tersebut benar-benar spesies tanaman yang akan digunakan bukan

dari spesies lain.

Determinasi dilakukan dengan berpedoman pada buku Flora of Java

(Backer and Van den Brink, 1968) di Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil determinasinya

sebagai berikut:

1b, 2b, 3b, 4b, 7b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 16o, 239b, 243b, 244b, 248b,

249b, 250b, 251b, 253b, 254b, 255b, 256b, 261b, 262b, 263b, 264b

Familia : Myrtaceae

1b, 11a, 12b         Genus  : Melaleuca

1         Spesies : Melaleuca leucadendron L

Berdasarkan hasil determinasi dapat diperoleh kepastian bahwa tanaman

yang dideterminasi dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tanaman

kayu putih dengan nama spesies Melaleuca leucadendron L.
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B. Hasil Penyiapan Sediaan Uji

1. Pembuatan ekstrak etanol daun kayu putih

Metode penyarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyarian

menggunakan alat Soxhlet. penyarian menggunakan alat Soxhlet adalah suatu

metode penyarian panas yang menggunakan serangkaian alat dari gelas yang

bekerja secara kontinyu. Keuntungan metode ini adalah cairan penyari yang

diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat,

serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat penyari zat

aktif lebih banyak. Hasil soxhletasi yang diperoleh berupa ekstrak cair yang

selanjutnya dilakukan penguapan sehingga dihasilkan ekstrak kental. Ekstrak yang

dihasilkan yaitu 15,32 gram, 13,95 gram dan 14,01 gram. Dari ekstrak tersebut

didapatkan hasil rendemen ekstrak etanol daun kayu putih pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Rendemen Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

Rendemen Hasil (%) x ± SE
1 20,43
2 18,60
3 18,68

19,24 ± 0,597

Untuk mendapatkan ekstrak etanol dengan konsistensi kental dan bebas

etanol, filtrat diuapkan sampai tidak tercium lagi bau etanol. Ekstrak etanol daun

kayu putih ditimbang sebanyak 1,0 gram kemudian diukur kadar air dengan

menggunakan alat Moisture Balance. Waktu yang diperlukan dalam pengukuran

30 menit. Persentase rata-rata penetapan kadar air serbuk daun kayu putih dapat

dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Penetepan Kadar Air Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

No Penimbangan ekstrak Kadar air %
1
2
3

1,0 g
1,0 g
1,0 g

26,03 %
28,49 %
28,06 %

Rata-rata 27,53 % ± 0,76

Hasil penetapan kadar air diatas didapatkan persentase rata-rata 27,53 %.

Sementara kadar air ekstrak kental (extractum spissum) yang dipersyaratkan

menurut Voigt, 1995 adalah  kurang dari 30%, dengan demikian, ekstrak yang

diperoleh memenuhi persyaratan ekstrak kental. Perhitungan dapat dicermati pada

lampiran 6. Ekstrak etanol yang didapat kemudian disuspensikan dalam larutan

CMC-Na untuk selanjutnya diberikan ke hewan uji secara peroral.

2. Hasil orientasi dosis awal ekstrak etanol daun kayu putih

Hasil penelitian berupa data kumulatif geliat mencit tiap selang waktu 5

menit selama 1 jam pada tiap-tiap kelompok perlakuan. Frekuensi geliat dalam

waktu tertentu tersebut menyatakan derajat nyeri yang dirasakan hewan uji. Hasil

orientasi ekstrak etanol daun kayu putih dosis awal dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Orientasi Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih Dosis Awal

Mencit Jumlah geliat kumulatif % proteksi x ± SE
1 105 25.53
2 104 26.24
3 99 29.79

27,19 ± 0,72

% proteksi (rata-rata) = 100 – ( %100
141

102,67 x ) = 27,19%

Karena % proteksi dosis awal belum memenuhi standart daya analgetika

(> 50%), maka dosis awal dikali 4x lipat menjadi 1,28 g/kg BB, dan digunakan
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sebagai Dosis I. Untuk dosis berikutnya dikalikan dengan faktor kelipatan empat

sampai dosis ke-V.

C. Uji Efek Analgetika Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek analgetika ekstrak etanol

daun kayu putih hasil penyarian dengan alat Soxhlet terhadap mencit jantan putih

galur Swiss-Webster dengan berbagai peringkat dosis yang telah ditentukan.

Ekstrak etanol daun kayu putih dibuat dalam berbagai peringkat dosis dengan

tujuan melihat hubungan antara kenaikan dosis dengan efek analgetika

parasetamol yang ditimbulkan pada hewan uji mencit jantan.

Mencit putih jantan digunakan dengan alasan kondisi biologisnya stabil

bila dibandingkan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa

siklus estrus. Di samping keseragaman jenis kelamin, hewan uji yang digunakan

juga mempunyai keseragaman galur (Swiss-Webster), berat badan (antara 20-30

gram), dan umur (3-4 bulan). Hal ini bertujuan untuk memperkecil variabilitas

biologis antar hewan uji yang digunakan, sehingga dapat memberikan respon yang

relatif lebih seragam terhadap rangsang kimia yang digunakan dalam penelitian

ini. Pengelompokkan hewan uji dilakukan secara acak, maksudnya adalah setiap

anggota dari masing-masing kelompok perlakuan memiliki kesempatan yang

sama untuk dijadikan sampel.

Pada penelitian ini digunakan asam asetat 1% sebagai penginduksi

rangsang kimia secara intra peritoneal (i.p) dengan dosis 262,5 mg/kgBB (hasil

orientasi) yang diberikan 7,5 menit setelah pemberian ekstrak etanol daun kayu
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putih dan pemberian suspensi parasetamol secara oral. Akibat pemberian asam

asetat ini akan timbul rasa nyeri yang diperlihatkan dalam bentuk geliat.

Konsentrasi asam asetat yang dipakai adalah 1% karena memberikan jumlah

geliat yang cukup banyak. Hasil jumlah geliat kumulatif mencit pada orientasi

kadar asam asetat dapat dilihat pada tabel 4, gambar 4.

Tabel 4. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Pada Orientasi Kadar Asam Asetat

Jumlah geliat kumulatif selama 1 jamKonsentrasi
asam asetat

1 2 3
x ± SE

0,25 % 9 11 18 12,67±2,78

0,5 % 38 42 45 41,67±2,06

1 % 179 195 199 191±6,18

Gambar 4. Histogram Jumlah Rata-rata Geliat Kumulatif Pada
Orientasi Kadar Asam Asetat

Penetapan waktu pemberian asam asetat dilakukan untuk menentukan

waktu yang paling optimal antara waktu pemberian obat dengan induksi nyeri.

Orientasi waktu yang diberikan yaitu 7,5; 15 dan 30 menit. Berdasarkan hasil

orientasi selama 1 jam pengamatan, ternyata pada menit 7,5 mempunyai jumlah

geliat yang berbeda bermakna (p < 0,05) dengan waktu 15 dan 30 menit. Dari
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hasil analisis tersebut bahwa pada menit ke- 7,5 obat sudah mencapai onsetnya

sehingga siap memberikan efek. Sehingga pemberian asam asetat dipilih 7,5 menit

setelah pemberian parasetamol. Hasil jumlah geliat kumulatif mencit pada

orientasi waktu pemberian asam asetat dapat dilihat pada tabel 5, gambar 5 dan

lampiran 8.

Tabel 5. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Pada Orientasi Waktu Pemberian
Asam Asetat

Jumlah geliat kumulatif selama 1 jamOrientasi
waktu (mnt)

1 2 3

x ± SE

7,5 64 67 61 64,00±1,73

15 130 142 129 133,67±4,25

30 140 106 105 117±11,72

Gambar 5. Histogram Jumlah Rata-rata Geliat Kumulatif Pada
Orientasi Waktu    Pemberian Asam Asetat

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek analgetika dari ekstrak

etanol daun kayu putih dalam berbagai peringkat dosis. Pengujian efek analgetika
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dilakukan dengan menggunakan metode rangsang kimia. Metode ini cukup peka

untuk pengujian analgetika, obat yang mempunyai efek analgetika lemahpun

dapat memberikan hasil positif. Keuntungan lain dari metode tersebut yaitu

sensitif, sederhana dan reprodusibel. Selain itu, bahan dan alat yang digunakan

dalam metode ini mudah didapatkan, murah dan waktunya relatif singkat.

Pada penelitian ini digunakan 2 kelompok kontrol, yaitu kontrol positif

dan kontrol negatif. Kontrol negatif menggunakan CMC-Na 1%. Kontrol positif

menggunakan parasetamol 1%, karena parasetamol merupakan senyawa

analgetika non-narkotik yang diperdagangkan dan digunakan secara luas. Kontrol

positif disini berfungsi untuk membandingkan daya analgetika dengan sampel

yang diteliti, juga dapat digunakan untuk membuktikan kevalidan dari metode

yang digunakan.

Hasil jumlah geliat kumulatif mencit tiap 5 menit selama 1 jam dapat

dilihat pada tabel 6. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan parasetamol dan

perlakuan ekstrak etanol daun kayu putih dosis II, III, IV dan V dapat menurunkan

geliat mencit hingga berkurang lebih dari 50% dibanding kontrol negatif, ini

berarti perlakuan parasetamol dan ekstrak etanol pada dosis II, III, IV, dan V

mempunyai efek analgetika. Sedangkan pada perlakuan ekstrak etanol dosis I

menunjukkan penurunan geliat mencit kurang dari 50% dibanding kontrol negatif,

ini berarti pada dosis tersebut tidak mempunyai efek sebagai analgetika. Suatu

obat dikatakan mempunyai aktifitas sebagai analgetika bila mampu menurunkan

jumlah geliat mencit sebesar 50% dari jumlah geliat pada kelompok kontrol

negatif (Anonim, 1991).
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Tabel 6. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Tiap 5 Menit Selama 1 Jam
Setelah Mendapat Perlakuan Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis I-V, Kontrol (+), Kontrol (-) Serta Diinduksi Dengan Asam
Asetat Dosis 262,5 mg/ kgBB

Jumlah geliat kumulatif mencit tiap 5 menit selama 1
jam

Kelompok
perlakuan

1  2 3 4 5

x  ± SE

Kontrol (-) 145 140 139 143 138 141 ± 1,29

Kontrol (+) 73 63 68 65 70 67,8 ± 1,77

Dosis I 87 84 86 90 89 87,2 ± 1,07

Dosis II 62 63 67 65 62 63,8 ± 0,97

Dosis III 53 52 49 56 53 52,6 ± 1,12

Dosis IV 37 37 43 40 38 39    ± 1,14

Dosis V 21 27 30 28 27 26,6 ± 1,50

Dari data jumlah geliat kumulatif mencit masing-masing kelompok

perlakuan selanjutnya dibuat % proteksi, hasil dapat dilihat pada tabel 7 dan

gambar 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap kelompok perlakuan menunjukkan

% proteksi yang berbeda-beda pada tiap peringkat dosisnya. Persentase rata-rata

tertinggi pada 81,13% yaitu dosis ke-V. Persentase proteksi rata-rata kurang dari

50% dibanding kontrol negatif pada 38,16% yaitu dosis ke-I. Pada dosis ke- II

sampai dosis ke- IV ekstrak etanol daun kayu putih positif sebagai analgetika

karena % proteksinya >50%.

Jumlah kumulatif rata-rata geliat mencit berkurang dengan semakin

bertambahnya dosis, hal ini diperjelas dengan grafik yang terdapat pada gambar 6

yang memperlihatkan semakin tingginya gambar batang seiring dengan
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meningkatnya dosis. Berarti dengan bertambahnya dosis ekstrak etanol daun kayu

putih rasa nyeri yang dirasakan hewan uji (mencit jantan) semakin berkurang.

Tabel 7. Persentase Proteksi Pada Mencit Jantan Kelompok Perlakuan
Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih Dosis I-V dan Kontrol (+)

% proteksiKelompok
perlakuan 1 2 3 4 5

x ± SE

Kontrol (+) 48,23 55,32 51,77 53,9 50,35 51,91 ± 1,25

Dosis I 38,30 40,43 39,01 36,17 36,88 38,16 ± 0,75

Dosis II 56.03 55.32 52.48 53.90 56,03 54,75 ± 0,69

Dosis III 62,41 63,12 65,25 60,28 62,41 62,70 ± 0,79

Dosis IV 73,76 73,76 69,50 71,63 73,05 72,34 ± 0,81

Dosis V 85,11 80,85 78,72 80,14 80,85  81,13 ± 1,07

Gambar 6.  Grafik Persentase Proteksi Rata-rata Pada Mencit Jantan
Kelompok Perlakuan Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih Dosis I-
V Dan Kontrol (+)

Data % proteksi yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitasnya dengan

uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi normal

atau tidak dan uji homogenitas varian apakah varian homogen atau tidak. Data

terdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji statistik parametrik analisis
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varian (ANAVA) satu jalan dengan menggunakan SPSS for window versi 12,0

dengan taraf kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki

perbedaan bermakna antara seluruh kelompok perlakuan. Setelah ANAVA satu

jalan dilanjutkan uji LSD untuk mengetahui perbedaan antara 2 kelompok

perlakuan. Hasil ANAVA satu jalan akan menunjukkan perbedaan yang bermakna

jika p<0,05 dan berbeda tidak bermakna jika p>0,05.

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dosis ekstrak

etanol akan meningkatkan persen proteksinya. Dalam penelitian ini rata-rata

persen proteksi sebesar 81,13 ± 1,07 pada dosis V merupakan persen  proteksi

tertinggi sedangkan persen proteksi sebesar 38,16 ± 0,75 pada dosis I merupakan

persen penghambatan terendah.

Data persen proteksi yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitasnya

dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data. Hasil uji

memperlihatkan data terdistribusi normal dengan nilai sebesar 0,880

(0,880>0,05). Pada uji homogenitas varian diperoleh hasil signifikasi 0,692 yang

berarti varian homogen karena hasil yang diperoleh lebih besar dari 0,05.

Hasil  uji statistik parametrik analisis varian (ANAVA) satu jalan

diperoleh hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,000

yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan rata-rata % proteksi

tiap kelompok perlakuan memang benar-benar berbeda. Hasil uji LSD % proteksi

antar kelompok perlakuan kontrol (+) dengan ekstrak etanol pada mencit dapat

dilihat pada tabel 8.
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Tabel 8. Uji LSD % Proteksi Antar Kelompok Perlakuan Kontrol (+)
Dengan Ekstrak Etanol.

P (signifikan)
 Kontrol (+) Dosis I Dosis II Dosis III Dosis IV Dosis

V

Kontrol
(+)

 0,000* 0,51 0,000* 0,000* 0,000*

Dosis I  0,000* 0,000* 0,000* 0,000*

Dosis II  0,000* 0,000* 0,000*

Dosis III  0,000* 0,000*

Dosis IV  0,000*

Dosis V

Keterangan:
 * = berbeda bermakna (p<0,05)

= tidak dibandingkan
= berbeda tidak bermakna (p>0,05)

Hasil uji LSD % proteksi antara 2 kelompok perlakuan (tabel 8)

menunjukkan bahwa ekstrak etanol dosis II mempunyai % proteksi yang berbeda

tidak bermakna (p>0,05) dengan kontrol (+). Berarti ekstrak ekstrak etanol dosis

II dengan kontrol (+) mempunyai daya analgetika yang hampir sama, hal ini

dimungkinkan karena selisih perbedaan yang terjadi relatif kecil sehingga

dianggap sama. Sedangkan pada dosis I mempunyai persen proteksi yang berbeda

bermakna dengan kontrol (+) akan tetapi pada dosis tersebut mempunyai efek

analgetika yang lebih lemah dari kontrol (+), pada dosis III, dosis IV dan dosis V

mempunyai persen proteksi yang berbeda bermakna dengan kontrol (+) namun

pada dosis tersebut mempunyai efek analgetika yang lebih kuat dari kontrol (+)
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dosis 65 mg/kg BB. hal ini benar-benar menunjukkan bahwa perbedaan daya

analgetika yang terjadi karena pemberian dosis yang berbeda.

 Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun kayu putih

berkhasiat sebagai analgetika, dan semakin tinggi dosis maka efek analgetikanya

semakin besar. Pada dosis 5,12 g/kg BB (dosis II) mempunyai daya analgetika

rata-rata sebesar 54,75 % yang dianggap sama dengan parasetamol dosis 65

mg/kg BB yang memiliki daya analgetika rata-rata sebesar 51,91 %. Apabila

dibandingkan potensi efek analgetikanya maka parasetamol 65 mg/kg BB

memiliki potensi yang lebih baik dibanding ekstrak etanol daun kayu putih dosis

5,12 g/kg BB. Karena dengan dosis yang lebih kecil parasetamol mampu

memberikan daya analgetika yang hampir sama dengan ekstrak etanol daun kayu

putih. Dosis V dalam penelitian ini dianggap sebagai dosis tertinggi, karena pada

dosis tersebut efek analgetika yang dihasilkan adalah yang tertinggi dibanding

dengan dosis yang lain, baik dengan parasetamol dosis 65 mg/kg BB maupun

dengan dosis ekstrak daun kayu putih yang lain.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Ekstrak etanol daun kayu putih (Melaleuca leucadendron L) hasil

soxhletasi mempunyai efek analgetika pada mencit putih jantan galur Swiss-

Webster. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 1,28 g/kg BB; 5,12 g/kg BB; 20,48

g/kg BB; 81,92 g/kg BB dan 327,68 g/kg BB, mempunyai persen proteksi rata-

rata masing-masing sebesar 38,16%; 54,75%; 62,70%; 72,34% dan 81,13%.

Semakin meningkatnya dosis ekstrak etanol daun kayu putih yang digunakan,

maka persentase daya analgetika yang dihasilkan juga semakin meningkat.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek analgetika ekstrak daun

kayu putih dengan penyari yang lain untuk mengetahui senyawa yang

berpotensi.

2. Perlu dilakukan uji kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol

daun kayu putih sehingga dapat diketahui zat aktif apa di dalam Melaleuca

leucadendron L yang bertanggung jawab pada efek analgetika.
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Lampiran 1. Surat Keterangan Pembelian Mencit Putih Jantan
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Lampiran 2. Surat Keterangan Determinasi
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Lampiran 3. Gambar Foto Tanaman Kayu Putih (Melaleuca leucadendron L)



52

Lampiran 4. Perhitungan Dosis Parasetamol, Asam Asetat, dan CMC-Na

1. Parasetamol

Stok larutan parasetamol 1% b/v

    = 1 g/100 ml

    = 1000 mg/100 ml

Dosis lazim parasetamol 500 mg sekali pakai

Faktor konversi dosis manusia (70 kg) ke mencit (20 g) adalah 0,0026

Dosis parasetamol manusia (70 kg) = mgx
kg
kg 500

70
70

= 500mg

Dosis parasetamol mencit (20 g) = 0,0026 x 500mg

      = 1,3 mg/20g BB

= 65 mg/kg BB

Maka jumlah parasetamol untuk mencit (20 g) = 65 mg/kg BBx20g

      = gx
g

mg 20
1000
65

= 1,3 mg

Stok larutan parasetamol 1% b/v

= 1 g/100 ml

= 1000 mg/10 ml

Volume pemberian parasetamol

=
lparasetamolarutaniKonsentras

mencituntukDosis
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=
mlg/1001

mg1,3

= 0,13 ml

Volume pemberian ke mencit

= ml0,13X
20
BB

2. Asam asetat

Volume pemberian asam asetat = 0,5 ml

Berat jenis = 1,050 kg/l

  = 1050 mg/ml

Stok larutan asam asetat   = 1% v/v

     = 1 ml/100 ml

     =  5.10-3 ml/0,5 ml

     =  5.10-3 ml/20g BB

Dosis asam asetat mencit (20 g) = mlx 310.5
20

1000 −

     = 0,25 ml/kg

     = 0,25 ml/kg BB x 1050 mg/ml

     = 262,5 mg/kg BB

3. CMC-Na

CMC-Na 1% = 1 g/100 ml

1 g CMC-Na dilarutkan dalam aquadest hingga volume 100ml, digunakan

sebagai stok.
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Lampiran 5. Hasil Rendemen Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

Hasil rendemen ekstrak etanol daun kayu putih dapat dilihat di bawah ini:

Berat basah  = 1000 gram

Berat kering  = 340  gram

Berat serbuk  = 315  gram

1. Berat wadah + zat  = 66,20

Berat wadah kosong = 50,88 -

Berat ekstrak  = 15,32 gram

Rendemen I  = %100
75

15,32 x
g

g

    = 20,43%

2. Berat wadah + zat  = 64,20

Berat wadah kosong = 50,25-

Berat ekstrak  = 13,95 gram

Rendemen II  = %100
75

13,95 x
g

g

    = 18,6%

3. Berat wadah + zat  = 67,43

Berat wadah kosong = 53,42-

Berat ekstrak  = 14,01 gram

Rendemen III  = %100
75

14,01 x
g

g

    = 18,68%

Rendemen rata-rata = 19,24%
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Lampiran 6. Hasil Penetapan Kadar Air Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

No Penimbangan ekstrak Kadar air %

1

2

3

1,0 g

1,0 g

1,0 g

26,03 %

28,49 %

28,06 %

Rata-rata 27,53 %

Perhitungan Standar Deviasi (SD) dan Standar Eror (SE) untuk penetapan kadar
air ekstrak etanol daun kayu putih sebagai berikut:

Hewan uji x x | x – x | | x – x |2 x  ± SE

1 14,03 0,55 0,3025

2 14,07 14,58 0,51 0,2601 14,58±0,533

3 15,65 1,07 1,1449

Jumlah 1,7075

SD  =
1

2

−

−Σ

n

xx

=
13

1,7075
−

= 0,924

SE  =
N

SD

=
3

0,924

= 0,533

CV = %100×
x

SD

= %100
14,58
0,924

×

=  6,34 %
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Lampiran 7. Perhitungan Dosis Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

Perkiraan dosis awal untuk mencit = 1,638 g/kg BB

     = 1,638 g /kg BB x 19,24%

     = 0,3152 g/kg BB

     = 0,32 g/ kg BB dosis awal

Volume pemberian untuk masing-masing mencit 20g = 0,5ml

     = 6,4 mg/0,5ml

     = 12,8 mg/ml

Dibuat stok sebanyak 5 ml  = 64 mg/5ml

Jadi stok awal ekstrak etanol daun kayu putih adalah 64 mg/5ml

1. Dosis I = 1,28 g/kg BB

1,28 g/kg BB   = 0,0256 g/20g mencit

     = 0,0256 g/0,5 ml

     = 25,6 mg/0,5 ml

     = 51,2 mg/ml

     = 256 mg/5 ml

2. Dosis II = 5,12 g/kg BB

5,12/kg BB   = 0,1024 g/20g mencit

     = 0,1024 g/0,5 ml

     = 102,4 mg/0,5 ml

     = 204,8 mg/ml

     = 1024 mg/5 ml
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3. Dosis III= 20,48 g/kg BB

20,48g/kg BB   = 0,4096 g/20 g mencit

     = 0,4096 g/0,5 ml

     = 409,6 mg/0,5 ml

     = 819,2 mg/ml

     = 4096 mg/5ml

4. Dosis IV= 81,92 g/kg BB  = 1,6384 g/20 g mencit

= 1,6384 g/0,5 ml

= 1638,4 mg/ 0,5 ml

= 3276,8 mg/ml

=16,384 g/kg BB

5. Dosis V= 327,68 g/kg BB  = 6,5536 g/20 g mencit

= 6,5536 g/0,5 ml

=6553,6 mg/0,5 ml

=13107,2 mg/ml

= 65,536 g/5 ml



58

Lampiran 8. Jumlah Geliat Orientasi Waktu Pemberian Asam Asetat 1% v/v

Menit ke-7,5
Jumlah Geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Menc

it

BB

(g)

Para

Seta(ml)

As.Ase

tat(ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 30 0,19 0,75 0 17 14 13 7 3 4 0 2 0 3 1 64

2 27,5 0,18 0,69 0 10 14 7 5 5 6 3 3 4 5 5 67

3 25 0,16 0,63 0 8 13 13 11 4 4 1 2 2 2 1 61

Total 192

Menit ke-15
Jumlah Geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men

cit

BB

(g)

Para

Seta(ml)

As.Ase

tat(ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 30 0,19 0,75 3 30 20 18 23 6 8 3 6 5 2 6 130

2 27,5 0,18 0,69 0 20 22 17 24 6 14 7 6 10 5 11 142

3 26,5 0,17 0,66 0 9 21 20 23 8 9 15 13 3 5 3 129

Total 401

Menit ke-30
Jumlah Geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men

cit

BB

(g)

Para

Seta(ml)

As.Ase

tat(ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 29,5 0,19 0,74 9 15 16 15 19 11 12 9 10 8 8 8 140

2 25 0,16 0,63 3 10 12 15 13 8 14 5 7 4 7 8 106

3 26 0,17 0,65 8 13 15 18 12 10 8 7 3 4 4 3 105

Total 351
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Lampiran 9. Jumlah Kumulatif Geliat Mencit Jantan Tiap Kelompok Perlakuan

Tabel 9. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Kontrol Negatif (CMC-Na 1%)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

CMC-

Na(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 30 0,75 0,75 3 27 28 16 13 16 10 8 7 6 7 4 145

2 29,5 0,74 0,74 3 19 24 18 14 16 13 8 8 8 6 3 140

3 27 0,68 0,68 4 21 16 18 16 14 12 9 7 8 9 5 139

4 28 0,7 0,7 2 16 23 18 17 13 14 12 10 7 6 5 143

5 29 0,73 0,73 4 18 13 24 15 12 14 10 13 6 4 5 138

Total 705

Tabel 10. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Kontrol Positif (Parasetamol 65
mg/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Para-

set(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 26,5 0,17 0,66 1 16 15 12 9 6 5 3 3 0 1 2 73

2 25 0,16 0,63 2 6 9 14 12 5 6 2 3 1 2 1 63

3 28 0,18 0,7 2 18 15 8 5 6 3 4 2 3 1 1 68

4 26 0,17 0,65 0 9 14 12 11 7 3 4 2 2 1 0 65

5 27 0,17 0,68 2 8 16 13 9 8 4 3 4 2 1 0 70

Total 339

Tabel 11. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis I (1,28 g/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Ekstrak

(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 27,5 0,69 0,69 0 12 9 13 11 8 11 8 7 4 4 0 87

2 28 0,7 0,7 2 6 13 16 10 9 9 10 5 3 1 0 84

3 29 0,73 0,73 0 17 14 9 12 8 6 6 4 3 3 4 86

4 26 0,65 0,65 4 10 10 13 16 10 8 9 5 3 1 1 90

5 30 0,75 0,75 3 15 15 11 10 6 10 6 6 3 3 1 89

Total 436
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Tabel 12. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis II (5,12 g/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Ekstrak

(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 30 0,75 0,75 0 3 4 11 7 9 9 7 5 4 3 0 62

2 25 0,63 0,63 3 4 6 7 12 9 6 5 4 4 3 0 63

3 27 0,68 0,68 2 2 5 7 12 11 8 8 6 3 2 1 67

4 27,5 0,69 0,69 0 6 9 8 11 9 7 7 4 3 0 1 65

5 29,5 0,74 0,74 1 2 10 8 11 13 5 6 3 1 2 0 62

Total 319

Tabel 13. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis III (20,48 g/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Ekstrak

(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 30 0,75 0,75 1 4 8 13 9 6 8 2 1 0 1 0 53

2 29 0,73 0,73 0 7 4 11 12 7 4 4 0 2 1 0 52

3 27,5 0,69 0,69 1 3 9 10 12 5 3 3 2 0 0 1 49

4 29 0,73 0,73 0 6 12 12 7 7 3 3 3 0 2 1 56

5 26 0,65 0,65 2 3 4 15 8 10 2 4 3 1 1 0 53

Total 263

Tabel 14. Jumlah Geliat Mencit Kelompok Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis IV (81,92 g/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Ekstrak

(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 24 0,6 0,6 0 6 2 3 9 7 4 1 3 0 2 0 37

2 25 0,63 0,63 1 3 3 2 7 6 8 4 2 1 0 0 37

3 27 0,68 0,68 0 2 6 8 6 4 7 6 3 0 0 1 43

4 26 0,65 0,65 0 1 8 5 6 3 5 3 4 2 1 2 40

5 27,5 0,69 0,69 0 3 4 8 7 4 6 2 2 1 1 0 38

Total 195
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Tabel 15: Jumlah Geliat Mencit Kelompok Ekstrak Etanol Daun Kayu
Putih Dosis V (327,68 g/kg BB)

Jumlah geliat (selang waktu 5 menit selama 1 jam)Men-

cit

BB

(g)

Ekstrak

(ml)

As.ase-

tat (ml) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Jumlah

1 25,5 0,64 0,64 0 0 2 4 2 4 2 0 3 2 2 0 21

2 26 0,65 0,65 0 2 2 3 6 6 2 2 2 1 1 0 27

3 24 0,6 0,6 1 1 2 2 4 7 4 3 2 4 0 0 30

4 26 0,65 0,65 0 0 6 2 2 5 5 2 2 2 1 1 28

5 25 0,63 0,63 0 1 3 2 2 6 6 1 2 3 1 0 27

Total 133
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Lampiran 10. Gambar Foto Geliat Mencit
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Lampiran 11. Perhitungan % proteksi

   % proteksi = 100 – ( %100X
K
P )

   p = jumlah kumulatif geliat perlakuan
   k = jumlah kumulatif geliat kontrol negatif
        (Turner, 1965)

1. Kontrol (+) = 100 – ( %100
141

8,67 x ) = 51,91%

2. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 1,28 g/kg BB

= 100 – ( %100
141
87,2 x )  =  38,16%

3. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 5,12 g/kg BB

= 100 – ( %100
141
63,8 x ) = 54,75%

4. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 20,48 g/kg BB

= 100 – ( %100
141
52,6 x ) = 62,70%

5. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 81,92 g/kg BB

= 100 – ( %100
141
39 x )  = 72,34%

6. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 327,68 g/kg BB

= 100 – ( %100
141
26,6 x ) = 81,13%
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Lampiran 12. Perhitungan Standar Deviasi (SD) dan Standar Eror (SE)

Untuk kelompok perlakuan kontrol (+) dosis 65 mg/kg BB diperoleh data

kumulatif geliat mencit sebagai berikut:

Hewan uji x x | x – x | | x – x |2 x  ± SE

1 73 5,2 27,04

2 63 4,8 23,04

3 68 67,8 0,2 0,04 67,8±1,77

4 65 2,8 7,84

5 70 2,2 4,84

Jumlah 62,8

SD  =
1

2

−

−Σ

n

xx

=
15

62,8
−

= 3,96

SE  =
N

SD

 =
5

3,96

= 1,77
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Lampiran 13. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Untuk Uji Normalitas,
Homogenitas, ANAVA dan LSD Data Persen Proteksi Kelompok Perlakuan.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Analgetika Dosis
N 30 30

Mean 59.8817 3.5000
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation 14.14177 1.73702

Absolute .107 .139
Positive .107 .139

Most Extreme
Differences

Negative -.075 -.139
Kolmogorov-Smirnov Z .588 .764
Asymp. Sig. (2-tailed) .880 .604

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.

Oneway

Descriptives

Analgetika

95% Confidence Interval
for Mean

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

Minimu
m

Maximu
m

kontrol (+) 5 51.9140 2.80997 1.25666 48.4250 55.4030 48.23 55.32
Dosis I (1,28 g/kgBB) 5 38.1580 1.69510 .75807 36.0533 40.2627 36.17 40.43
Dosis II (5,12
g/kgBB) 5 54.7520 1.53924 .68837 52.8408 56.6632 52.48 56.03

Dosis III (20,48
g/kgBB) 5 62.6940 1.78209 .79697 60.4812 64.9068 60.28 65.25

Dosis IV (81,92
g/kgBB) 5 70.6380 2.58547 1.15626 67.4277 73.8483 66.67 73.05

Dosis V (327,68
g/kgBB) 5 81.1340 2.38670 1.06736 78.1705 84.0975 78.72 85.11

Total 30 59.8817 14.14177 2.58192 54.6010 65.1623 36.17 85.11
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Test of Homogeneity of Variances

Analgetika

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.611 5 24 .692

ANOVA

Analgetika

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 5684.922 5 1136.984 237.735 .000
Within Groups 114.782 24 4.783
Total 5799.704 29
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Analgetika
LSD

95% Confidence Interval

(I) Dosis (J) Dosis

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
Dosis I (1,28 g/kgBB) 13.75600(*) 1.38312 .000 10.9014 16.6106
Dosis II (5,12 g/kgBB) -2.83800 1.38312 .051 -5.6926 .0166
Dosis III (20,48 g/kgBB) -10.78000(*) 1.38312 .000 -13.6346 -7.9254
Dosis IV (81,92 g/kgBB) -18.72400(*) 1.38312 .000 -21.5786 -15.8694

kontrol (+)

Dosis V (327,68 g/kgBB) -29.22000(*) 1.38312 .000 -32.0746 -26.3654
Dosis I (1,28 g/kgBB) kontrol (+) -13.75600(*) 1.38312 .000 -16.6106 -10.9014

Dosis II (5,12 g/kgBB) -16.59400(*) 1.38312 .000 -19.4486 -13.7394
Dosis III (20,48 g/kgBB) -24.53600(*) 1.38312 .000 -27.3906 -21.6814
Dosis IV (81,92 g/kgBB) -32.48000(*) 1.38312 .000 -35.3346 -29.6254
Dosis V (327,68 g/kgBB) -42.97600(*) 1.38312 .000 -45.8306 -40.1214

Dosis II (5,12 g/kgBB) kontrol (+) 2.83800 1.38312 .051 -.0166 5.6926
Dosis I (1,28 g/kgBB) 16.59400(*) 1.38312 .000 13.7394 19.4486
Dosis III (20,48 g/kgBB) -7.94200(*) 1.38312 .000 -10.7966 -5.0874
Dosis IV (81,92 g/kgBB) -15.88600(*) 1.38312 .000 -18.7406 -13.0314
Dosis V (327,68 g/kgBB) -26.38200(*) 1.38312 .000 -29.2366 -23.5274

Dosis III (20,48 g/kgBB) kontrol (+) 10.78000(*) 1.38312 .000 7.9254 13.6346
Dosis I (1,28 g/kgBB) 24.53600(*) 1.38312 .000 21.6814 27.3906
Dosis II (5,12 g/kgBB) 7.94200(*) 1.38312 .000 5.0874 10.7966
Dosis IV (81,92 g/kgBB) -7.94400(*) 1.38312 .000 -10.7986 -5.0894
Dosis V (327,68 g/kgBB) -18.44000(*) 1.38312 .000 -21.2946 -15.5854

Dosis IV (81,92 g/kgBB) kontrol (+) 18.72400(*) 1.38312 .000 15.8694 21.5786
Dosis I (1,28 g/kgBB) 32.48000(*) 1.38312 .000 29.6254 35.3346
Dosis II (5,12 g/kgBB) 15.88600(*) 1.38312 .000 13.0314 18.7406
Dosis III (20,48 g/kgBB) 7.94400(*) 1.38312 .000 5.0894 10.7986
Dosis V (327,68 g/kgBB) -10.49600(*) 1.38312 .000 -13.3506 -7.6414

Dosis V (327,68 g/kgBB) kontrol (+) 29.22000(*) 1.38312 .000 26.3654 32.0746
Dosis I (1,28 g/kgBB) 42.97600(*) 1.38312 .000 40.1214 45.8306
Dosis II (5,12 g/kgBB) 26.38200(*) 1.38312 .000 23.5274 29.2366
Dosis III (20,48 g/kgBB) 18.44000(*) 1.38312 .000 15.5854 21.2946
Dosis IV (81,92 g/kgBB) 10.49600(*) 1.38312 .000 7.6414 13.3506

*  The mean difference is significant at the .05 level.
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INTISARI

Tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron L) telah banyak digunakan
masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit diantaranya adalah
menghilangkan bengkak dan menghilangkan nyeri (analgetika). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efek analgetika ekstrak etanol daun kayu putih pada
hewan uji mencit jantan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan rancangan
percobaan acak lengkap pola searah. Hewan uji yang digunakan sebanyak 35 ekor
mencit putih jantan yang dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan, masing-masing
terdiri dari 5 ekor mencit putih jantan. Kelompok I diberikan CMC-Na 1%
sebagai kontrol negatif. Kelompok II diberikan suspensi parasetamol dosis 65
mg/kg bb sebagai kontrol positif. Kelompok III, IV, V, VI, VII masing-masing
diberi ekstrak etanol daun kayu putih dosis 1,28; 5,12; 20,48; 81,92 dan 327,68
g/kg BB. Perlakuan diberikan secara peroral, 15 menit kemudian diberi asam
asetat 1% dosis 262,5 mg/ kgBB secara intraperitonial. Data yang diperoleh
berupa jumlah geliat kumulatif mencit yang digunakan untuk menghitung %
proteksi. Persen proteksi dianalisis dengan analisis varian (ANAVA) satu jalan
menggunakan SPSS version 12,0 for windows. Dilanjutkan uji LSD dengan taraf
kepercayaan 95%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kayu putih
mempunyai efek analgetika pada mencit putih jantan Swiss-webster. Ekstrak
etanol daun kayu putih dosis 5,12 g/kg BB mempunyai persen proteksi yang
berbeda tidak bermakna dengan parasetamol dosis 65 mg/kg BB atau dengan kata
lain mempunyai khasiat yang setara dengan parasetamol dosis 65 mg/kg bb.

Kata Kunci : analgetika, daun kayu putih (Melaleuca leucadendron L), ekstrak
etanol



ABSTRACT

Euca lyptus  ( Melaleuca leucadendron L) had been used by society to cure
the variety of disease such as to relief pain in bone (analgesic). This research had
been done to know the analgesic effect of extract etanol of euca lyptus leaf to the
animal test of male mice.

 This research represent experimental obscure with random sampling
research design. The animal test which is used 35 male mice divided into 7 group,
each group consists of 5 male white mice. The first group treated with CMC-NA
1% dosage as negative control. Second group treated with 65 mg / kgBB
paracetamol dosage as positive control. III, IV, V, VI, VII each group is given
extract etanol of euca lyptus leaf dosage 1,28; 5,12; 20,48; 81,92 and 327,68 g /
kgBB. The treatment is given peroral, after 15 minutes later then gives 1% acetic
acid dosage 262,5 mg/ kgBB by intraperitoneal way. The data obtained is in the
form of cumulative writhing amount of male white mice s which is use percentage
of protection. The percentage of protection analyze with the one way variant
analysis (ANAVA) use the SPSS version 12,0 for windows. Continued by LSD test
with the significant level at 95%.

The result of this research shown that extract etanol of euca lyptus leaf
have the effect of analgesic at male white mice Swiss-Webster. Extract etanol of
euca lyptus leaf with dosage 5,12 g / kg BB have the different percentage of
protection have no meaning between parasetamol dosage 65 mg / kgBB or in
other word have the equivalent effect by parasetamol dosage 65 mg /kgBB.

Keyword : analgesic, Euca lyptus leaf ( Melaleuca leucadendron L), extract

etanol

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan meningkatnya taraf pendidikan warga masyarakat yang

menuntut cara berfikir rasional, maka obat dan cara pengobatan tradisional perlu

dikaji lebih lanjut secara berkesinambungan. Permasalahan yang ada sampai

sekarang adalah adanya kesenjangan persepsi antar pemerhati obat dan

pengobatan tradisional dengan para cendekiawan obat dan pengobatan modern.

Dalam upaya mempersempit kesenjangan tersebut maka perlu dilakukan

penelitian dan tindak lanjutnya (Sudarsono; dkk, 2002).

Tanaman obat tradisional merupakan salah satu modal dasar pembangunan

kesehatan nasional. Di Indonesia disamping pelayanan kesehatan formal,

pengobatan dengan cara tradisional dan pemakaian obat tradisional masih banyak



dilakukan oleh masyarakat secara luas, baik di daerah pedesaan maupun daerah

perkotaan (Hargono, 1986). Tiap-tiap tumbuhan bila diselidiki dan dipelajari

maka akan diketahui kegunaannya. Penduduk desa jauh dari kota dan tidak mudah

mendapatkan obat yang diperlukan, maka   mereka  memanfaatkan  tumbuh-

tumbuhan  sebagai  obat (Atjung, 1982).

Salah satu tumbuhan yang berkhasiat adalah daun kayu putih. Hampir

semua bagian tanaman ini (kulit batang, daun, ranting, dan buah kayu putih) dapat

dimanfaatkan sebagai obat. Secara empirik, daun kayu putih berkhasiat untuk

menghilangkan bengkak dan menghilangkan nyeri (analgetika). Khasiat lain dari

daun kayu putih antara lain untuk sakit radang usus, diare, reumatik, asma, radang

kulit ekzema, insomnia dan sakit kepala. Pengobatan dapat dilakukan dengan

meremas daun kayu putih lalu diletakkan pada bagian tubuh yang sakit atau dapat

juga dilakukan dengan meminum rebusan daun kayu putih ini (Hariana, 2006).

Penelitian tentang penggunaan daun kayu putih sebagai analgetika sampai

saat ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan penggunaan daun kayu putih sebagai obat analgetika atas dasar

penelitian. Penelitian dilakukan dengan memberikan ekstrak etanol daun kayu

putih hasil soxhletasi secara peroral pada hewan uji mencit jantan. Soxhletasi

digunakan dalam penelitian ini karena soxhletasi merupakan cara ekstraksi yang

sering dilakukan di laboratorium, pelarut yang digunakan relatif sedikit dan waktu

yang digunakan untuk ekstraksi relatif lebih singkat (Voigt, 1995).

B. METODE PENELITIAN

I. Bahan dan alat

1. Bahan

a. Daun kayu putih dalam keadaan segar, pengambilan daun saat siang hari

(cuaca cerah), yang kemudian dibuat ekstrak etanol daun kayu putih, diperoleh

dari daerah Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah yang kemudian dibuat ekstrak

etanol daun kayu putih.

b. Bahan yang digunakan untuk uji daya analgetika dengan rangsang kimia

terdiri dari parasetamol (teknis) sebagai penghambat nyeri (kontrol positif), asam



asetat 1% (p. a.) sebagai induktor nyeri (kontrol negatif), CMC-Na 1% sebagai

pensuspensi parasetamol, etanol 96 % (teknis) dan aquadest yang diperoleh dari

Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

c. Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih berjenis kelamin jantan galur

Swiss Webster dengan berat badan antara 20-30 gram, berumur antara 2-3 bulan,

dalam kondisi  sehat, yang diperoleh dari UD Central Galur Sukoharjo.

2. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: seperangkat alat

Soxhlet, moisture balance, penangas air, jarum suntik peroral, jarum suntik

intraperitonial, timbangan mencit, stop watch, bekker glass, pipet volum, labu

ukur, erlenmeyer.

II. Jalannya Penelitian

1. Pembuatan ekstrak etanol daun kayu putih

 Tujuh puluh lima gram serbuk daun kayu putih dibungkus dengan kertas

saring dan kedua ujungnya diikat dengan benang. Sampel dimasukkan dalam alat

soxhletasi kemudian diisi dengan pelarut etanol 96 %. Ekstraksi dilakukan dengan

memanaskan labu dan dibiarkan sampai terjadi beberapa kali sirkulasi sampai

larutan di dalam tabung soxhletasi berwarna jernih. Ekstrak yang tertampung di

dalam labu kemudian dipindahkan ke wadah lain dan diuapkan dalam penangas

air hingga pelarut menguap sampai tidak tercium bau dari pelarutnya dan

didapatkan ekstrak kental. Hasil ditimbang dan dibuat ekstrak sediaan dengan

pengenceran menggunakan pensuspensi CMC-Na 1 %.

2. Penetapan dosis parasetamol

Dosis parasetamol ditentukan berdasakan faktor konversi dosis manusia.

Dosis lazim parasetamol = 500 mg satu kali pakai. Pemberian dosis didasarkan

pada berat badan orang dewasa rata-rata 70 kg. Konversi dosis manusia (70 kg) ke

mencit = 0,0026, maka dosis parasetamol untuk manusia 70 kg = 500 mg. Jadi

dosis parasetamol untuk mencit 20 g = 1,3 mg/20 g BB atau 65 mg/kg BB

(Laurence and Bacharah, 1964 cit Anonim, 2002).



3. Pembuatan suspensi CMC Na 1%

Kurang lebih 1 gram CMC-Na ditimbang, kemudian dilarutkan dalam

sebagian akuades hangat, diaduk dan ditambah akuades sambil terus diaduk

memakai batang pengaduk. Setelah larut semua sisa akuades ditambahkan sampai

didapatkan volume larutan CMC-Na 100 ml dengan memakai labu takar 100 ml.

4. Pembuatan suspensi parasetamol 1% (b/v)

Suspensi parasetamol dibuat dengan cara sebagai berikut :

1 gram parasetamol yang berbentuk serbuk ditimbang kemudian disuspensikan

dalam larutan CMC-Na 1%  sedikit demi sedikit sambil dikocok ad 100 ml. Setiap

akan digunakan digojog terlebih dahulu.

5. Pembuatan dan orientasi asam asetat

Cara pembuatannya adalah asam asetat 1 ml diencerkan dengan aquadest

dalam labu takar hingga volume 100 ml.

6. Penetapan dosis ekstrak etanol daun kayu putih

 Berdasarkan penggunaan daun kayu putih sebagai obat penghilang nyeri,

daun kayu putih kering mempunyai dosis sekali minum yaitu 9 gram (Hariana,

2006). Rata-rata berat manusia Indonesia adalah 50 kg. dikonversikan ke bobot

manusia berat 70 kg adalah 12,6 g. Faktor konversi dari manusia (70 kg) adalah

0,0026, jadi dosis daun kayu putih kering untuk mencit 20 gram 1,638 g/kg BB.

Rata rata rendemen ekstrak etanol daun kayu putih terhadap bobot daun kering

adalah 19,24 % ( lampiran 5), sehingga dapat diperoleh dosis ekstrak etanol daun

kayu putih untuk mencit 20 g = 0,32 g/Kg BB. Dosis tersebut dijadikan acuan

untuk orientasi penetapan dosis. Kemudian dosis tersebut dikalikan 4, hasil

perkalian dosis tersebut dijadikan dosis pertama untuk pembuatan 5 peringkat

dosis. Untuk penetapan dosis selanjutnya menggunakan faktor perkalian 4

perhitungan. Jadi dosis yang diperoleh dosis I adalah 1,28 g/kg BB, dosis II 5,12

g/kg BB, dosis III 20,48 g/kg BB, dosis IV 81,92 g/kg BB dan dosis V 327,68

g/kg BB.



7.  Uji analgetika

Mencit yang telah dipuasakan dikelompokkan secara acak menjadi 7

kelompok, masing-masing kelompok 5 ekor mencit. Setiap kelompok diberi

perlakuan secara peroral sebagai berikut:

a. Kelompok I (CMC-Na) : larutan CMC-Na sebagai kontrol negatif.

b. Kelompok II (parasetamol) : diberi parasetamol (sebagai kontrol positif)

dengan dosis 65 mg/kg BB yang disuspensi dalam CMC-Na 1%.

c. Kelompok III (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 1,28 g/kg BB.

d. Kelompok IV (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 5,12 g/kg BB.

e. Kelompok V (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 20,48 g/kg BB.

f. Kelompok VI (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 81,92 g/kg BB.

g. Kelompok VII (ekstrak etanol) : diberikan ekstrak etanol daun kayu putih

dengan dosis 327,68 g/kg BB.

Setelah diberi perlakuan dosis tunggal peroral, 7,5 menit kemudian mencit

diberi perangsang nyeri, yaitu dengan pemberian asam asetat 1% dosis 262,5 mg/

kgBB. Kemudian diamati geliat karakteristik dihitung tiap 5 menit selama 60

menit.

C. Cara Analisis

Data penelitian berupa jumlah geliat kumulatif pada masing-masing

kelompok perlakuan digunakan untuk menghitung daya analgetika yang

dinyatakan sebagai % proteksi dengan rumus sebagai berikut:

% Proteksi = 100 – ( %100X
K
P )

P = jumlah geliat kelompok perlakuan
K = jumlah geliat kelompok kontrol negatif

(Turner, 1965)



Setelah data persen proteksi diperoleh kemudian dilakukan test

Kolmogorov-Smirnov, test ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal maka

dilanjutkan uji homogenitas varian. Jika varian homogen maka dilanjutkan dengan

analisis statistik parametrik yaitu analisis varian (ANAVA) satu jalan dengan taraf

kepercayaan 95% menggunakan SPSS versi 12,0 for windows. Maksud

dilakukannya uji ANAVA yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang

bermakna atau tidak antar kelompok perlakuan, kemudian dilanjutkan dengan uji

LSD (Least Significant Difference). Uji LSD ini untuk mengetahui perbedaan

bermakna (signifikasi) atau tidak antar dua kelompok perlakuan yang

dibandingkan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Efek Analgetika Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih

Pada penelitian ini digunakan asam asetat 1% sebagai penginduksi

rangsang kimia secara intra peritoneal (i.p) dengan dosis 262,5 mg/kgBB (hasil

orientasi) yang diberikan 7,5 menit setelah pemberian ekstrak etanol daun kayu

putih dan pemberian suspensi parasetamol secara oral. Akibat pemberian asam

asetat ini akan timbul rasa nyeri yang diperlihatkan dalam bentuk geliat.

Konsentrasi asam asetat yang dipakai adalah 1% karena memberikan jumlah

geliat yang cukup banyak. Hasil jumlah geliat kumulatif mencit pada orientasi

kadar asam asetat dapat dilihat pada tabel 1, gambar 1.

Tabel 1. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Pada Orientasi Kadar Asam Asetat

Jumlah geliat kumulatif selama 1 jamKonsentrasi
asam asetat 1 2 3

x ± SE

0,25 % 9 11 18 12,67±2,78
0,5 % 38 42 45 41,67±2,06
1 % 179 195 199 191±6,18



Gambar 1. Histogram Jumlah Rata-rata Geliat Kumulatif Pada
Orientasi Kadar Asam Asetat

Penetapan waktu pemberian asam asetat dilakukan untuk menentukan

waktu yang paling optimal antara waktu pemberian obat dengan induksi nyeri.

Orientasi waktu yang diberikan yaitu 7,5; 15 dan 30 menit. Berdasarkan hasil

orientasi selama 1 jam pengamatan, ternyata pada menit 7,5 mempunyai jumlah

geliat yang berbeda bermakna (p < 0,05) dengan waktu 15 dan 30 menit. Dari

hasil analisis tersebut bahwa pada menit ke- 7,5 obat sudah mencapai onsetnya

sehingga siap memberikan efek. Sehingga pemberian asam asetat dipilih 7,5 menit

setelah pemberian parasetamol. Hasil jumlah geliat kumulatif mencit pada

orientasi waktu pemberian asam asetat dapat dilihat pada tabel 2, gambar 2.

Tabel 2. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Pada Orientasi Waktu Pemberian
Asam Asetat

Jumlah geliat kumulatif selama 1 jamOrientasi
waktu (mnt)

1 2 3

x ± SE

7,5 64 67 61 64,00±1,73

15 130 142 129 133,67±4,25

30 140 106 105 117±11,72



Gambar2. Histogram Jumlah Rata-rata Geliat Kumulatif Pada
Orientasi Waktu    Pemberian Asam Asetat

Hasil jumlah geliat kumulatif mencit tiap 5 menit selama 1 jam dapat

dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan parasetamol dan

perlakuan ekstrak etanol daun kayu putih dosis II, III, IV dan V dapat menurunkan

geliat mencit hingga berkurang lebih dari 50% dibanding kontrol negatif, ini

berarti perlakuan parasetamol dan ekstrak etanol pada dosis II, III, IV, dan V

mempunyai efek analgetika. Sedangkan pada perlakuan ekstrak etanol dosis I

menunjukkan penurunan geliat mencit kurang dari 50% dibanding kontrol negatif,

ini berarti pada dosis tersebut tidak mempunyai efek sebagai analgetika. Suatu

obat dikatakan mempunyai aktifitas sebagai analgetika bila mampu menurunkan

jumlah geliat mencit sebesar 50% dari jumlah geliat pada kelompok kontrol

negatif (Anonim, 1991).



Tabel 3. Jumlah Geliat Kumulatif Mencit Tiap 5 Menit Selama 1 Jam
Setelah Mendapat Perlakuan Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih
Dosis I-V, Kontrol (+), Kontrol (-) Serta Diinduksi Dengan Asam
Asetat Dosis 262,5 mg/ kgBB

Jumlah geliat kumulatif mencit tiap 5 menit selama 1
jam

Kelompok
perlakuan

1  2 3 4 5

x  ± SE

Kontrol (-) 145 140 139 143 138 141 ± 1,29

Kontrol (+) 73 63 68 65 70 67,8 ± 1,77

Dosis I 87 84 86 90 89 87,2 ± 1,07

Dosis II 62 63 67 65 62 63,8 ± 0,97

Dosis III 53 52 49 56 53 52,6 ± 1,12

Dosis IV 37 37 43 40 38 39    ± 1,14

Dosis V 21 27 30 28 27 26,6 ± 1,50

Dari data jumlah geliat kumulatif mencit masing-masing kelompok

perlakuan selanjutnya dibuat % proteksi, hasil dapat dilihat pada tabel 4 dan

gambar 3. Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap kelompok perlakuan menunjukkan

% proteksi yang berbeda-beda pada tiap peringkat dosisnya. Persentase rata-rata

tertinggi pada 81,13% yaitu dosis ke-V. Persentase proteksi rata-rata kurang dari

50% dibanding kontrol negatif pada 38,16% yaitu dosis ke-I. Pada dosis ke- II

sampai dosis ke- IV ekstrak etanol daun kayu putih positif sebagai analgetika

karena % proteksinya >50%.

Jumlah kumulatif rata-rata geliat mencit berkurang dengan semakin

bertambahnya dosis, hal ini diperjelas dengan grafik yang terdapat pada gambar 6

yang memperlihatkan semakin tingginya gambar batang seiring dengan

meningkatnya dosis. Berarti dengan bertambahnya dosis ekstrak etanol daun kayu

putih rasa nyeri yang dirasakan hewan uji (mencit jantan) semakin berkurang.



Tabel 4. Persentase Proteksi Pada Mencit Jantan Kelompok Perlakuan
Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih Dosis I-V dan Kontrol (+)

% proteksiKelompok
perlakuan 1 2 3 4 5

x ± SE

Kontrol (+) 48,23 55,32 51,77 53,9 50,35 51,91 ± 1,25

Dosis I 38,30 40,43 39,01 36,17 36,88 38,16 ± 0,75

Dosis II 56.03 55.32 52.48 53.90 56,03 54,75 ± 0,69

Dosis III 62,41 63,12 65,25 60,28 62,41 62,70 ± 0,79

Dosis IV 73,76 73,76 69,50 71,63 73,05 72,34 ± 0,81

Dosis V 85,11 80,85 78,72 80,14 80,85  81,13 ± 1,07

Gambar 3.  Grafik Persentase Proteksi Rata-rata Pada Mencit Jantan
Kelompok Perlakuan Ekstrak Etanol Daun Kayu Putih Dosis I-
V Dan Kontrol (+)

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dosis ekstrak

etanol akan meningkatkan persen proteksinya. Dalam penelitian ini rata-rata

persen proteksi sebesar 81,13 ± 1,07 pada dosis V merupakan persen  proteksi



tertinggi sedangkan persen proteksi sebesar 38,16 ± 0,75 pada dosis I merupakan

persen penghambatan terendah.

Data persen proteksi yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitasnya

dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data. Hasil uji

memperlihatkan data terdistribusi normal dengan nilai sebesar 0,880

(0,880>0,05). Pada uji homogenitas varian diperoleh hasil signifikasi 0,692 yang

berarti varian homogen karena hasil yang diperoleh lebih besar dari 0,05.

Hasil  uji statistik parametrik analisis varian (ANAVA) satu jalan

diperoleh hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,000

yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan rata-rata % proteksi

tiap kelompok perlakuan memang benar-benar berbeda. Hasil uji LSD % proteksi

antar kelompok perlakuan kontrol (+) dengan ekstrak etanol pada mencit dapat

dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji LSD % Proteksi Antar Kelompok Perlakuan Kontrol (+)
Dengan Ekstrak Etanol.

P (signifikan)
 Kontrol

(+)
Dosis I Dosis II Dosis III Dosis

IV
Dosis

V
Kontrol

(+)
 0,000* 0,51 0,000* 0,000* 0,000*

Dosis I  0,000* 0,000* 0,000* 0,000*

Dosis II  0,000* 0,000* 0,000*

Dosis III  0,000* 0,000*

Dosis IV  0,000*

Dosis V

Keterangan:
 * = berbeda bermakna (p<0,05)

= tidak dibandingkan
= berbeda tidak bermakna (p>0,05)

Hasil uji LSD % proteksi antara 2 kelompok perlakuan (tabel 8)

menunjukkan bahwa ekstrak etanol dosis II mempunyai % proteksi yang berbeda

tidak bermakna (p>0,05) dengan kontrol (+). Berarti ekstrak ekstrak etanol dosis

II dengan kontrol (+) mempunyai daya analgetika yang hampir sama, hal ini

dimungkinkan karena selisih perbedaan yang terjadi relatif kecil sehingga



dianggap sama. Sedangkan pada dosis I mempunyai persen proteksi yang berbeda

bermakna dengan kontrol (+) akan tetapi pada dosis tersebut mempunyai efek

analgetika yang lebih lemah dari kontrol (+), pada dosis III, dosis IV dan dosis V

mempunyai persen proteksi yang berbeda bermakna dengan kontrol (+) namun

pada dosis tersebut mempunyai efek analgetika yang lebih kuat dari kontrol (+)

dosis 65 mg/kg BB. hal ini benar-benar menunjukkan bahwa perbedaan daya

analgetika yang terjadi karena pemberian dosis yang berbeda.

 Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun kayu putih

berkhasiat sebagai analgetika, dan semakin tinggi dosis maka efek analgetikanya

semakin besar. Pada dosis 5,12 g/kg BB (dosis II) mempunyai daya analgetika

rata-rata sebesar 54,75 % yang dianggap sama dengan parasetamol dosis 65

mg/kg BB yang memiliki daya analgetika rata-rata sebesar 51,91 %. Apabila

dibandingkan potensi efek analgetikanya maka parasetamol 65 mg/kg BB

memiliki potensi yang lebih baik dibanding ekstrak etanol daun kayu putih dosis

5,12 g/kg BB. Karena dengan dosis yang lebih kecil parasetamol mampu

memberikan daya analgetika yang hampir sama dengan ekstrak etanol daun kayu

putih. Dosis V dalam penelitian ini dianggap sebagai dosis tertinggi, karena pada

dosis tersebut efek analgetika yang dihasilkan adalah yang tertinggi dibanding

dengan dosis yang lain, baik dengan parasetamol dosis 65 mg/kg BB maupun

dengan dosis ekstrak daun kayu putih yang lain.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Ekstrak etanol daun kayu putih (Melaleuca leucadendron L) hasil

soxhletasi mempunyai efek analgetika pada mencit putih jantan galur Swiss-

Webster. Ekstrak etanol daun kayu putih dosis 1,28 g/kg BB; 5,12 g/kg BB; 20,48

g/kg BB; 81,92 g/kg BB dan 327,68 g/kg BB, mempunyai persen proteksi rata-

rata masing-masing sebesar 38,16%; 54,75%; 62,70%; 72,34% dan 81,13%.

Semakin meningkatnya dosis ekstrak etanol daun kayu putih yang digunakan,

maka persentase daya analgetika yang dihasilkan juga semakin meningkat.



II. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek analgetika ekstrak daun

kayu putih dengan penyari yang lain untuk mengetahui senyawa yang berpotensi.

2. Perlu dilakukan uji kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol

daun kayu putih sehingga dapat diketahui zat aktif apa di dalam Melaleuca

leucadendron L yang bertanggung jawab pada efek analgetika.
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