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========================================================== 

Dalaru upaya pemanfaatan dan pengembangan tanaman obat 
tradisional, khususnya tanaman Pachystachys coccinea sehubungan dengan 
pemakaiannya secara tradisional oleh masyarakat Indonesia baik dipakai tunggal 
maupun dalam campuran sebagai obat penahan sakit, maka dilakukan pengujian 
tentang efek analgetika dari daun tanaman ini terhadap mencit. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek analgetika dari ekstrak 
heksan, kloroform dan metanol daun Pachystachys coccinea yang diberikan secara 
peroral serta membandingkan efek analgetika dari ketiga fraksi tersebut. 

Metode yang digunakan adalah metode Writhing Test. Bahan ujinya 
berupa ekstrak heksan, kloroforrn dan metanol daun Pachystachys coccinea dengan 
dosis 250 mglkg BB, 500 mglkg BB dan 1000 mglkg BB. Sebagai bahan pembanding 
digunakan asetosal yang dibuat suspensi dalam larutan CMC Na 0,5 % dengan kadar 
0,67% dan penginduksi nyeri pada metode ini digunakan larutan asam asetat 0,6 % 
yang disuntikkan intraperitoneal. 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA 
CRD yang kemudian dilanjutkan dengan HSD pada tingkat kepercayaan 95% atau 
99%. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa semua fraksi daun Pachystachys 
coccinea mempunyai efek analgetika dan ekstrak metanol daun Pachystachys coccinea 
mempunyai potensi analgetika yang lebih kuat dibanding dengan ekstrak lainnya dari 
tanaman yang sama. 
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BABI
 

PENDAHULUAN
 

J l . ~ I. 

tlT'.j v. -,' -\ 

,. 
.'.~ ,-:.. .,>: \ ~' .\ 

1. LATARBELAKANG 

Nyeri adalah fungsi normal tubuh yang dapat dialami oleh setiap orang. 

Secara fisiologi nyeri merupakan gejala yang bersifat mengingatkan, melindungi dan 

memberikan tanda bahaya tentang adanya gangguan-gangguan dari dalam dan luar 

tubuh seperti peradangan infeksi kuman atau kejang-kejang otot. Masalah timbul bila 

nyeri menjadi berkepanjangan dan merugikan penderita. Oleh karena itu berbagai 

upaya selaJu dilakukan oleh manusia untuk menekan atau meringankan raasa nyeri 

tersebut. Dan pada kenyataannya tindakan untuk menghindari rasa nyeri / rasa sakit 

ini setua profesi kesehatan itu sendiri. Bahkan sampai hari ini pengaruh nyeri / rasa 

sakit terhadap kehidupan dalam masyarakat sangatJah besar, dan sesungguhnya 

keluhan rasa nyeri /rasa sakit ini adalah penyebab utama pasien menemui dokternya 

untuk meminta pengobatan (Baumann, 1989). 

Senyawa atau komponen yang mempunyai kemampuan untuk mengurangi 

secara selektif komponen dari rasa nyeri ini disebut analgetika. Ana!getika, berbeda 

dengan anasthesi lokal, menjaga sensasi perpindahan rasa nyeri dari titik terjadinya ke 

sistem saraf pusat (Krishnaswami, 1990) Saat ini obat-obat ana!getika modern yang 

ada, baik golongan narkotik maupun non narkotik sangatJah berguna untuk meredakan 
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atau menghilangkan rasa nyeri/sakit. Tetapi semua analgetika opoid menimbulkan 

adiksi dan obat-obat modem lainnya tidak lepas dari efek samping yang rnerugikan, 

misalnya hepatotoksik, iritasi lambung dUo Maka usaba untuk mendapatkan suatu 

analgetika yang ideal masih tetap diteruskan dengan tujuan untuk mendapatkan 

analgetika yang kuat tanpa bahaya adiksi serta efek samping yang merugikan (Gan, 

1987). 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pencanan 

bahan yang mempunyai khasiat untuk menekan rasa nyeri. Pemakaian bahan alam 

terutama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk tujuan pencegaban dan 

pengobatan penyakit telah dikenal sejak jaman dahulu kala oleh manusia. 

Pemakaiannya lebih berdasarkan pada pengalaman pribadi maupun pengalaman

pengalaman sebelumnya yang dikenal sebagai obat tradisional. Walaupun pengobatan 

atas dasar pengalaman ini semula kurang diperhatikan oleh dunia kedokteran modem 

namun sejarah membuktikan bahwa pengalaman empiris tersebut sering kemudian 

ternyata memiliki dasar ilmiah yang sahih. 

Di Indonesia sendiri pemakaian obat tradisional masih luas, hal ini antara 

lain disebabkan oleh : 

- Cara pengobatannya mudah dan sederhana 

- Biaya pengobatan relatif murah, karena menggunakan bahan-bahan yang terdapat 

dialam sekitarnya dan pembuatan relatif mudah karena tidak memerlukan peralatan 

yang rumit 
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- Pengobaran tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga 

dipercaya dan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan 

- Obat modern masih belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama yang berada 

dipedesaan 

Data mengenai khasiat tanaman obat di Indonesia lebih banyak berdasarkan 

inforrnasi turun-ternurun baik lisan maupun tulisan yang merupakan warisan nenek 

moyang. Guna pemeliharaan serta pengembangannya dan ikut menunjang Sistem 

Kesehatan Nasional perlu dilakukan penggalian, penelitian, pengujian dan 

pengembangan obat tradisional, Hal lain yang mendorong pentingnya pengembangan 

adalah berlimpahnya kekayaan alam Indonesia serta masih besarnya kepercayaan 

masyarakat mengenai khasiat obat tradisional. 

Indonesia sebagai negara beriklim tropik yang kaya akan flora, memiliki 

potensi sebagai negara penghasil tanaman obat. Dari berbagai tanaman obat yang ada 

salah satu tanaman yang diduga mernpunyai khasiat analgetika adalah Pronojiwo 

(Pachystachys coccinea). Tanaman ini telah lama dan banyak dipakai seeara 

tradisional oleh masyarakat Indonesia baik dipakai tunggal maupun dalam campuran 

sebagai obat penahan rasa sakit. Namun demikian penelitian tentang tanaman ini 

masih jarang dilakukan, begitu pula pus taka pendukungnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai langkah awal untuk meneliti tentang 

khasiat tanaman ini, dilakukan pengujian tentang efek analgetika dari ekstrak heksan, 

kloroforrn dan metanol dan daun Pronojiwo (Pachystachys coccinea), serta bagaimana 
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perbandingan potensi dari ketiga ekstrak tersebut. Adapun metode pengujian yang 

dipakai adalah metode writhing test, karena metode ini sederhana, mudah pelaksanaan 

dan pengamatannya sehingga diharapkan data yang dihasilkan dapat untuk 

mengetahui apakah tanaman ini mempunyai efek analgetika. Sedang binatang 

percobaan yang dipakai adalah mencit dan sebagai pembangkit rasa nyeri digunakan 

larutan asam asetat 0,6 % secara intraperitoneal kemudian jumlah geliatannya dicatat 

per satuan waktu. Data yang didapat dianalisa dengan statistik dan bila terjadi 

penurunan yang bermakna, berarti bahan percobaan tersebut dapat memberikan efek 

analgetika. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

lengkap mengenai efek dan potensi analgetika dari ketiga ekstrak daun Pronojiwo, 

sehingga nantinya tanaman ini dapat digunakan sebagai obat analgetika yang pada 

akhirnya dapat menunjang dan meningkatkan status pemakaian tanaman yang 

bersangkutan dari yang bersifat empiris menjadi ilmiah. 

2. RUMUSAN l\fASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa daun Pronojiwo (Pachystachys coccinea) 

dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

.j 
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2. L	 Apakah daun pronojiwo .menunjukkan efek analgetika pada mencit bila sediaan 

yang berasal dari ekstrak heksan, kloroform dan metanol diberikan peroral pada 

dosis tertentu ? 

2.2. Bagaimanakah perbandingan potensi ketiga ekstrak tersebut ? 

3. HIPOTESIS 

Pernberian peroral ekstrak metanol, kloroform dan heksan dari daun 

pronojiwo (Pachystachys coccinea) pada mencit akan memberikan efek analgetika 

yang berbeda secara berrnakna pada dosis tertentu dibandingkan dengan kontrol. 

4.	 TUJUAN PENELITIAN 

Dari masalah penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 

4.1.	 Menguji efek analgetika ekstrak heksan, kloroforrn dan metanol daun Pronojiwo 

yang diberikan secara peroral dengan dosis tertentu pada mencit dengan metode 

writhing test 

4.2.	 Membandingkan efek analgetika ekstrak heksan, khloroform dan metanol daun 

Pronojiwo. 

5. l\1ANFAAT PENELITIAN 

Dengan diperolehnya data ilmiah mengenai efek dan potensi analgetika dari 

ketiga ekstrak daun Pronojiwo, maka diharapkan penggunaan tradisional dari daun 
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tanaman ini tidak hanya secara empiris tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, sehingga dapat meningkarkan kegunaan tanaman ini sebagai tanaman obat 

khususnya sebagai obat analgetika, dan dapat dikembangkan pendayagunaannya 

sebagai kornoditi yang bernilai ekonorni. 

<J 
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BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

1. Tinjauan tentang Pronojiwo (Pachystachys coccinea) 

1.1. KJasifikasi Tanaman (Backer, 1987) 

Divisi : Spermatophyta 

Anak divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Anak kelas : Dialypetalae 

Bangsa : Solanaceae 

Suku : Acanthaceae 

Marga :Paehystachys 

Jenis :Paehystaehys coccinea 

1.2. Nama daerah 

Pronojiwo (Kediri) 

1.3. Tinjauan Umum 

Habitus herba tegak dengan sistolit; bunga solitari dibagian terminal, bulir 

tangkai bunga panjangnya 10 -18 em, mempunyai braktea berbentuk telur, runcing, 

berwarna hijau, ditutupi rarnbut kelenjar panjangnya 2 - 3,25 em, brakteola runcing, 
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daun kelopak 5 buah, rnahkota warna merah terang, bentuk tabung,bilabiatus, stamen 

2, antera 2 sel, staminoda 2, stigma 2 ; daun berhadapan, helai daun jorong-bulat, 

ukuran(l2-17cm)x( 5 -13,5 cm ) 

Tanaman ini berasal dari Perancis Guyana, tumbuh di Jawa dibawah 600 

m, ditanam sebagai tanaman hias atau berfungsi sebagai tanaman pagar. Banyak 

digunakan oleh masyarakat terutama di daerah Kediri sebagai obat tradisional untuk 

mengurangi rasa sakit atau analgetika, diduga mengandung senyawa alkaloid, flavonoid 

dan minyak atsiri (Backer, 1968). 

2. Tinjauan ten tang Metode Penyarian 

Penyarian dengan pelarut organik ditujukan untuk memisahkan campuran 

senyawa berkhasit yang dikandung oleh suatu tanaman. Pemilihan metode penyarian 

dan pelarut organik yang digunakan didasarkan padaa sifat pelarut dan senyawa itu 

sendiri (Harborne, 1973). 

Secara umum pemilihannya didasarkan pada : 

dapat melarutkan bahan-bahan yang akan disari dengan cepat 

pemakaiannya sesedikit mungkin 

tidak menyari atau sedikit sekali menyari kotoran dan bahan yang tidak 

diinginkan 

dapat dipisahkan dengan mudah dari zat padatnya setelah proses penyarian 

8 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN UJI ANALGETIKA EKSTRAK... Wiwied Ekasari



tidak bereaksi secara kimia dengan bahan lain. 

Berdasarkan polaritas pelarut, maka pada penelitian ini digunakan heksan 

untuk pelarut yang bersifat non polar, kloroform untuk pelarut semi polar dan 

metanol sebagai pelarut polar. 

Dalam penelitian ini digunakan cara maserasi. Maserasi merupakan suatu 

ekstraksi dari bahan obat dengan beberapa kali pengocokan atau pemutaran pada suhu 

kamar, dimana intcnsitas gerakannya sangat lambat, sehingga pada maserasi ini akan 

didapat suatu proses keseimbangan. Bahan yang akan diekstraksi dibiarkan kontak 

dengan pelarut sehingga akan terjadi keseimbangan antara pelarut dan bahan terlarut. 

Pada maserasi dilakukan pengadukan karena berat jenis pelarut berbeda 

dengan berat jenis bahan yang diekstraksi, juga adanya pengaruh gaya gravitasi yang 

menyebabkan terjadinya pengendapan. Untuk itu pada maserasi harus selalu 

menggunakan pelarut baru karena pelarut yang lama sudah setimbang atau jenuh. 

Adapun maserasi kinetik merupakan maserasi yang dilakukan pada suhu 

kamar tetapi bahan perada pada pengadukan yang konstan. Tipe dan intersitas 

gerakan yang digunakan dalam maserasi kinetik merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi maserasi ini. 

Maserasi merupakan metode yang paling banyak digunakan dibandingkan metode 

ekastraksi lainnya Untuk pembuatan ekstrak dilakukan maserasi selama sedikitnya 12 

jam dalam sebuah bejana tertutup. (List, 1988) 
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3. Tinjauan teutang rasa nyeri 

Perasaan nyeri adalah suatu reflek untuk menghindari rangsangan dari luar 

dan dari dalam tubuh atau melindungi tubuli dari sernacam bahaya, tetapi apabila 

nyeri berlangsung terlalu lama atau terlalu keras,akan berakibat tidak baik bagi 

penderita. Penderita menjadi tidak tenang, putus asa, nafsu makan kurang, sehingga 

terjadi kekurangan gizi, keadaan umum menjadi lebih buruk. Gangguan dalam tubuh 

dapat berupa peradangan (rhematik, encok), infeksi kuman atau kejang-kejang otot 

(Satyanegara, 1978) 

Secara umum nyeri dapat dibedakan atas nyeri yang bersifat fisik, somatik, 

viseral, psikogenik dan nyeri sentral. Penyebab nyeri yang bersifat fisik, somatik dan 

viseral ada1ah rangsangan-rangsangan mekanis, kimiawi, kalor dan listrik yang dapat 

menimbulkan kerusakan jaringan dan melepaskan mediator-mediator nyeri. Zat-zat ini 

dapat merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung saraf bebas dikulit, 

selaput lendir, serta organ-organ lain. Dari tempat-tempat ini rangsangan diteruskan 

melalui saraf sensoris ke sistem saraf pusat melalui sumsum tulang belakang ke 

thalamus (sebagai pusat nyeri) didalam otak besar, rangsangan dirasakan sebagai rasa 

nyeri (Laurence, 1964) 

Mediator-mediator nyeri yang terpenting adalah histamin, serotonin, 

plasrnakinin-plasmakinin (antara lain bradikinin) dan prostaglandin-prostaglandin, 

juga ion-ion kalium. Antara lain zat-zat ini dapat mengakibatkan reaksi-reaksi radang 

dan kejang-kejang dari jaringan otot, yang selanjutnya mengaktivir reseptor-reseptor 
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nyen. Plasmakinin adaiah peptida-peprida (rangkaian dari asaam-asam amino) 

terbentuk dan protein-protein plasma, sedangkan prostaglandin-prostaglandin adalah 

zat-zat yang mirip asam lemak, terbentuk dari asam-asam lemak esensii!. Kedua jenis 

zat tersebut berkhasiat vasodilatasi kuat dan mernperbesaar permeabilitas (daya 

tembus) kapiler-kapiler dengan akibatt radang dan udema. Karena efeknya daan 

maktivasinya yang pesat bersifat lokal, maka prostaglandin-prostaglandin Juga 

dinamakan hormon-hormon loka!' 

Nyeri psikogenik timbul karena adanya ketegangan otot dan senng 

melibatkan otot kepala, abnomen dan pinggang bawah. Nyeri ini dicetuskan oleh 

keadaan yang mempengaruhii tingkat emosi penderita. Nyeri sentral adalah bentuk 

nyeri yang relatif jarang terjadi, tetapi umumnya berat dan berlangsung lama dan 

sering melibatkan thalamus 

Berdasarkan studi eksperimental pada manusia diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa kualitas nyeri tidak bergantung pada jenis rangsangan yang menimbulkan, 

tetapi bergantung pada temp at dimana rangsangan dikenakan. Ada dua jenis nyeri, 

nyeri permukaan berasal dari permukaan tubuh, sedangkan nyeri lebih dalam berasal 

dari otot-otot, persendian, bagian dalam perut, dan organ-organ dalam lainnya. 

Sesuai dengan proses rasa nyeri diatas, maka rasa nyeri dapat dilawan 

dengan beberapa cara yaitu : 

Merintangi pembentukan mediator rangsangan pada reseptor nyeri perifer 

dengan mempengaruhi biosintesis prostaglandin. 
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Merintangi penyaluran rangsang nyeri pada saraf sensoris, misalnya
 

menggunakananasthesi loka!'
 

Blokade dari pusat nyeri di sistem saraf pusat memanfaatkan analgetika
 

sentral (narkotika) atau anaestetika umum.
 

Banyak faktor yang mempengaruhi pengobatan rasa nyeri menggunakan 

analgetika sehingga seseorang dapat lebih sensitif dalam merespon rangsangan 

rangsangan nyeri dibanding orang lain, antara lain: 

perilaku ( nyeri dapat dilatih ) 

kognitive (proses pernikiran mengubah pengalaman nyeri) 

keadaan sosial (ekspresi nyeri berbeda pada keadaan lingkunganberbeda) 

kultural (latar belakang budaya dapat berpengaruh terhadap toleransi nyeri) 

faktor interfisik dalam menafsirkan rangsangan nyeri dll. 

Faktor yang lain adalah faktor psikis, disebut nyeri psikogenik (kesabaran 

individu dan daya tahan ketika menerima nyeri). Nyeri fisik biasanya terlokalisasi, 

dapat tergambar dengan baik dan dapat diobati dengan terapi analgetika. Sedangkan 

nyeri psikogenik, meskipun nyata tetapi tidak terlolalisasi, tidak jeias dan tidak 

mudah pengobatannya menggunakan analgetika biasa. 

4. Tinjauan ten tang analgetika 

Analgetika adalah obat-obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan 

rasa sakit. Dapat juga dikatakan sebagai obat-obat yang menghilangkan persepsi nyeri 
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dengan rnekanisme yang mempengaruhi berbagai 1intasan saraf secara selektif (Gan, 

1987) 

Obat analgetika dibagi menjadi dua golongan besar : 

Narkotika (opoid) 

Non narkotika (non opoid ) 

Analgetika narkotika memiliki daya penghilang nyeri yang kuat sekali 

dengan titik kerja berada disistem saraf pusat. Umumnya zat-zat tersebut dapat 

mengurangi kesadaran (sifat meredakan atau menidurkan) serta menimbulkan perasaan 

nyaman (euphoria). Akibat lainnya adalah toleransi dan kebiasaan (habituasi), serta 

ketergantungan fisik (adiksi) dan psikis (ketagihan). 

Golongan obat opoid dimaksudkan untuk (1) obat-obat yang berasal dari 

opium-rnorfin; (2) senyawa semisintetik morfin; dan (3) senyawa sintetik yang 

berefek seperti morfin. 

Pada beberapa kasus nyeri , obat- obat golongan narkotika walaupun 

efektif sebagai analgetika, dihindarkan pemakaiannya karena efek tersebut diatas. 

Analgetika non narkotika misalnya asam asetil salisilat (aspirin) bekerja 

secara perifer. Obat-obat ini mempengaruhi prostaglandin yang diproduksi melalui 

asam arakhidonat yang berfungsi dalam merespon stimulus nyeri, sehingga terjadi 

penurunan jumlah impuls nyeri yang diterima sistem saraf pusat. Asprin sendiri 

menghambat dengan mengadakan asetilasi gugus aktif serin dari enzim 

siklooksigenase Obat ini dipakai sebagai protipe obat analgetika perifer yang 
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digunakan secara luas. Hal ini disebabkan adanya efek antipiretik, antiinflamasi serta 

pada penggunaan lama efek samping yang ditimbulkannya lebih kecil dibanding 

analgetika lainnya kecuali efek mengiritasi lambung. Kelebihan ini dapat dibandingkan 

dengan efek hepatotoksik dari parasetamol (Dipalma, 1974) 

5. Tinjauan tentang metode pengujian aktifitas analgetika 

Hampir semua uji analgetika tergantung pada aplikasi stimulasi eksternal 

pada binatang percobaan dan observasi perubahan sikap dimana binatang percobaan 

berusaha melepaskan diri dari situasi yang diinduksikan terhadapnya. Pada berbagai 

uji, respon mencit yang diamati adalah mencicit, gerakan tubuh yang sakit dan kaki 

yang dikenai panas, menjilat telapak kaki, atau melompat. Hasil eksperimen pada 

binatang dapat mengarahkan adanya aktifitas analgetika suatu bahan terhadap 

manusia, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa respon yang dihasilkan eksperimen 

menggunakan manusia sebagai subyek atau menggunakan binatang mempunyai derajat 

yang sama. 

Metode-metode pengujian aktifitas analgetika dilakukan untuk menilai 

kemampuan suatu bahan dalam menekan atau menghilangkan rasa nyen yang 

diinduksikan pada binatang percobaan. 

Tiga cara yang dapat digunakan untuk menentukan efektifitas analgetika : 

- Pengukuran efek pengurangan rasa sakit pada pasien yang mengalami rasa sakit 

secara spontan 
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- Pemeriksaan efek penguranan rasa sakit pada pasien secara eksperimenral 

- Pemeriksaan efek bahan pada reaksi binatang terhadap stimulus yang merusak 

Dasar metode yang digunakan dalam menguji suatu bahan analgetika adalah 

mekanisme aktivitasnya. Uji-uji nu dirancang sebagai model pengobatan pada 

manusia, tetapi biasanya ada perbedaan yaitu pada uji-uji ini diberikan sebelum 

stimulus merugikan diberikan. Uji-uji pada binatang dapat dikelompokkan menurut 

.. .
jerus nyen : 

Uji-uji yang melibatkan reseptor nyeri permukaan, yang meliputi semua uji 

dimana kulit distimulasi. Beberapa dari uji stimulusnya dapat mencapai 

reseptor nteri yang lebih dalam 

Uji-uji yang terutama melibatkan reseptor nyeri lebih dalam, seperti stimulasi 

!istrik dari ujung-ujung saraf nyeri dalam pulpa gigi 

Uji umum yal1g lain meliputi stimulasi reseptor nyeri yang lebih dalam 

dengan penyuntikan fenil kinon, asam asetat atau bradikinin kedalam rongga 

peritoneal mencit (Turner, 1965) 

Umumnya daya kerja analgetika dinilai dari binatang percobaan dengan 

mengukur besarnya peningkatan stimulus nyeri yang harus diberikan sampai ada 

respon nyeri atau frekuensi respon nyeri serta jangka waktu ketahanan hewan 

terhadap stimulus nyeri 
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5.1. Metode Stimulasi Panas 

Penggunaan rangsangan panas diberikan secara radiasi dengan intensitas 

tetap. Metode ini dikenal dengan tail flick dan D' amour-Smith. Sebagaisumber 

radiasi digunakan "Mazda 6-8 volt" yang dilengkapi 1 reflektor untuk 

memfokuskan radiasi panas lampu melalui suatu lensa menuju ujung ekor tikus 

yang terletak 6 inci dibawa larnpu. 

Jenis uji yang lain yang mirip dengan prinsip diatas adalah metode yang 

digunakan oleh Bass dan Van Der Brook (Domer, 1971) dengan perbedaan yaitu 

lampu yang digunakan 100 watt, lama penyinaran direkam secara otomatis pada 

pencatat waktu. Metode ini lebih memudahkan pengamatan respon hewan 

dengan pemakaian stop watch dibandingkan dengan panas radiasi pada tail flick 

dan D'Amour-Smith, sangat melelahkan mata. 

Stimulus panas dapat juga diberikan secara konduksi, dikenal sebagai 

metode Hot Plate Test dari Wolff dan Me. Donald. Hewan percobaan (mencit) 

diamati waktu reaksinya setelah diletakkan diatas Hot Plate. Pada ternperatur 

dibawah 50 0 C mencit memberikan reaksi yang tidak teratur. Pada suhu 55 0 C 

waktu reaksinya 30 detik, dan pada suhu 60 0 C waktu reaksinya 20 detik. 

Reaksi / respon yang ditunjukkan antara lain : menjilat kaki, mengangkat kaki, 

menendang kaki arau meloncat keluar dan silinder, Mencit akan menunjukkan 
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reaksi-reaksi tersebut jika dikenakan pada kondisi-kondisi yang tidak 

menyenangkan 

5.2. Metode Stirnu.asi Listrik 

Pada metode ini digunakan binatang besar seperti kera Macaca mulata. 

Elektroda aliran listrik dipasang di ganglion gaseri atau telinga. Kemudian kera 

dilatih dengan memberi arus tertentu. Apabila kera merasa kesakitan dan dapat 

menyentuh level tertentu yang tersedia maka arus akan turun satu tingkat secara 

otomatis. Dengan demikian akan dapat diukur ambang rasa sakitnya. Kemudian 

setelah perlakuan, percobaan diulang kembali. Bila ambang rasa sakit meningkat 

setelah perlakuan, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut memiliki efek 

analgetika. Metode ini memerlukan perlengkapan khusus yang rumit. 

Metode yang lain adalah merode pulpa gigi, tetapi hal ini sulit dilakukan 

karena memerlukan ketrampilan yang tinggi. 

5.3. Metode stimulasi dengan tekanan 

Tekanan diberikan pada ekor tikus menggunakan suatu alat syringe yang 

merupakan suatu rangkaian tertutup yang terdiri dari suatu minyak mineral yang 

dihubungkan rnelalui pipa T dengan syringe lain. Peningkatan besar tekanan akan 

menyebabkan tikus berontak berusaha rnelepaskan diri atau mencicit. Hasil 

percobaan ini akan bernilai kualitatif saja dan tidak dapat diulang-ulang karena 
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ekor tikus menjadi cidera akibat penekanan sehingga mempengaruhi hasil 

pecobaan selanjutnya. 

5.4. Metode stimulasi kimiawi 

Stimulasi kimiawi yang diterapkan pada hewan kecil berupa mencit Mus 

musculus adalah berupa penyuntikan secara intraperitoneal bahan-bahan yang 

dapat menirnbulkan respon karakteristik seperti menggeliat, meregang, atau 

konstriksi otot-otot abnomen. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Siegmund et al. menggunakan fenilkinon 0,02 % sebanyak 0,25 m!. Nickander et 

al. berhasil menggunakan larutan asetat 0,6 % sebanyak 10 mllkg BB yang 

diinjeksikan secara intraperitoneal. Koster et al. menggunakan 16 mglkg BB. 

Bahan kimia yang digunakan sebagai bahan penginduksi nyeri yang lain yaitu 

bradikinin, larutan KCl 2 % dan histarnin. 

Pemilihan metode pengujian aktivitas analgetika tidak hanya pengukuran 

intensitas, tetapi juga lama kerja obat untuk menghindari kerusakan permanen 

suatu jaringan akibat observasi berulang. Metode uji aktifitas yang memberikan 

hubungan bertingkat antara intensitas rangsangan nyeri dan dosis analgetika 

yang dibutuhkan untuk menahan rangsangan rasa nyeri. Cara ini lebih disukai 

karena dapat diperoleh perkiraan kuantitas aktifitas analgetika. 

Sebagai catatan efektifitas analgetika tidak dapat dinilai dengan 

menggunakan obyek sehat. Eksperimen menggunakan obyek sehat berguna 
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untuk penilaian ada tidaknya efek serta potensi analgetika suatu bahan. 

Sedangkan pengukuran pada subyek sakit berguna untuk menentukan efektifitas 

bahan pada keadaan yang paling sesuai untuk keadaan klinis. (Turner, 1965) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Bahan Penelitian 

1.1. Bahan Kimia 

Metanol teknis, heksan teknis, klorofonn teknis, asetosal, larutan asam asetat 0,6 %, 

larutan NaCl 0,9 %, larutan CMC-Na 0,5% 

1.2. Hewan Percobaan 

Mencit putih Mus musculus strain Swiss-Webster jantan dewasa dengan berat badan 

25 - 35 gram. Jumlah yang diperlukan 120 ekor mencit. Persyaratan lainnya kondisi 

mencit sehat, tidak ada kelainan yang tarnpak pada bagian tubuhnya. Sebelum diberi 

perlakuan terhadap mencit dilakukan adaptasi dengan lingkungannya selama 1 (satu) 

minggu (Charles, 1982). 

2. Alat-alat 

Tirnbangan, Bejana kaca untuk maserasi, Jarum sonde dan spuit 1 ml untuk pemberian 

peroral skala 100, timer, wadah pengamatan. 
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3. Penyediaan Bahan 

3.1. Pembuatan Serbuk Simplisia Daun 

Daun-daun tanaman Pachystachys coccinea, dicuci dengaan air bersih, kemudian 

ditiriskan untuk menghilangkan sisa-sisa air cucian. Setelah bersih bahan kemudian 

dikeringkan dengan cara diangin-anginkan diatas tikar atau alas lain yang bagian 

bawahnya berlubang, sambil secara berkala dibolak-balikkan untuk mempercepat 

pengeringan. Apabila sudah kering, daun ini ditumbuk dan diayak dengan ayakan 

(Depkes, 1985) 

3.2. Penyarian Bahan 

Serbuk daun Pachystachys coccinea, hasil pengayakan ditimbang 500 gram kemudian 

dilakukan cara meserasi dengan heksan Filtrat hasil maserasi diuapkan dengan 

rotavapour sampai didapatkan ekstrak kering. Ampas sisa maserasi dengan heksan 

dilakukan lagi penyarian dengan pelarut kloroform dengan cara yang sarna. Penyarian 

terakhir dilakukan menggunakan pelarut metanol terhadap ampas sisa maserasi dengan 

kloroform dengan cara yang sarna pula (Depkes, 1989) 

3.3. Pembuatan Sediaan Uji 

Dosis ekstrak metanol, kloroform dan heksan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 250 mgIKg BB, 500 mglKg BB dan 1000 mgIKg BB (John, 1982) Masing

masing dosis disediakan dalam larutan CMC-Na 0,5 % dan masing-masing kadar 
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didapat dengan mencampur sejumlah ekstrak kering dengan larutan CMC-Na 0,5 % 

pada volume yang sesuai. 

3.4. Penyediaan Asetosal Sebagai Pernbanding 

Dosis asetosal yang digunakan pada mencit berdasarkan pada dosis analgetika peroral 

bagi hewan percobaan. Dosis tersebut adalah 134 mglKg berat badan mencit untuk 

metode Writhing Test (Charles, 1982). 

Volume yang diberikan adalah 0,5 ml pada mencit dengan berat badan 25 gram. Jadi 

kadar asetosal 0,67 % berbentuk suspensi dalam larutan Natrium - CMC 0,5 %. 

Suspensi asetosal harus dibuat segar, karena stabilitas suspensi asetosal hanya 

beberapa hari (Depkes, 1984) 

3.5. Penyediaan Larutan Asam Asetat 0,6% 

Larutan asam asetat disiapkan dati asam asetat glasial 100 % p.a., yang kemudian 

diencerkan dengan sejumlah air suling (konsentrasi 0,6 %) dan disterilkan dengan 

autoklaf IISoC selama 30 menit. 

4.	 Metode percobaan uji efek analgetika 

Dalam penelitian ini digunakan metode Writhing test. Hewan percobaan dibagi secara 

acak dalam 1I kelompok masing-masing terdiri dari enam ekor mencit. 
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Adapun tahapan penelitian sebagai berikut : (Laurence, .1964 ; Turner, 1965) 

4.1.	 Timbang berat badan masing-masing mencit 

4.2.	 Mencit-mencit dipuasakan 3 jam sebelum diberi perlakuan 

4.3.	 Kepada masing-masing kelompok diberikan secara oral sediaan uji sesuai 

tabel 1 

4.4	 Tiga puluh menit setelah pemberian obat uji semua mencit disuntikkan 

dengan larutan asam asetat 0,6 %, dengan volume 10 mg/Kg BB secara intra 

peritoneal (i.p.) 

4.5.	 Diamat; sejumlah geliatan (kaki depan dan belakang direnggangkan), perut 

menyentuh dasar), yang ditunjukkan oleh setiap mencit setelah sepuluh 

menit penyuntikan asam asetat 0,6 % i.p. setiap lima menit selama satu 

Jam 

4.6.	 Prosentasi proteksi rata-rata hasil pengamatan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus :
 

( kel.uji x 100 )
 
100 -

Kelompok kontrol 

Bila prosentasi proteksi yang ditunjukkan kurang dari 50 %, dapat dianggap tidak 

efektif secara farrnakologis (Turner, i 965). 
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Tabel I. Rancangan Penelitian Uji Efek Analgetika dengan Metode Writhing Test 

IKelompok 

Rata-rata geliatani 5 menit selama 60 menit 

1 2 3 4 5 6 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Keterangan : 

I : Kelompok mencit yang diberi larutan NaCI 0,9 % (kelornpok kontrol) 

II : Kelompok mencit yang diberi 250 mg/kgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

III : Kelompok mencit yang diberi 500 mg/kgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

IV : Kelompok meneit yang diberi 1000 mg/kgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

V : Kelompok mencit yang diberi 250 mg/kgBB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 
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VI : KeIompok meneit yang diberi 500 mglkgBB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

VII : Kelompok meneit yang diberi 1000 mglkgBB ekstrak kioroform daun Pronojiwo 

VIII : Kelornpok rnencit yang diberi 250 mglkgBB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

IX : Kelompok mencit yang diberi 500 mglkgBB ekstrak heksandaun Pronojiwo 

X : Kelompok rnencit yang diberi 1000 mglkgBB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

XI : Kelompok rnencit yang diberi Asetosal 0,67% (kelompok pembanding) 

5. Pengumpulan dan Analisis Data 

Data diperoleh dari perhitungan rata-rata geliatan yang ditunjukkan oleh meneit 

sepuluh menit setelah pemberian bahan penginduksi nyeri (asam asetat) selama 60 

menit. Data yang diperoleh dianalisa dengan uji ANAVA (analisa varian) dengan 

menggunakan Desain Randomisasi Lengkap (Completely Randomized Design) dan 

pada tingkat kepereayaan 95% (a = 0,05%) atau 99% (a = 0,01%) untuk 

membuktikan apakah ada perbedaan bermakna yang ditunjukkan antar kelompok 

perlakuan ekstrak daun dan kelompok kontrol (Daniel, 1978 ; Nasir, 1988). 

Dalam analisa ini digunakan uji F, dan dari perhitungan dapat dibuat tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. Perhitungan Statistik ANAVA CRD 

Sumber 

vanasi 

Jumlah kuadrat 

(55) 

Derajad bebas 

(dB) 

Kuadrat rata-rata 

(MS) 

F hitung 

Antar dosis SSp~r1akllatl k-l SSp 
MSP= 

dBp 

M S Perlakuan 

MS Error 

Antar 

mencit 

SError N-k 

sss., 
MSE=-

N-k 

Total SStot.1 N-1 

Dari analisis tersebut didapatkan harga F hitung yang kemudian 

dibandingkan dengan F tabel. Bila ternyata harga F hitung lebih besar atau sama dengan F 

tabel, maka Ho ditolak dan dapat disirnpulkan ada perbedaan yang bermakna antar 

kelompok perlakuan Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan efek perlakuan antara 

pasangan kelompok, analisa dilanjutkan dengan menggunakan Honestly Significant 

Difference (HSD > 1% atau HSD > 5%) (Daniel, 1978 ; Nasir, 19813). 

Bila selisih harga rata-rata lebih kecil daripada harga HSD > 1 % atau HSD 

> 5 % berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antar pasangan kelompok tersebut. Bila 

ternyata didapatkan kenyataan sebaliknya maka terdapat perbedaan yang bermakna antar 

pasangan kelompok tersebut. 
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BABIV
 

HASIL DAN PEMBAHASAN
 

Dari hasil pengamatan uji analgetika ekstrak daun pronojiwo dengan 

metode Writhing Test didapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil penelitian uji efek analgetika dengan metode writhing test 

Rata-rata geliatan / 5 menit selama 60 menit 

Kelompok 

I 2 0 
J 4 5 6 

I 

I 12,75 12,08 12,58 12,83 13,67 13,33 

II 4,42 4,17 5,0 4,67 4,58 5,17 I 

I III 3,33 3,0 3,42 3,25 3,58 3,75 

IV 3,42 2,5 3,08 2,67 3,50 3,25 

V 5,67 6,42 6,33 6,25 5,58 5,17 

VI 4,50 5,17 4,17 4,67 5,17 4,33 

VII 2,67 3,08 2,83 3,17 2,75 3,58 

I 

VIII 

IX 

3,58 

2,50 

4,25 

3,42 

3,67 

2,58 

I 4,17 

o 00

J,-'-' 

3,5 

2,75 

3,92 

2,83 
, 

X 2,17 2,0 1,83 2,67 2,42 2,17 

XI 1,92 2,0 2,5 2,08 2,5 1,92 
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Keterangan : 

I : Kelompok mencit yang diberi larutan NaCI 0,9 % (kelompok kontrol) 

II : Kelornpok meneit yang diberi 250 mglkgBB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

III : Kelompok mencit yang diberi 500 mglkgBB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

IV : Kelompok meneit yang diberi 1000 mglkgBB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

V : Kelompok meneit yang diberi 250 mglkgBB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

VI : Kelompok meneit yang diberi 500 mglkgBB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

VII : Kelompok meneit yang diberi 1000 mglkgBB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

VIII : Kelompok meneit yang diberi 250 mg/kgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

IX : Kelompok meneit yang diberi 500 mg/kgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

X : Kelompok meneit yang diberi 1000 mglkgBB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

XI : Kelompok meneit yang diberi Asetosal 0,67% (kelompok pembanding) 
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Tabel 4. Perhitungan statistik frekuensi writhing test 15 menit masing-rnasing kelompok 

Mencit Parameter 

N ~X Mean 
I nX2 

) ~ X2 

Kel. I 6 77,24 12,87 5966,02 995,92 

Kel. II 6 28,01 4,67 784,56 131,45 

Kel. III 6 20,33 3,39 413,31 69,23 

Kel. IV 6 18,42 3,07 339,30 57,38 

Kel. V 6 35,42 5,98 1254,58 210,37 

Kel. VI 

Kel. VII 

I 

6 

6 

28,01 

18,08 

4,67 

3,01 

784,561 

326,69 

131,66 

55,06 

Kel. VIII 6 23,09 3,85 533,15 89,36 

Kel. IX 6 17,41 2, 91 303,11 51,27 

Kel. X 6 13,31 2,22 177,16 29,76 

Kel. XI 6 12,92 2,15 166,938 28,21 

Total 66 256, 82 11.049,57 1.849,67 

Dari perhitungan diperoleh jumlah geliatan rata-rata/S menit selarna 60 menit yang 

terkecil adalah kelompok mencit ekstrak metanol dosis 1000 mg/Kg BB, diikuti oleh 

kelompok mencit ekstrak metanol dosis 500 mglkg BB, kelompok mencit ekstrak 

kloroform dosis 1000 mg IKg BB, kelompok mencit ekstrak heksan dosis 1000 mg IKg 
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BB, kelompok meneit ekstrak heksan dosis 500 mg/kg BB, kelompok meneit -ekstrak 

metanol dosis 250 mglkg BB, kelompok fraksi heksan dosis 250 mglkg BB dan ekstrak 

kloroform dosis 500 mglkg BB, terakhir kelompok meneit ekstrak kloroform dosis 250 

mglkgBB. 

Kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan uji ANAVA dengan 

menggunakan desain Randomisasi Lengkap (Completely Randomized Desaign) dan pada 

tingkat kepercayaan 95% (a ~ 0,05%) atau 99% (a = 0,01%) untuk membuktikan apakah 

ada perbedaan bermakna yang ditunjukkan antar kelompok perlakuan ekstrak daun dan 

kelompok kontrol. 

Tabel 5. Ringkasan ANAVA CRD masing-masing kelompok perlakuan 

Sumber 

vanasi 

Jumlah kuadrat 

(SS) 

Derajad bebas 

(dB) 

Kuadrat rata-rata 

(MS) 

F hitung 

Antar dosis 825,488 9 

595,591 

Antar 
meneit 

7,687 50 0,154 

Total 833,175 59 

10 
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Ftabel	 {X 0,01 = 2,805 

a 0,05 =2,08 

Secara statistik, perbedaan jumlah geliatan di antara kelompok perlakuan ternyata 

bermakna pada tingkat kepercayaan 95 % maupun 99 %, dimana F hitung > F tabel 

Analisa dilanjutkan dengan menggunakan Honestly Significant Difference (HSD > 5 % 

atau HSD 1 %), Harga HSD dapat dihitung sebagai berikut : 

HSD q 5 % = 4,65 q 1 % = 5,45 

HSD 0,05 =4,65	 = 0,577 ~ 
\ 10 

HSD 0,01 - ~ = 0,678= ),45 \ 10 

Harga HSD yang didapat dibandingkan dengan selisih harga rata-rata diantara kelompok 

perlakuan pada tabel 6, sehingga diperoleh tingkat kemaknaan perbedaan diantara 

kelompokperlakuan 
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Tabel6. Selisih harga rata-rata -diantara kelompok perlakuan 

XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XIO 

XI 12,87 - 8,2 9,48 9,8 6,97 8,2 9,86 9,02 9,97 1;0,65 

X2 4.67 - - 1,28 1,6 1,23 - 1,66 0,82 1,77 2,45 

X3 3,39 - - - 0,32* 2,51 1,28 0,38* 0,46* 0,49* 1,17 

X4 3,07 - - - - 2,83 1,6 0,06* 0,78 0,17* 0,85 

X5 5,9 - . - - - 1,23 2,89 2,05 3 3,68 

X6 4,67 - - - - - - 1,66 0,82 1,77 2,45 

X7 3.01 - - - - - - - 0,86 0,"* 0,79 

X8 3,85 - - - - - - - - 0.95 1,63 

X9 2,9 - - - - - - - - - 0,68 

X IO 2,22 - - - - - - - . - -
I 

Keterangan : 

X I	 : Rata-rata frekuensi geliatan/5 menit kelompok mencit yang diberi larutan Nael 

0,9 %, (kelompok kontrol) 

X2 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 250 mg / kg 

BB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

X3 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 500 mg / kg 
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BB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

X4 : Rata-rata frekuensi geliatan/5 menit kelompok mencit yang diberi 1000 mg / kg 

BB ekstrak heksan daun Pronojiwo 

X5 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 250 mg / kg 

BB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

X6 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 500 mg / kg 

BB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

X7 : Rata-rata frekuensi geliatan/5 menit kelompok mencit yang diberi 1000 mg / kg 

BB ekstrak kloroform daun Pronojiwo 

X8 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 250 mg / kg 

BB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

X9 : Rata-rata frekuensi geliatan / 5 menit kelompok mencit yang diberi 500 mg / kg 

BB ekstrak metanol daun Pronojiwo 

XIO : Rata-rata frekuensi geliatan/5 menit kelompok mencit yang diberi 1000 mg / kg 

BB ekstrak metano! daun Pronojiwo 

Dari hasil diatas diperoleh perbedaan diantara nilai rata-rata adalah : 

Ada beda yang bermakna secara statistik pada kelompok kontrol dengan 

semua perlakuan yang diberikan pada tingkat kepcrcayaan 95 % maupun 99 % 

00 
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Beda terbesar ditunjukkan oleh kelompok mencit yang diberi ekstrak metanol 

dosis 1000 mg/kg BB, diikuti oleh kelompok mencit ekstrak metanol dosis 500 mg 

/kg BB, kelompok mencit ekstrak kloroform dosis 1000 mg/kg BB, kelompok 

mencit ekstrak heksan dosis 1000 mg I kg BB, kelornpok mencit ekstrak heksan 

dosis 500 mg /kg BB, kelompok mencit ekstrak metanol 250 mg /kg BB, kelompok 

mencit ekstrak heksan 250 mg I Kg BB dan ekstrak kloroform 500 mg I kgBB, 

yang terakhir adalah kelompok mencit ekstrak kloroform 250 mg/kg BE. 

Sedang perbedaan tidak bermakna ditunjukkan oleh : 

( Kelompok mencit ekstrak heksan dosis 500 mg/kg BB dengan 

kelompok mencit ekstrak heksan dosis 1000 mg I kg BB 

kelompok mencit ekstrak kJoroform dosis 1000 mg/kg BB 

kelompok mencit ekstrak metanol dosis 250 mglkg BB 

kelompok mencit ekstrak metanol dosis 500 mg/kg BB 

( Kelompok mencit ekstrak heksan dosis 1000 mg/kg BB dengan 

kelompok mencit ekstrak kloroforrn dosis lOOO mg/kg BB 

keJompok mencit ekstrak metanol dosis 500 mg/kg BB 

Untuk mendapatkan proteksi yang diberikan oleh masing-masing sediaan terhadap mencit 

maka dihitung prosentase proteksi dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 7. Prosentase proreksi sediaan uji pada uji efek analgetika dengan metode writhing 

test pada mencit 

No. Bahan Uji % Proteksi 

1. Kontrol '0 

2. Ekstrak Heksan 250 mg/kg BB 63,7 

3. Ekstrak Heksan 500 mg/kg BB 73,66 

4. Ekstrak Heksan 1000 mg/kg BB 76,15 

5. Ekstrak K1oroform 250 mg/kg BB 54,16 

63,716. Ekstrak Kloroform 500 mg/kg BB 

7. Ekstrak Kloroform 1000 mg/kg BB 76,61 

70,098. Ekstrak Metanol 250 mg/kg BB 

77,479. Ekstrak Metanol 500 mg/kg BB 

82,7510. Ekstrak Metanol 1000 mg/kg BB 

83,2911. Pembanding 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa semua ekstrak 

tanaman uji mempunyai efek analgetika yang efektif secara farmakologis karena prosentasi 

proteksi semua ekstrak uji lebih dari 5D % ( Turner, 1965) dan peringkat potensi 

35 
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analgetika yang tertinggi pada uji efek analgetika menggunakan metode writhing test ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Ekstrak metanol dosis 1000 mg /kg BB 

2. Ekstrak metanol dosis 500 mg /kg BB 

0 
~. Ekstrak kloroform dosis lOOO mg !kg BB 

4. Ekstrak heksan dosis 1000 mg /kg BB 

5. Ekstrak heksan dosis 500 mg!kg BB 

6. Ekstrak metanol dosis 250 mg /kg BB 

7. Ekstrak heksan dosis 250 mg!kg BB 

8. Ekstrak kloroformdosis 500 mg /kg BB 

9. Ekstrak klorofom dosis 250 mg !kg BB 

Dari data-data tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa ternyata 

pengalaman empiris sebagian masyarakat sehubungan dengan pemakaian tanaman 

Pronojiwo (Pachystachys coccinea) sebagai analgetika dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan 

diharapkan dengan adanya informasi ini, dapat meningkatkan kegunaan tanaman 

Pronojiwo sebagai tanaman obat khususnya sebagai analgetika, serta dapat dikembangkan 

pendayagunaanya sebagai komoditi yang bernilai ekonomi 
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BABV 

S~PULANDANSARAN 

Simp ulan 

Berdasarkan hasil penelitian efek analgetika ekstrak heksan, kloroform dan 

metanol daun Pronojiwo (Pachystachys coccinea) menggunakan metode writhing test pada 

mencit Mus musculus dapat disimpulkan bahwa : 

1.	 Pemberian peroral ekstrak metanol, kloroform dan heksan dari daun pronojrwo 

(pachystachys coccinea) pada mencit memberikan efek analgetika yang berbeda secara 

bermakna pada dosis tertentu dibandingkan dengan kontrol. 

2.	 Efek analgetika ekstrak metanol daun Pronojiwo mempunyai aktifitas yang lebih kuat 

dibandingkan dengan ekstrak kloroform dan heksan dari tanaman yang sama 

Saran 

Dalam upaya untuk pengembangan dan kelengkapan data mengenai efek 

ana!getika dari tanaman Pachystachys coccinea ini , maka perlu dilakukan penelitian 

dengan menggunakan metode dan hewan coba yang lain 
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