
 
 

SKRIPSI 
 

UJI EFEK SEDASI EKSTRAK DAUN Helianthus annuus 

L. DENGAN EKSTRAKSI BERTINGKAT TERHADAP 

MENCIT (Mus musculus) GALUR BALB/C 

 

 

 

 

ENITA FITRIANI PUTRI 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA 

SURABAYA 

2016 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



 
 

SKRIPSI 

 
UJI EFEK SEDASI EKSTRAK DAUN Helianthus annuus 

L. DENGAN EKSTRAKSI BERTINGKAT TERHADAP 

MENCIT (Mus musculus) GALUR BALB/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENITA FITRIANI PUTRI 

051211133046 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA 

SURABAYA 

2016 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                 UJI EFEK SEDASI.......                       ENITA FITRIANI PUTRI



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                 UJI EFEK SEDASI.......                       ENITA FITRIANI PUTRI



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                 UJI EFEK SEDASI.......                       ENITA FITRIANI PUTRI



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya.  

Dengan selesainya skripsi yang berjudul “UJI EFEK SEDASI EKSTRAK 

DAUN Helianthus annuus L. DENGAN EKSTRAKSI BERTINGKAT 

TERHADAP MENCIT (Mus musculus) GALUR BALB/C”  ini, saya 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan ridha-Nya, atas segala 

kemudahan serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan 

ujian dalam proses pengerjaan skripsi. 

2. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si selaku pembimbing utama dan ketua 

proyek penelitian DIKTI 2016 yang dengan ikhlas dan penuh 

kesabaran membimbing dan meluangkan waktunya serta memberi 

saran serta dukungan moril maupun materiil kepada saya sehingga 

skripsi ini dapat saya selesaikan. 

3. Neny Purwitasari, S.Farm., MSc selaku dosen pembimbing serta 

saya, yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktunya 

untuk berdiskusi serta memberikan motivasi demi terselesaikannya 

skripsi ini dengan baik. 

4. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., Mt., Ak., CMA. selaku rektor 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan 

fasilitas kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Hj. Umi Athiyah, M.S., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



vii 
 

program skripsi kepada mahasiswa sehingga saya mendapatkan 

pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa dalam proses 

pengerjaan skripsi. 

6. Papa dan mama saya yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi supaya tidak mudah putus asa dan tidak takut dalam 

proses mengerjakan skripsi ini. Juga adek kandung dan kakak 

sepupu saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

7. Prof. Dr. Gunawan Indrayanto dan Drs. Abdul Rahman., MSi. 

selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan usulan agar 

skripsi ini dan saya secara pribadi menjadi lebih baik lagi.  

8. Dra. Asri Darmawati, Apt., MSi. selaku dosen wali yang selama 

masa pendidikan sarjana memberikan saran dan motivasi dalam 

menyelesaikan studi.  

9. Para dosen dan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan ilmunya hingga saya menyelesaikan 

pendidikan sarjana.  

10. Mbak Anisah dan Mbak Nindya yang telah banyak membantu 

secara teori maupun teknis untuk menyelesaikan penelitian skripsi 

ini.  

11. Anggota tim uji efek sedasi in vivo dan tim antimalaria in vitro 

antara lain Annisa, Bening, Aisyah, Tessa, dan Dwi atas kerja 

sama, teguran, pelajaran sosial dan motivasinya dalam proses 

pengerjaan skripsi ini.  

12. Sahabat-sahabat terbaikku selama kuliah di farmasi : Tiara Vista 

Ramadhani, Adissa Paramitha yang telah banyak memberi 

semangat sampai diakhir penyelesaian skripsi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



viii 
 

13. Pak Edi selaku salah seorang yang bekerja di bagian determinasi 

tanaman di Materia Medika Batu yang banyak membantu dalam 

memperoleh daun mengkudu dan determinasinya. 

14. Pak Iwan, Pak Jarwo, Pak Parto, Mas Eko, dan Pak Lismo selaku 

laboran Departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga yang bersedia direpotkan dalam hal 

bahan, penggunaan instrumen, surat ijin, peminjaman laboratorium 

guna pengerjaan skripsi ini.  

15. Para pejuang skripsi terutama di laboratorium hewan coba Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga yang bersama-sama menempuh 

perjalanan panjang skripsi.  

16. Rekan-rekan angkatan 2012 Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga, terutama kelas B yang saling menyemangati bersama 

selama empat tahun ini dalam menjalani studi untuk mencapai 

gelar sarjana. 

17. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu yang secara langsung maupun tak langsung membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan 

memudahkan segala urusan bapak dan ibu, serta kawan-kawan sekalian. 

Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi saya pribadi 

maupun bagi orang lain di kemudian hari. 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



ix 
 

RINGKASAN 
UJI EFEK SEDASI EKSTRAK DAUN Helianthus annuus L. 

DENGAN EKSTRAKSI BERTINGKAT TERHADAP MENCIT (Mus 
musculus) GALUR BALB/C 

 
Enita Fitriani Putri  

 
Insomnia termasuk ke dalam gangguan tidur disomnia yang 

berkaitan dengan kualitas dan lamanya tidur (Widodo et al., 2000). Menurut 
penelitian 20-30% orang dewasa diseluruh dunia mengalami insomnia 
dalam hidupnya. Apabila seseorang mengalami insomnia selama tiga hari, 
maka dapat meningkatkan resiko mengidap diabetes. Hasil riset 
menyebutkan bahwa orang insomnia memiliki peluang dua kali lebih besar 
meninggal karena penyakit jantung. Hipertensi dapat terjadi pada pasien 
yang mengalami insomnia (Hidayati, 2013). 

Beragam obat dapat digunakan untuk mengatasi insomnia, 
diantaranya adalah Benzodiazepin dan barbiturat. Namun penanganan 
secara farmakologi dengan menggunakan obat-obatan menyebabkan 
ketergantungan, kecanduan, dan gangguan keseimbangan psikis dan 
motorik. Selain itu juga menimbulkan efek samping seperti kantuk, pusing, 
depresi, mual, dll (Setiawati et al., 2007). 

Daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) dipilih berdasarkan 
pendekatan kemotaksonomi yaitu karena beberapa tanaman dari famili 
Asteraceae seperti Matricaria chamomile, Chamaemelum nobile L., 
Chrysanthemum coronarium L., Vernonia amygdalina Del., Aster glehni, 
Vernonia cinerea (Linn.), Mikania scandens (L.) telah diketahui memiliki 
efek sedasi. (Briguiche et al., 2015; Dokuparthi et al., 2015; Joshua et al., 
2014; Dey et al., 2011; Srivastava et al., 2010; Nugroho et al., 2012; 
Sathyanatan et al., 2012). Selain itu, senyawa-senyawa yang diduga 
memiliki efek sedasi pada tanaman tersebut seperti flavonoid, terpenoid, 
dan senyawa fenolik juga terkandung dalam daun bunga matahari (Dwivedi 
et al., 2014). 

Pada penelitian ini, daun bunga matahari diekstraksi secara 
bertingkat dengan menggunakan pelarut n-heksana, kloroform, dan etanol 
96%. Ketiga pelarut tersebut diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa 
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yang diduga memiliki efek sedasi. Uji efek sedasi ini dilakukan secara in 
vivo dengan menggunakan mencit jantan galur Balb/C dengan 
menggunakan alat rotarod. Mencit dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 
kontrol negatif (tween 10%), kontrol positif (diazepam 1,3 mg/kgBB), 
ekstrak n-heksana, kloroform, dan etanol 96% masing-masing 500 
mg/kgBB daun bunga matahari. Tiap kelompok sebanyak 7 ekor mencit. 

Mencit yang sudah diadaptasi selama seminggu dilatih dengan alat 
rotarod 15 menit/hari selama satu minggu. Mencit dapat bertahan lebih dari 
300 detik dapat digunakan untuk uji. Tahap pertama, mencit diletakkan 
pada alat rotarod dengan kecepatan 30 rpm dan dicatat waktu jatuh sebelum 
perlakuan. Kemudian mencit diberi suspensi sampel secara per oral sesuai 
dengan kelompok perlakuannya dan ditunggu selama satu jam. Setelah itu, 
mencit kembali diletakkan pada alat rotarod dengan kecepatan 30 rpm dan 
catat waktu jatuh setelah perlakuan 

Hasil yang didapatkan yaitu ekstrak etanol 96% daun bunga 
matahari memiliki efek sedasi dengan persen hambatan sebesar 
70,94±19,88. Sedangkan untuk ekstrak n-heksana dan ekstrak kloroform 
mempunyai efek sedasi yang minimal atau tidak menunjukkan efek sedasi. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, perlu dilakukan uji lain yang berkaitan 
dengan efek pada Sistem Saraf Pusat (SSP) untuk dapat menunjang hasil 
penelitian ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



xi 
 

ABSTRACT 
SEDATION EFFECT TEST OF SOME EXTRACTED OF Helianthus 

annuus L. LEAVES ON BALB/C STRAIN MICE (Mus musculus) 
 

Enita Fitriani Putri 
 
Insomnia is a dangerous symptom that can lead to degenerative diseases 
such as diabetes and hypertension. The anti insomnia drugs have many side 
effect such as drug addiction, mental slowing or problems with attention or 
memory. Thus, there is a need to find anti insomnia agent from plant that 
has minimum of side effect. Some of the plants that have sedation effect are 
belongs to Asteraceae Family such as Matricaria chamomile, 
Chamaemelum nobile L., Chrysanthemum coronarium L., Vernonia 
amygdalina Del.etc. There are lacks of data can be found from leaves of 
Helianthus annuus L. (Asteraceae) as anti insomnia. Therefore, this study 
conducted to test the sedation effect of Helianthus annuus L. leaves. In this 
study, 35 Balb/C mice was used as animal model. Rotarod was used to asses 
the effect on motor coordination. The leaves of Helianthus annuus L. was 
extracted using maceration method with variety of solvents which were n-
hexane, CHCl3, and 96% of EtOH. As many as 500 mg/kgBW of each 
extracts was administered orally, one hour before mice subjected on rotarod. 
The result showed that 96% of EtOH fraction has highest sedation effect as 
compared to the n-hexane extract and CHCl3  fraction of Helianthus annuus 
L. leaves. In conclusion, the 96% of EtOH fraction of Helianthus annuus 
L.leaves has a sedative activity. 
Keywords: Helianthus annuus L., sedation effect, motor activity, Rotarod. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Insomnia adalah kesukaran dalam mempertahankan atau memulai 

tidur yang biasa bersifat sementara atau persisten (Sadock et al., 2007). 

Insomnia termasuk ke dalam gangguan tidur disomnia yang berkaitan 

dengan kualitas dan lamanya tidur (Widodo et al., 2000). Menurut 

penelitian 20-30% orang dewasa diseluruh dunia mengalami insomnia 

dalam hidupnya. Apabila seseorang mengalami insomnia selama tiga 

hari, maka dapat meningkatkan resiko mengidap diabetes. Hasil riset 

menyebutkan bahwa orang insomnia memiliki peluang dua kali lebih 

besar meninggal karena penyakit jantung. Hipertensi dapat terjadi pada 

pasien yang mengalami insomnia (Hidayati, 2013). Beragam obat dapat 

digunakan untuk mengatasi insomnia, diantaranya adalah diazepam 

turunan dari benzodiazepin. Diazepam berperan menekan sistem saraf 

pusat dengan menghambat aktivitas GABA dalam berikatan dengan 

reseptor GABAa sehingga dihasilkan efek sedasi-hipnotik. Efek sedasi 

dapat menghasilkan efek menenangkan disertai pengurangan rasa 

cemas pada dosis rendah yang disertai dengan efek depresan pada 

fungsi psikomotor dan kognitif. Sedangkan efek hipnotik mempunyai 

efek meningkatkan tidur NREM (nonrapid eye movement), durasi tidur 

REM berkurang. Oleh karena itu, obat sedasi dapat digunakan untuk 

penyakit gangguan tidur salah satunya adalah insomnia (Katzung et 

al.,2013). Akan tetapi efek samping yang ditimbulkan diazepam jauh 

lebih berbahaya jika dibandingkan dengan terapi yang dihasilkannya 

(Hidayati, 2013). Oleh karena itu, WHO menganjurkan penggunaan 
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obat herbal sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan yang 

aman dikonsumsi (Magaji, 2007). 

 Beberapa penelitian untuk mengetahui efek sedasi telah banyak 

dilakukan pada tanaman dengan famili asteraceae. Tanaman 

Chamaemelum nobile L. mempunyai efek sedasi (Briguiche et al., 

2015). Bagian bunga dari tanaman Chrysanthemum coronarium L. 

dapat digunakan sebagai obat penenang saraf (Dokuparthi et al., 2015). 

Ekstrak etanol bunga dari Chrysanthemum morifolium dengan 

phenobarbital dapat meningkatkan ativitas tidur dengan dosis ekstrak 

100 mg/kg ditambah phenobarbital dosis 40 mg dengan tujuan untuk 

mengurangi efek samping dari pemakaian phenobarbital (Kim  et al., 

2011). Ekstrak air dari daun Vernonia amygdalina Del. mempunyai 

efek anxiolytic dan sedasi pada dosis 100-200 mg sehingga dapat 

menurunkan latensi tidur dan meningkatkan durasi tidur (Joshua et al., 

2014). Ekstrak air dan etanol dari Eclipta alba (L.) telah dievaluasi 

dapat sebagai obat penenang, relaksan otot, anxyolytic, dan anti stress 

pada dosis 150 dan 300 mg/kg per oral (Jahan et al., 2014). Ekstrak 

etanol dari Mikania scandens (L.) dapat digunakan sebagai relaksan 

otot, depresan, dan penenang (Dey et al., 2011). Ekstrak etanol dari 

seluruh bagian tanaman Vernonia cinerea (Linn.) menghasilkan efek 

depresan pada sistem saraf pusat dan mempunyai efek sedasi 

(Sathyanatan et al., 2012). Pada tanaman Matricaria chamomile 

senyawa aktif yang berperan sebagai efek sedasi adalah senyawa 

golongan flavonoid yaitu apigenin (Srivastava et al., 2010). Pada 

tanaman Eclipta alba L. famili Asteraceae, senyawa ursolic acid dan 

oleanolic acid yang merupakan golongan terpenoid yaitu triterpenoid 

berperan sebagai penenang, relaksan otot, anti cemas (Jena et al., 2013) 

dan luteolin merupakan golongan flavonoid berperan dalam efek sedasi 
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dan anti cemas (Jahan et al., 2014). Pada tanaman Aster glehni, 

senyawa asam p-kumarat  dan asam kafeat berperan menghasilkan efek 

sedasi (Nugroho et al., 2012). 

 Berdasarkan uraian berbagai macam penelitian yang pernah 

dilakukan banyak diantaranya berfokus pada pendekatan 

kemotaksonomi tanaman dan efek farmakologinya. Efek sedasi pernah 

dilakukan pada berbagai tanaman dengan famili Asteraceae. Spesies 

lain dari famili Asteraceae yaitu tanaman bunga matahari (Helianthus 

annuus L.)  masih jarang dilakukan penelitian tentang aktivitasnya 

dalam menimbulkan efek sedasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

untuk menguji efek sedasi dari ekstrak dan ekstrak dari ekstrak n-

heksana daun dari tanaman bunga matahari (Helianthus annuus L.) 

terhadap mencit (Mus musculus) untuk mengetahui potensi sedasi. 

Senyawa aktif dari tanaman Helianthus annuus L. yang diduga dapat 

menyebabkan efek sedasi adalah senyawa fenol golongan 

fenilpropanoid seperti asam kafeat dan asam klorogenik, golongan 

flavonoid, dan triterpenoid. Pemilihan pelarut didasarkan pada polaritas 

senyawa-senyawa yang diduga memilki efek sedasi yaitu golongan 

terpenoid yaitu triterpenoid,  golongan flavonoid, senyawa fenol 

golongan fenilpropanoid seperti  asam kafeat dan asam klorogenik. 

Terpenoid umumnya larut dalam pelarut kurang polar sampai dengan 

non polar seperti n-heksana, kloroform. sedangkan flavonoid, asam 

klorogenik, dan asam kafeat larut dalam pelarut polar seperti etanol dan 

air (Ganora, 2011). Sehingga bahan aktif didalam daun tanaman 

Helianthus annuus L. dapat terpisah sesuai dengan kepolarannya. 

 Salah satu alat untuk menguji efek sedasi dengan menggunakan 

alat rotarod.  Alat rotarod ini biasa digunakan untuk menilai koordinasi 

motorik dan keseimbangan pada hewan pengerat. Selain untuk menilai 
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koordinasi motorik, rotarod juga dapat digunakan untuk menilai efek 

sedasi dan kekuatan dari tikus atau mencit (Moniruzzaman et al., 2015). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini rotarod digunakan untuk 

mengetahui potensi sedasi yang dihasilkan dari ekstrak daun bunga 

matahari (Helianthus annuus L.) terhadap mencit (Mus musculus). 

 
1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah pemberian ekstrak n-heksana, ekstrak kloroform, dan 

ekstrak etanol 96% daun dari bunga matahari (Helianthus annuus 

L.) dapat menyebabkan efek sedasi pada mencit (Mus musculus) ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efek sedasi ekstrak n-heksana, ekstrak 

kloroform, dan ekstrak etanol 96% daun dari tanaman bunga 

matahari (Helianthus annuus L.)  pada mencit (Mus musculus) 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

1. Menambah penelitian mengenai obat sedatif alternatif dari bahan 

alam yang selanjutnya dapat diuji secara klinis. 

2. Membantu mengembangkan penelitian obat dari bahan alam 

sebagai pemanfaatan flora asli Indonesia di bidang kesehatan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan tentang Bunga Matahari (Helianthus annuus L.) 

  

 

Gambar 2.1 Morfologi tanaman Helianthus annuus L. 
 (Dwivedi et al., 2014) 

 
2.1.1 Klasifikasi Bunga Matahari (Helianthus annuus L.) 

Kingdom :  Plantae  

Divisi :  Angiospermae  

Kelas :  Asteridae  

Ordo :  Asterales  

Famili :  Asteraceae  

Genus :  Helianthus  

Spesies :  Helianthus annuus (Dwivedi et al., 2015) 
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2.1.2 Sinonim Bunga Matahari (Helianthus annuus L.) 

Chrysanthemum peruvianum, Helianthus annuus subsp. 

jaegeri, Helianthus annuus var. lenticularis, Helianthus annuus var. 

macrocarpus, Helianthus annuus var. texanus, Helianthus aridus, 

Helianthus lenticularis. (Dwivedi et al., 2015) 

 
2.1.3 Morfologi Helianthus annuus L. 

Tumbuhan ini tumbuh tahunan mempunyai bentuk tegak 

dan kokoh dengan ketinggian hingga 1-3 meter. Akarnya berserat 

dan merupakan akar lateral. Biji bunga matahari memiliki kulit yang 

agak keras, berbentuk pipih memanjang, warna putih keabuan atau 

hitam. Bunga matahari merupakan bunga majemuk yang tersusun 

dari ratusan dan ribuan bunga kecil pada satu bonggolnya, sedangkan 

pada bunga tunggal hanya terdapat satu bunga saja pada ujung 

tangkai tanaman. Selain itu, tanaman ini juga mempunyai bunga 

yang besar dan berbentuk pita. Warna bunganya kuning terang. Ciri 

khas dari bunga ini setiap berbunga akan mengikuti arah cahaya 

matahari. Daunnya bertangkai panjang dan besar seperti bunganya 

dan saling berhadapan atau selang seling. Batang yang berdiri tegak 

lurus (monopodial), umumnya mempunyai tinggi 0,3-5 meter. 

Bagian batangnya terlihat berbulu, bentuk batangnya bulat (Neti,S., 

2013). 

 
2.1.4 Kandungan Kimia pada Helianthus annuus L. 

Studi fitokimia pada tanaman bunga matahari (Helianthus 

annuus L.) menunjukkan adanya karbohidrat, flavonoid, tanin, 

alkaloid, saponin, fitosterol, steroid, dan fixed oil (Dwivedi et al., 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



7 
 

2014). Penelitian fitokimia menunjukkan ekstrak metanol biji bunga 

matahari (Helianthus annuus L.) mempunyai kandungan karbohidrat, 

flavanoid, tanin, alkaloid, saponin, fitosterol, steroid,  pati, glikosida 

dan protein (Dwivedi et al., 2014). 

Dari hasil studi, penentuan kandungan kimia pada daun, 

batang dan akar bunga matahari menggunakan kromatografi lapis 

tipis untuk alkaloid dan spektrofotometri untuk fenol dan flavonoid. 

Kandungan kimia tertinggi terdapat pada daun, diikuti oleh akar dan 

batang. Dari hasil penelitian didapatkan juga suatu ent-kaurane 

glikosida bernama helikauranoside A bagian aerial annuus L. 

bersamaan dengan ditemukan ent-kaurane-jenis diterpenoid: (-) - 

asam kaur-16-en-19-oic, asam grandifloric, dan paniculoside IV 

(Dwivedi et al., 2014). 

Caffeic acid, chlorogenic acid dan dicaffeoylquinic juga 

diisolasi dari ekstrak metanol air biji bunga matahari. Asam sinamat 

dan monoester asam quinic dan beberapa senyawa fenolik yang 

diisolasi dari tanaman bunga matahari (Dwivedi et al., 2014). 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Asam Kafeat 

Empat isomer tokoferol (α, β, γ dan δ) juga tersedia dalam 

minyak biji bunga matahari (Fiska et al.,2006). Beberapa protein 

berwarna terang juga terisolasi pada tanaman bunga matahari 

Caffeic acid 
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(Pickardt et al.,2011). Protein ini berisi helianthinin sebagai globulin 

(Dwivedi et al., 2014). 

 Flavonol tambulin, chalcon kukulcanin B, heliannone A, 

dan flavanon heliannones B dan C adalah lima flavanoid yang 

diisolasi dari Helianthus annuus L. (Dwivedi et al., 2014). 

Nevadensin yang merupakan bioflavonoid yang mempunyai 

aktivitas biologis untuk penyakit hipotensi, anti-TBC, antimikroba, 

anti-inflamasi, anti-tumor, dan anti-kanker juga dapat diisolasi dari 

Helianthus annuus L. (Dwivedi et al., 2014). 

 
2.1.5 Khasiat Helianthus annuus L. 

Minyak biji, tunas, dan herbal tingtur dari tanaman bunga 

matahari (Helianthus annuus L.) telah digunakan untuk 

antiinflamasi, antipiretik, astringent, katarsis, diuretik, emolien, 

ekspektoran, stimulan, vermifuge, dan tujuan pengobatan luka 

(Dwivedi et al., 2014). Pada ekstrak etanol daun tanaman bunga 

matahari (Helianthus annuus L.) mempunyai aktivitas sebagai 

antidiare, antihistamin, dan antioksidan (Dwivedi et al., 2015). 

Sedangkan ekstrak metanol daun bunga matahari (Helianthus annuus 

L.) dapat digunakan untuk pengobatan infeksi akibat bakteri E.coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella enteric, dan Shigella (Eze et al., 

2015). 

 
2.2  Tinjauan tentang Ekstrak  

2.2.1  Definisi Ekstrak  

Dalam buku Farmakope Indonesia Edisi IV disebutkan 

bahwa ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani 
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menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. (Depkes RI, 2000). 

 
2.2.2  Proses Pembuatan Ekstrak  

2.2.2.1 Pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya  

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan 

serbuk simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat 

serbuk simplisia dengan peralatan tertentu sampai derajat 

kehalusan tertentu. Proses ini dapat mempengaruhi mutu ekstrak 

dengan dasar beberapa hal sebagai berikut :  

1. Makin halus serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif-

efisien. Namun makin halus serbuk, maka makin rumit secara 

teknologi peralaatn untuk tahapan filtrasi.  

2.  Selama penggunaan peralatan penyerbukan dimana ada 

gerakan dan interaksi dengan benda keras (logam, dll.) maka 

akan timbul panas (kalori) yang dapat berpengaruh pada 

senyawa kandungan. Namun hal ini dapat dikompensasi 

dengan penggunaan nitrogen cair.  

 
2.2.2.2  Cairan pelarut  

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah 

pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang 

berkhasiat atau yang aktif. Dengan demikian senyawa tersebut 

dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, 

serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa 
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kandungan yang diinginkan. Faktor utama untuk pertimbangan 

pada pemilihan cairan penyari adalah sebagai berikut :  

1. Selektivitas  

2. Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut  

3. Ekonomis  

4. Ramah lingkungan  

5. Keamanan  

Pada prinsipnya, cairan pelarut harus memenuhi syarat 

kefarmasian atau dalam perdagangan dikenal dengan kelompok 

spesifikasi “pharmaceutical grade”. Sampai saat ini berlaku aturan 

bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah air dan alkohol (etanol) 

serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol dll. (alkohol 

dan turunannya), heksana dll. (hidrokarbon alifatik), toluen dll. 

(hidrokarbon aromatik), kloroform (dan segolongannya), aseton, 

umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap separasi dan 

tahap pemurnian (ekstraknasi).  

 
2.2.2.3  Separasi dan pemurnian  

Tujuan dari tahapan ini adalah menghilangkan 

(memisahkan) senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal 

mungkin tanpa berpengaruh pada senyawa kandungan yang 

dikehendaki, sehingga diperoleh ekstrak yang lebih murni.  

 
2.2.2.4  Pemekatan / penguapan (vaporasi dan evaporasi)  

Pemekatan berarti peningkatan jumlah partial solute 

(senyawa terlarut) secara penguapan pelarut tanpa sampai menjadi 

kondisi kering, ekstrak hanya menjadi kental/pekat.  
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2.2.2.5  Pengeringan ekstrak  

Pengeringan berarti menghilangkan pelarut dari bahan 

sehingga menghasilkan serbuk, massa kering-rapuh, tergantung 

proses dan peralatan yang digunakan. Ada berbagai proses 

pengeringan ekstrak, yaitu dengan cara : pengeringan evaporasi, 

pengeringan vaporasi, pengeringan sublimasi, pengeringan 

konveksi, pengeringan kontak, pengeringan radiasi, dan 

pengeringan dielektrik.  

 
2.2.2.6 Rendemen  

Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh 

dengan simplisia awal.  

 
2.2.3 Metode Ekstraksi  

Metode ekstraksi antara lain dengan menggunakan 

pelarut, destilasi uap, dan cara lainnya. Adapun metode ekstraksi 

dengan menggunakan pelarut terdiri dari cara dingin dan cara 

panas.  

 
2.2.3.1 Cara dingin  

a. Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia 

dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara 

teknologi, termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik 

berarti melakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut 
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setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan 

seterusnya. 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu 

baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya 

dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1 – 5 kali 

bahan.  

 
2.2.3.2 Cara panas  

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada 

temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah 

pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3 -5 kali sehingga dapat termasuk proses 

ekstraksi sempurna. (Depkes RI, 2012). 

b. Soxhlet  

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang 

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus 

sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. (Depkes RI, 2012). 

c. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengasukan 

kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur 
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ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 

40 – 50°C. (Depkes RI, 2012). 

d. Infus  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada 

temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas 

air mendidih, temperatur terukur 96 - 98°C) selama waktu 

tertentu (15-20 menit). (Depkes RI, 2012). 

e. Dekok  

Dekok adalah infus dengan menggunakan pelarut air 

pada temperatur titik didih air selama 30 menit atau lebih. 

(Depkes RI, 2012). 

 
2.3 Tinjauan tentang Insomnia  

2.3.1 Pengertian  

Insomnia adalah kesukaran dalam mempertahankan atau 

memulai tidur yang biasa bersifat sementara atau persisten (Sadock 

et al., 2007). Masalah yang dihadapi saat mengalami insomnia 

adalah sulit memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur (sering 

terbangun malam hari), bangun terlalu dini, tidak dapat tidur 

kembali, dan tidur dengan kualitas buruk (efektif tidur hanya 5 jam 

atau kurang per hari) (AASM, 2008). 

 
2.3.2 Tipe Insomnia  

Ada 2 jenis insomnia, yaitu : 

1. Insomnia primer adalah sulit tidur yang tidak dapat dikaitkan 

dengan jiwa atau lingkungan (seperti penyalahgunaan obat). 

2. Insomnia sekunder adalah ketika gejala insomnia muncul dari 

penyakit medis utama, gangguan mental atau gangguan tidur 
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lainnya. Hal ini juga mungkin timbul dari penggunaan, 

penyalahgunaan atau paparan zat tertentu (AASM, 2008). 

Menurut The International Classification of Sleep Disorders, 2 nd 

Edition, ada beberapa tipe insomnia antara lain sebagai berikut : 

a. Adjustment insomnia 

Hal ini juga disebut insomnia akut atau insomnia jangka 

pendek. Hal ini biasanya disebabkan oleh stres dan cenderung 

bertahan hanya beberapa hari atau minggu. Dari hasil studi 

epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi satu tahun dari 

Adjustment insomnia pada orang dewasa kemungkinan berada di 

kisaran 15-20%. Adjustment insomnia dapat terjadi pada semua 

usia, namun gangguan mungkin sulit pada bayi. Adjustment 

insomnia lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki 

dan pada orang dewasa yang lebih tua daripada orang dewasa 

muda dan anak-anak. 

b. Insomnia pada anak-anak 

Terjadi ketika ketika seorang anak menolak untuk pergi 

tidur dari ajakan orang tuanya dengan tidak adanya batas waktu 

tidur ketat. Sekitar 10-30% anak-anak dipengaruhi oleh kondisi 

ini. 

c. Idiopatik Insomnia 

Sebuah insomnia yang dimulai pada masa kanak-kanak 

dan seumur hidup, tetapi tidak dapat dijelaskan penyebab dari 

insomnia ini. Informasi menunjukkan bahwa kondisi ini terjadi 

sekitar 0,7% dari remaja dan 1,0% dari orang dewasa sangat 

muda. 
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d. Inadequate sleep hygiene 

Bentuk insomnia disebabkan oleh kebiasaan tidur buruk 

yang membuat terjaga atau menganggu jadwal tidur. Kondisi ini 

dialami dalam 1-2% dari remaja dan dewasa muda.  

e. Insomnia karena obat atau zat, kondisi medis, atau gangguan 

mental 

Insomnia lebih sering dikaitkan dengan gangguan 

kejiwaan, seperti depresi, dibandingkan dengan kondisi medis 

lainnya. Survei menunjukkan sekitar 3% dari populasi memiliki 

gejala insomnia yang disebabkan oleh kondisi medis atau 

kejiwaan. Kalangan remaja dan dewasa muda, prevalensi bentuk 

insomnia ini sedikit lebih rendah 2% dari populasi umum 

dipengaruhi oleh jenis insomnia ini. 

f. Paradoks Insomnia 

Keluhan insomnia parah terjadi tanpa ada bukti dari 

gangguan tidur. Prevalensi dalam populasi umum tidak pernah 

terjadi. Kondisi ini biasanya ditemukan dalam  kurang dari 5% 

dari pasien dengan insomnia. Hal ini dianggap yang paling umum 

ditemukan pada pasien dengan umur muda dan orang dewasa 

setengah baya. 

g. Psychophysiological Insomnia: 

Keluhan insomnia terjadi bersamaan dengan keadaan 

sulit tidur dan rasa cemas yang berlebihan.Kondisi ini ditemukan 

pada 1-2% dari populasi umum dan 12-15% dari semua pasien 

insomnia. Hal ini lebih sering pada wanita dibandingkan pada 

pria. Ini jarang terjadi pada anak-anak tetapi lebih umum pada 

remaja dan semua kelompok umur dewasa. 

Prevalensi dari insomnia : 
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1. Sekitar 30 persen orang dewasa memiliki gejala insomnia. 

2. Sekitar 10 persen orang dewasa mengalami insomnia yang 

cukup parah. 

3. Kurang dari 10 persen orang dewasa cenderung memiliki 

insomnia kronis (AASM, 2008). 

 
2.3.3 Faktor resiko 

a. Insomnia sering terjadi pada orang dewasa setengah baya dan 

yang lebih tua. 

b. Wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk mengalami 

insomnia. 

c. Orang yang memiliki penyakit medis atau psikiatris, termasuk 

depresi, risiko untuk insomnia. 

d. Orang yang menggunakan obat mungkin mengalami insomnia 

sebagai efek samping (AASM, 2008). 

 
2.3.4 Efek Insomnia  

Efek yang sering dialami penderita insomnia antara lain : 

a. Rasa lelah 

b. Murung 

c. Cepat marah  

d. Siang hari mengantuk 

e. Rasa cemas  

f. Kurangnya konsentrasi 

g. Daya ingat menurun 

h. Kinerja menjadi buruk 

i. Kurang adanya motivasi 

j. Sakit kepala/tegang 
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k. Sakit perut (AASM, 2008). 

 
2.3.5 Etiologi Insomnia  

Penyebab utama insomnia adalah gangguan kejiwaan 

seperti stress, depresi. Diperkirakan bahwa 40 % dari semua pasien 

insomnia memiliki gangguan kejiwaan seperti yang disebutkan 

(Roth, 2007). Penyebab lainnya adalah faktor biologi dan faktor 

sosial (AASM, 2008). 

 
2.3.6 Patofisiologi Insomnia  

Ada dua model patofisiologi Insomnia yaitu model kognitif 

dan fisiologis insomnia. Model kognitif menunjukkan bahwa adanya 

kekhawatiran dan perenungan tentang tekanan hidup mengganggu 

tidur, menciptakan insomnia akut, terutama dalam memulai tidur dan 

mempertahankan tidur. Setelah seorang individu mulai mengalami 

kesulitan tidur, khawatir dan merenung akan berdampak terhadap 

kehidupan sehari-hari seperti tidak dapat cukup tidur pada siang hari. 

  Model fisiologi menunjukkan bahwa insomnia disebabkan 

karena faktor fisiologis dan neurofisiologi. Faktor fisiologi antara 

lain variabilitas detak jantung, fungsi neuroendokrin, dan lain-lain. 

Tingkat metabolisme pada pasien insomnia lebih tinggi 

dibandingkan orang yang sehat, karena aktivitas di malam hari yang 

berlebihan. Variabilitas denyut jantung juga meningkat pada orang 

insomnia. Sistem neuroendokrin aktivitas kronik dan respon stress. 

Ada peningkatan kortisol bebas yang berkorelasi positif dengan total 

waktu bangun dan katekolamin pada urin berkorelasi dengan stadium 

satu presentase tidur dan waktu bangun setelah tidur (Roth, 2007). 
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2.3.7 Pengobatan Insomnia 

Pengobatan insomnia bisa dengan berbagai cara antara lain : 

1. Edukasi kesehatan kepada pasien terutama pasien insomnia  

Tabel 2.1 Bukti Pendidikan Kesehatan untuk Penderita Insomnia 

1 +,4, 
I.Qualit.R 

Studi telah mampu membuktikan kemanjuran 
untuk pengobatan insomnia. 

4, 
I.Qualit.R 

Informasi yang memadai untuk pasien tentang 
masalah kesehatan mereka dan membantu 
mereka terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan (share pengambilan keputusan) 

4, 
I.Qualit.R 

Praktisi dapat membantu kesalahpahaman 
mengenai siklus tidur pasien, masalah dan 

langkah-langkah terapi. 
4, 

I.Qualit.R 
Mengetahui permasalahan pasien yang 

mengakibatkan masalah tidur yang dapat 
membantu para praktisi kesehatan 

mengoptimalkan terapi yang harus diikuti. 
4 
 

Edukasi yang tepat dalam pendidikan kesehatan 
untuk insomnia harus didasarkan pada: struktur 
tidur, pengaruh usia pada struktur tidur, jumlah 
jam tidur yang dibutuhkan dari variasi individu, 
prevalensi insomnia untuk menentukan tujuan 
dan sasaran pengobatan yang sesuai harapan.  

 
2. Edukasi tidur yang sehat  

Tindakan tidur yang sehat antara lain : 

1. Pergi ke tempat tidur hanya saat mengantuk. 

2. Bangun setiap hari pada waktu yang sama, termasuk akhir 

pekan. 

3. Menghindari tidur siang. 

4.  Mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol, kafein. 

5. Tidak makan makanan berat sebelum tidur. 
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6. Mempertahankan kondisi lingkungan yang tepat untuk tidur 

(tentang suhu, ventilasi, kebisingan, cahaya). 

7. Melakukan beberapa latihan fisik pada malam hari. 

8. Mempraktekkan relaksasi sebelum tidur. 

3. Terapi psikologi  

4. Terapi farmakologi 

Pengobatan insomnia primer  

 

Gambar 2.3 Terapi Farmakologi Pengobatan Insomnia 

                                (Rodin et al., 2008) 
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Gambar 2.4 Duration of Action of Benzodiazepines  
                      (Rodin et al., 2008) 

 
2.4 Tinjauan tentang sedasi 

2.4.1 Pengertian  

Sedasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan 

kecemasan, aktivitas motorik dan ketajaman kognitif (Roesenfeld, 

2007). 

 
2.4.2 Obat Sedasi 

Sedasi merupakan golongan obat deperesan susunan saraf 

pusat (SSP) yang relatif tidak selektif, mulai dari yang ringan yaitu 

menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan, hingga yang berat 

(kecuali benzodiazepin) yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, 

koma, dan mati bergantung pada dosis. Pada dosis terapi obat sedasi 

menekan aktivitas, menurunkan respons terhadap rangsangan emosi 

dan menenangkan. Obat hipnotik menyebabkan kantuk dan 

mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang menyerupai 

tidur fisiologis (Anonim, 2007). 

Golongan obat sedasi antara lain golongan benzodiazepin, 

barbiturate, dan obat sedasi-hipnotik lainnya seperti kloralhidrat, 

etklorvinol, glutetimid, metiprilon, meprobamat, paraldehid, 

etinamat. 
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1. Benzodiazepin 

a. Mekanisme  

GABA dan benzodiazepin aktif secara klinik terikat 

secara selektif dengan reseptor GABA/benzodiazepin/ 

chloride ionofor complex. Pengikatan ini akan menyebabkan 

pembukaan kanal Cl. Membran sel saraf secara normal tidak 

permeabel terhadap ion klorida, tapi bila kanal Cl terbuka, 

memungkinkan masuknya ion klorida, meningkatkan 

potensial elektrik sepanjang membran sel dan menyebabkan 

sel sukar tereksitasi. Kemungkinan terbukanya kanal klorida 

sangat ditingkatkan oleh terikatnya GABA pada reseptor 

tersebut. Benzodiazepin sendiri tidak bisa membuka kanal 

klorida dan menghambat neuron sehingga benzodiazepin 

merupakan depresan yang relatif aman sebab depresi neuron 

yang memerlukan transmitor bersifat self limiting (Anonim, 

2007). 

b. Farmakokinetik  

Semua benzodiazepin dalam bentuk nonionik 

memiliki koefisien distribusi lemak:air yang sangat tinggi. 

Pada beberapa benzodiazepin misalnya prazepam dan 

flurazepam hanya metabolit aktifnya yang sampai ke aliran 

sistemik. Setelah pemberian oral, kadar plasma puncak 

berbagai benzodiazepin dicapai dalam waktu 0,5-8 jam. 

Kadar puncak triazolam tercapai dalam 1 jam, termazepam 

lebih lambat dan bervariasi, flurazepam dicapai dalam 1-3 

jam. Lorazepam dan midazolam lewat suntikan IM. 

Benzodiazepin dan metabolit aktifnya terikat pada protein 
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plasma. Ikatannya 70% pada alprezolam dan 99% pada 

diazepam (Anonim, 2007). 

c. Efek Samping 

Benzodiazepin memiliki efek samping antara lain 

light headedness, lambat bereaksi, inkoordinasi motorik, 

ataksia, gangguan fungsi mental dan psikomotor, gangguan 

koordinasi berpikir, bingung, mulut kering, dan rasa pahit 

(Anonim, 2007). 

2. Barbiturat 

a. Mekanisme  

Barbiturat bekerja pada seluruh SSP, walaupun pada 

setiap tempat tidak sama kuatnya. Penghambatan hanya 

terjadi pada sinaps GABA-nergik. Tetapi tidak semua melalui 

GABA sebagai mediator. Barbiturat mempunyai efek yang 

berbeda pada eksitasi dan inhibisi transmisi sinaptik. 

Kapasitas barbiturate membantu kerja GABA sebagian 

menyerupai benzodiazepin. Namun pada dosis tinggi bersifat 

agonis GABA-nergik, sehingga pada dosis tinggi dapat 

menimbulkan depresi SSP yang berat (Anonim, 2007). 

b. Farmakokinetik 

Barbiturat secara oral diabsorbsi cepat dan 

sempurna. Barbiturat didistribusi secara luas dan dapat lewat 

plasenta, ikatan dengan protein plasma sesuai dengan 

kelarutannya dalam lemak, thiopental yang terbesar terikat 

hingga lebih dari 65%. Barbiturat yang mudah larut dalam 

lemak, misalnya tiopental dan metoheksital setelah pemberian 

IV akan ditimbun di jaringan lemak dan otot yang 

menyebabkan penurunan kadarnya dalam plasma dan otak 
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secara cepat. Barbiturat yang kurang lipofilik misalnya 

aprobarbital, dan fenobarbital dimetabolisme hampir 

sempurna didalam hati sebelum diekskresi lewat ginjal 

(Anonim, 2007). 

c. Efek samping  

Barbiturat memiliki efek samping antara lain 

“Hangover” (residu depresi SSP setelah efek hipnotik 

berakhir) efek residu ini seperti vertigo, mual, atau diare, rasa 

nyeri, alergi, reaksi obat (kombinasi barbiturat dengan 

depresan SSP lain) seperti etanol, antihistamin, isoniazid, dan 

penghambat MAO dapat menaikkan efek depresi barbiturat 

(Anonim, 2007). 

 
2.4.3 Penggunaan Obat sedasi 

Obat sedasi digunakan untuk mengobati insomnia, ansietas, 

kaku otot, medikasi praanestesi, dan anestesi. Barbiturat mempuyai 

efek hipnotik sedasi yang lebih rendah dibandingkan benzodiazepin. 

Barbiturat masih digunakan untuk terapi kejang, seperti pada tetanus, 

eklamsia, status epilepsi, perdarahan cerebrospinal, dan keracunan 

(Anonim, 2007). 
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Gambar 2.5 Target Kerja Obat Sedasi ( Richard et al, 1991) 

 

2.5 Tinjauan Alat koordinasi motorik  

1. Rotarod 

Tes rotarod digunakan untuk menilai koordinasi motorik 

dan keseimbangan pada hewan pengerat. Tikus harus menjaga 

keseimbangan pada batang berputar. Hal ini diukur waktu 

(latency) dibutuhkan mencit  untuk jatuh dari batang berputar 

pada kecepatan yang berbeda (misalnya dari 4 sampai 40rpm). 

Selain itu, dapat digunakan untuk menilai intoksitas, sedatif, dan 

kekuatan atau stamina (SOP, 2007). Rotarod jug dapat digunakan 

untuk menilai analgesik (Nayebi et al., 2008), antikonvulsan, 

anxiolytic (Mahendran et al., 2014). 
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Gambar 2.6 Alat Rotarod 
(Sumber : Behavioral Core Protocols and Training) 

2. Horizontal bar  

 Horizontal bar dapat digunakan untuk menilai efek 

sedasi (Taiwe et al., 2012). Bar yang terbuat dari kuningan 

dengan panjang 38 cm  x  49 cm yang ditahan oleh kayu berat 

pada sisi kanan dan kiri diatas permukaan bangku oleh dukungan 

kolom kayu pada setiap akhir. Terdapat tiga diameter bar yang 

tersedia yaitu  2, 4, dan 6 mm. Bar 2 mm adalah salah satu 

standar yang sering digunakan. Tahap awal mencit berpegangan 

dengan bar diameter 2 mm maksimal waktu 30 menit dengan 

penilaian seperti kriteria dibawah ini (Deacon, 2013) :  
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Tabel 2.2 Kriteria Penilaian dengan Alat Horizontal Bars 

 

 

 

 

 

 

 

(Deacon, 2013) 

  

Gambar 2.7 Alat Horizontal Bars (Deacon, 2013) 

3. Static rod  

 Lima batang kayu  dari berbagai ketebalan 35, 28, 22, 

15 dan 9 mm masing-masing dengan panjang 60 cm. Akhir 

batang dekat bangku diberi tanda 10 cm untuk menunjukkan 

garis finish. Ketinggian batang di atas lantai adalah 60 cm. 

Skoring dilihat dengan waktu yang dibutuhkan sampai hewan 

pengerat mengarahkan 180° dari posisi awal dan waktu yang 

dibutuhkan untuk berjalan hingga 10 cm dari bangku, dihitung 

mulai ujung batang. Hewan pengerat akan melewati batang 

Scoring the horizontal bars : the first two intervals are less than 
the last two as once the mice have initially mastered the task 
they are less likely to fall : 
Falling between 1-5 sec =1 
Falling between 6-10 sec = 2  
Falling between 11-20 sec = 3 
Falling between 21-30 sec = 4  
Falling after 30 sec =5 
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tersebut dengan maksimum waktu 120 detik atau 2 menit. Jika 

hewan pengerat tersebut jatuh kurang dari 5 menit maka prosedur 

diulang hingga dapat bertahan lebih dari 5 detik dan agar hasil 

lebih baik dilakukan replikasi 3 kali (Deacon, 2013). 

  

  

                     Gambar 2.8 Alat Static Rod (Deacon, 2013) 

4. Parallel bar  

  Dua bar parallel dengan panjang 1 meter dan diameter 

4 mm yang melekat pada kayu di sisi kanan dan kiri. Posisi bar 

60 cm dari bawah lantai. Tempatkan hewan pengerat di tengah 

dua bar dengan sumbu longitudinal tegak lurus dengan yang ada 

pada bar , kedua kaki depan harus di satu bar, kedua kaki 

belakang di bar lainnya. Skoring dilihat dari waktu yang 

dibutuhkan sampai hewan pengerat mengarahkan 90° ke posisi 

awal. Jika hewan pengerat jatuh pada waktu kurang dari 5 menit 

maka prosedur diulang kembali (Deacon, 2013). 
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                            Gambar 2.9 Alat Parallel Bar (Deacon, 2013) 

 
2.6 Tinjauan tentang Skrinning Fitokimia 

Skrining fitokimia adalah suatu kegiatan menggunakan 

prosedur tertentu yang bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa 

yang terkandung dalam suatu bahan tanaman. Maka dari itu, untuk 

ekstraksi awal harus digunakan pelarut yang dapat melarutkan banyak 

senyawa yang bersifat polar, semipolar, atau nonpolar. (Depkes RI, 

2000). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 
3.1 Landasan Berpikir 

Insomnia merupakan salah satu gangguan tidur yang masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Menurut penelitian 

20-30% orang dewasa diseluruh dunia mengalami insomnia dalam 

hidupnya (Hidayati, 2013). 

Efek samping yang ditimbulkan oleh beberapa obat yang 

diindikasikan untuk insomnia jauh lebih berbahaya dibandingkan 

terapi yang dihasilkan (Hidayati, 2013). Oleh karena itu, WHO 

menganjurkan penggunaan obat herbal sebagai obat tradisional untuk 

menjaga kesehatan yang aman dikonsumsi (Magaji, 2007). 

Beberapa penelitian untuk mengetahui efek sedasi telah banyak 

dilakukan pada tanaman dengan famili Asteraceae. Pada Matricaria 

chamomile senyawa aktif yang berperan sebagai efek sedasi adalah 

senyawa golongan flavonoid yaitu apigenin (Srivastava et al., 2010). 

Pada tanaman Eclipta alba L. famili asteraceae, senyawa ursolic acid 

dan oleanolic acid yang merupakan golongan terpenoid berperan 

sebagai penenang, relaksan otot, anti cemas (Jena et al., 2013) dan 

luteolin merupakan golongan flavonoid berperan dalam efek sedasi 

dan anti cemas (Jahan et al., 2014). Pada tanaman Aster glehni, 

senyawa asam p-kumarat  dan asam kafeat berperan menghasilkan 

efek sedasi (Nugroho et al., 2012). 

Berdasarkan uraian berbagai macam penelitian yang pernah 

dilakukan banyak diantaranya berfokus pada pendekatan 

kemotaksonomi tanaman dan efek farmakologinya. Efek sedasi juga 

pernah dilakukan pada berbagai tanaman dengan famili Asteraceae. 
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Spesies lain dari famili Asteraceae yaitu Tanaman bunga matahari 

(Helianthus annuus L.)  masih jarang dilakukan penelitian tentang 

aktivitasnya dalam menimbulkan efek sedasi. Senyawa aktif dari 

tanaman Helianthus annuus L. yang diduga dapat menyebabkan efek 

sedasi adalah senyawa fenol golongan fenilpropanoid seperti asam 

kafeat dan asam klorogenik, golongan flavonoid, dan triterpenoid. 

Pemilihan pelarut didasarkan pada polaritas senyawa-senyawa yang 

diduga memilki efek sedasi yaitu golongan terpenoid yaitu 

triterpenoid,  golongan flavonoid, senyawa fenol golongan 

fenilpropanoid seperti  asam kafeat dan asam klorogenik. Terpenoid 

umumnya larut dalam pelarut kurang polar sampai dengan non polar 

seperti n-heksana, kloroform. Sedangkan flavonoid, asam klorogenik, 

dan asam kafeat larut dalam pelarut polar seperti etanol dan air 

(Ganora, 2011).  Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian untuk 

menguji efek sedasi dari ekstrak N-Heksana, ekstrak kloroform, dan 

ekstrak etanol 96% daun dari tanaman bunga matahari (Helianthus 

annuus L.) terhadap mencit (Mus musculus).  

 
3.2 Hipotesis Penelitian  

Pemberian ekstrak daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) 

memiliki efek sedatif pada mencit ( Mus musculus ). 
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3.3 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual

Insomnia merupakan salah satu gangguan tidur yang 
masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia 

Efek samping yang ditimbulkan oleh beberapa obat yang diindikasikan 
untuk insomnia jauh lebih berbahaya dibandingkan terapi yang 

dihasilkan (Hidayati, 2013). 

Pencarian obat sedatif baru dari bahan alam dengan efek samping 
minimal 

Tanaman famili Asteraceae Matricaria chamomile. : golongan flavonoid 
apigenin (Srivastava et al., 2010), Eclipta alba L. : ursolic acid dan oleanolic 

acid (Jena et al., 2013) dan luteolin (Jahan et al., 2014), Aster glehni : asam p-
kumarat, asam kafeat (Nugroho et al., 2012) memiliki efek sedasi  

Ekstrak N-Heksana, ekstrak kloroform, dan ekstrak etanol 96% daun 
bunga matahari (Helianthus annuus L.) famili Asteraceae mempunyai 

potensi sebagai efek sedatif pada mencit (Mus musculus ). 

 

Dengan pendekatan kemotaksonomi, diambil salah satu tanaman dari famili 
Asteraceae yaitu Helianthus annuus L.diduga juga mempunyai efek sedasi 

Senyawa aktif dari tanaman Helianthus annuus L. yang diduga dapat 
menyebabkan efek sedasi adalah senyawa fenol golongan fenilpropanoid 

seperti asam kafeat, golongan flavonoid, dan triterpenoid. 

Terpenoid umumnya larut dalam 
pelarut kurang polar sampai dengan 

non polar 

Flavonoid dan asam kafeat larut 
dalam pelarut polar 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 
4.1  Bahan Penelitian  

4.1.1 Bahan Tanaman 

Daun H. annuus  yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dan dideterminasi di Materia Medika Batu, Jawa Timur. 

 
4.1.2 Ekstrak Tanaman  

Dalam penelitian ini digunakan ekstrak n-heksana, ekstrak  

kloroform, dan ekstrak etanol 96% daun H. annuus  yang 

ekstraksinya dikerjakan di Laboratorium Penelitian Fitokimia dan 

Farmakognosi Laboratorium Fitokimia, Fakultas Farmasi, 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

 
4.1.3 Pelarut  

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini antara lain n-

heksana, kloroform, etanol 96%, dan aquadestilata. 

 
4.1.4 Hewan Coba 

Dalam penelitian ini digunakan mencit jantan strain Balb/c 

yang didapatkan di Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) Surabaya. 

Kriteria yang digunakan yaitu mencit berumur 2-3 bulan, berat badan 

20-35 gram, sehat, dan tidak cacat. Dilakukan pemeliharaan dengan 

kondisi laboratorium yang sama, yaitu suhu (22°C ± 2°C), ventilasi 

yang cukup, dan selama 12 jam sekali dikondisikan terang gelap. 

Setiap pagi, mencit diberi makanan dan minuman dengan cara yang 

sama.  
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Sebelum dilakukan percobaan, dilakukan pengelompokkan 

mencit dalam dosis penelitian yang sesuai dan diadaptasi selama 1 

minggu. Penimbangan dilakukan sesaat sebelum percobaan dan 

dilakukan 1 kali selama percobaan. 

 
4.1.5 Jumlah Hewan coba  

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

35 ekor mencit. Dimana 35 ekor mencit ini dibagi dalam 5 kelompok 

yaitu 1 kelompok kontrol negatif, 1 kelompok kontrol positif, dan 3 

kelompok uji, yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 7 ekor 

mencit.  

Perhitungan besar sampel ini berdasarkan pada nilai standar deviasi 

dari percobaan sejenis yang sudah pernah dilakukan (Lwanga, 1991) 

dengan rumus sebagai berikut : 

n = 2𝜎2 
( 𝑍

1−
𝛼
2

 + 𝑍1−𝛽)

(𝜇1− 𝜇2)
 

dengan memasukkan hasil penelitian Haq (2009) 

1. Level of significance (%)  α = 5 

2. Power of test (%)   β = 80 

3. Population Standard Deviation 𝜎 = 1785 

4. Population of variance  𝜎2 = 3186225 

5. Test value of population mean μ1 = 2560 

6. Anticipate population mean  μ2 = 10 

7. Sample size     n = 7 

Besar sampel menurut rumus diatas adalah 7 ekor mencit. 

Dengan demikian jumlah mencit semua kelompok adalah 35 ekor. 
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4.1.6 Bahan Pembanding Uji Efek Sedatif secara In Vivo 

 Bahan pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diazepam. 

 
4.1.7  Bahan Lain untuk Uji Efek Sedatif secara In Vivo  

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini selama proses 

pemberian ekstrak hingga tes rotarod adalah tween 80, 

Aquadestilata. 

 
4.2 Instrumen Penelitian  

4.2.1 Alat untuk Ekstraksi 

Alat yang digunakan untuk esktraksi pada penelitian ini 

antara lain alat penyerbuk daun, neraca analitik, maserator, corong 

Buchner, kertas saring, pompa vakum, labu alat bulat, gelas ukur, 

rotary evaporator (rotavapor), batang pengaduk, dan cawan 

porselen. 

 
4.2.2 Alat untuk Uji Efek Sedatif secara In Vivo 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

timbangan hewan coba, neraca analitik, cawan timbang, rotarod, 

sonde 1,0 ml, Beaker glass 50 ml, mortir, stamper, labu ukur 100 ml, 

labu ukur 25 ml, labu ukur 10 ml,  pipet tetes, gelas ukur 25 ml, 

sendok stainless steel, corong kecil, lemari pendingin, handscoop, 

masker. 

 
4.2.2.1 Spesifikasi Alat Rotarod 

a. Merk rotarod :  Ugo Basile SRL, Biological Research 

Apparatus Italy 

b. Kecepatan :  fixed rate, pada 30 putaran/menit  
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c. Set waktu :  tidak ditentukan  

d. Jenis putaran :  no reverse  

 
4.2.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia dan 

Laboratorium Hewan Coba Universitas Airlangga, Surabaya. 

 
4.3 Variabel Penelitian 

Variabel bebas :  Jenis ekstrak daun H.annuus 

Variabel tergantung :  Waktu mencit bertahan di rotarod 

Variabel terkendali :  Strain hewan coba, umur, berat badan 

mencit, makanan, minuman, kandang 

hewan. 
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Penelitian uji pengaruh pemberian berbagai dosis ekstrak n-heksana, 
ekstrak kloroform dan ekstrak etanol 96% daun H.annuus terhadap 
mencit (Mus musculus). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Rancangan Penelitian 

Kelompok Hewan Coba 

Kelompok Uji :  
Ekstrak n-Heksana 500 mg/kgBB 
Ekstrak kloroform 500 mg/kgBB 
Ekstrak etanol 96% 500 mg/kgBB 

 

Kontrol negatif 
Tween 80 10% 

 

Kontrol positif 
Diazepam 1,3 mg/kgBB 

  

Diterapi satu kali pemberian sesuai dosis dengan disonde lambung 

Setelah 1 jam diberi ekstrak H. annuus, obat pembanding, maupun 
kontrol negatif mencit di putar pada rotarod sampai dengan 30 

putaran/menit   

Catat waktu yang diperlukan mencit untuk mempertahankan 
posisi di rotarod sesudah perlakuan  

Analisis Data dengan One Way Anova, non 
parametric test, dan hitung % penghambatan 

Diadaptasi selama 1 minggu  

Dilatih rotarod tiap 15 menit selama seminggu (Kudagi et al., 2012) 

 

Mencit diputar pada rotarod dengan kecepatan 30 putaran/menit, 
catat waktu jatuh sebelum perlakuan 

 

Mencit yang bertahan lebih dari 300 detik dapat di uji efek 
sedasi (Hadinoto et al., 2005) 
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4.4 Prosedur Penelitian  

4.4.1 Pembuatan simplisia Daun H.annuus 

Daun H.annuus yang telah dipanen disortasi basah, dibilas 

air untuk membersihkan dari pengotor hingga bersih kemudian 

ditimbang beratnya. Kemudian dikeringkan dengan cara diangin-

anginkan sampai kering. Setelah kering, dilakukan sortasi kering dan 

ditimbang beratnya. Simplisia diserbuk dengan menggunakan 

blender dan diayak dengan derajat ayakan nomor 40. Selanjutnya 

ditimbang beratnya.  

 
4.4.2 Pembuatan Ekstrak n-Heksana, ekstrak Kloroform, dan ekstrak 

Etanol 96% Daun H.annuus secara Ekstraksi Bertingkat 

Serbuk simplisia ditimbang 50 gram kemudian direndam 

dalam pelarut n-heksana 250 ml dalam wadah tertutup dan 

didiamkan selama 1 hari dengan pengadukan setiap beberapa menit. 

Setelah itu, dilakukan penyaringan dengan corong Buchner yang 

telah dihubungkan dengan pompa vakum untuk mendapatkan 

filtratnya. Serbuk simplisia diambil kemudian direndam kembali 

dengan pelarut yang sama sebanyak 250 ml dalam wadah tertutup 

selama 1 hari. Maserasi diulang hingga tiga kali perendaman dengan 

pelarut yang sama. Selanjutnya, filtrat yang telah didapat dari tiga 

kali re-maserasi dipekatkan dengan rotavapor dan dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 40°C hingga diperoleh berat ekstrak stabil.  

Residu serbuk simplisia yang telah kering kemudian 

direndam dalam pelarut kloroform 250 ml dalam wadah tertutup dan 

didiamkan selama 1 hari dengan pengadukan setiap beberapa menit. 

Setelah itu, dilakukan penyaringan dengan corong Buchner yang 

telah dihubungkan dengan pompa vakum untuk mendapatkan 
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filtratnya. Serbuk simplisia diambil kemudian direndam kembali 

dengan pelarut yang sama sebanyak 250 ml dalam wadah tertutup 

selama 1 hari. Maserasi diulang hingga tiga kali perendaman dengan 

pelarut yang sama. Selanjutnya, filtrat yang telah didapat dari tiga 

kali re-maserasi dipekatkan dengan rotavapor dan dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 40°C hingga diperoleh berat ekstrak stabil.  

Residu serbuk simplisia yang telah kering kemudian 

direndam dalam pelarut etanol 96% 250 ml dalam wadah tertutup 

dan didiamkan selama 1 hari dengan pengadukan setiap beberapa 

menit. Setelah itu, dilakukan penyaringan dengan corong Buchner 

yang telah dihubungkan dengan pompa vakum untuk mendapatkan 

filtratnya. Serbuk simplisia diambil kemudian direndam kembali 

dengan pelarut yang sama sebanyak 250 ml dalam wadah tertutup 

selama 1 hari. Maserasi diulang hingga tiga kali perendaman dengan 

pelarut yang sama. Selanjutnya, filtrat yang telah didapat dari tiga 

kali re-maserasi dipekatkan dengan rotavapor dan dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 40°C hingga diperoleh berat ekstrak stabil. 

 
4.4.3 Cara kerja uji efek sedatif 

 Mencit Balb/c yang memenuhi kriteria inklusi diadaptasikan di 

laboratorium dengan cara dikandangkan, diberi makanan dan 

minuman selama 7 hari. 

 Secara random binatang percobaan dibagi 5 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 7 mencit (kelompok kontrol positif yang 

diberi diazepam dosis 1,3 mg/KgBB, kelompok kontrol negatif 

yang diberi tween 80 dalam aquadest, dan 3 kelompok perlakuan 

yang diberi ekstrak N-Heksana, ekstrak Kloroform, ekstrak 
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Etanol 96% daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) dengan 

dosis masing-masing 500 mg/kgBB. 

 Sebelum diberi perlakuan, mencit di training pada rotarod selama 

seminggu dengan waktu 15 menit per hari (Kudagi et al., 2012) 

 Ekstrak daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) , diazepam 

dan tween 80 diberikan secara peroral dengan sonde lambung. 

 Mencit diletakkan pada rotarod tiap kelompok sebelum diberikan 

bahan uji. Alat diatur dengan kecepatan 30 putaran/menit 

ditunggu hingga mencit jatuh dari rotarod dan dicatat waktu jatuh 

mencit sebagai data “sebelum perlakuan”. Setelah itu tiap mencit 

diberi perlakuan sesuai dengan kelompok perlakuannya. Setelah 

1 jam diberi obat pembanding untuk kelompok kontrol positif,  

diberi ekstrak daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) untuk 

tiga kelompok perlakuan dan diberi suspensi tween 80 untuk 

kelompok kontrol negatif,  lalu mencit diputar pada rotarod 

dengan kecepatan 30 putaran/menit hingga mencit jatuh dari 

rotarod. Catat waktu yang diperlukan mencit mempertahankan 

posisi pada rotarod sebagai data “setelah perlakuan”. 

 Mencit normal mempertahankan posisi pada rotarod dalam waktu 

yang lama.Adanya inkoordinasi motorik (misalnya ataksia, sedasi 

dan hipereksitabilitas) ditunjukkan oleh ketidakmampuan mencit 

mempertahankan posisinya dan jatuh lebih cepat. 

4.4.4 Analisis Data  

Dari hasil penelitian, didapatkan hasil waktu jatuh sebelum 

perlakuan dan setelah perlakuan dari setiap kelompok yang 

digunakan untuk menghitung persen hambatan efek sedasi dengan 

rumus : 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



40 
 
 

 

 

Selain itu data waktu jatuh sebelum perlakuan dan setelah 

perlakuan dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk karena jumlah sampel sedikit. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji homogenitas menggunakan Levene test. Karena jika 

didapatkan distribusi data normal dan varian data homogen, maka 

dilakukan uji statistic parametrik One Way Anova. Jika distribusi 

tidak normal dan tidak homogeny dilakukan uji statistik non 

parametrik seperti tes Kruskal Wallis dan tes Mann Whitney.  

 
4.4.5 Skrining Fitokimia  

4.4.5.1 Skrining untuk Golongan Terpenoid  

a. Sedikit ekstrak ditambah beberapa tetes etanol 96%, diaduk 

sampai larut, kemudian ditotolkan pada fase diam.  

b. Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan:  

Fase diam : Kiesel gel GF 254  

Fase gerak : n-heksana – etil asetat (7:3) 

Penampak noda : Pereaksi anisaldehida asam sulfat 

c. Adanya terpenoid atau steroid ditunjukkan dengan terjadinya 

warna merah ungu atau ungu. (Anonim, 2013)  

 
4.4.5.2  Skrining untuk Golongan Flavonoid  

a. Sedikit ekstrak ditambah beberapa tetes etanol 96%, diaduk 

sampai larut, kemudian ditotolkan pada fase diam.  

 

 

% penghambatan :  
[ 1- (waktu jatuh setelah perlakuan/waktu jatuh sebelum 

perlakuan)] x 100% 
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b. Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan:  

Fase diam : Kiesel gel GF 254  

Fase gerak : butanol : asam asetat glasial : air (4:1:5)  

Penampak noda : Pereaksi uap amoniak 

c. Adanya flavonoid ditunjukkan dengan terjadinya warna kuning.  

 
4.4.5.3  Skrining untuk Golongan Polifenol  

a. Sedikit ekstrak ditambah beberapa tetes etanol 96%, diaduk 

sampai larut, kemudian ditotolkan pada fase diam.  

b. Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan:  

Fase diam : Kiesel gel GF 254  

Fase gerak : kloroform : etil asetat : asam formiat (0,5:9:0,5) 

Penampak noda : FeCl3 

c. Adanya polifenol ditunjukkan dengan terjadinya warna hitam.  
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BAB V  
HASIL PENELITIAN  

 
5.1 Hasil Ekstraksi Daun Helianthus annuus (L.) 

Tabel 5.1 Berat dan rendemen hasil ekstraksi daun Helianthus annuus 

(L.) secara maserasi dengan berat bahan awal yaitu 50 gram dan 

perbandingan pelarut yaitu 1:5 b/z 

Hasil Ekstraksi Berat (gram) Rendemen 
Ekstrak n-heksana 2,7642 5,53 % 
Ekstrak kloroform 1,3168 2,63 % 
Ekstrak etanol 96% 2,3902 4,78 % 

 

5.2 Hasil Uji Efek Sedasi 

Tabel 5.2 Data waktu jatuh mencit sebelum dan sesudah perlakuan 

dengan menggunakan alat rotarod. 

Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

% hambatan 
Sebelum 

Perlakuan 
Setelah 

Perlakuan 

 
Kontrol 

Negatif (tween 
10%) 

915 1260 0,00 
537 4882 0,00 
924 1842 0,00 

1957 6000 0,00 
6000 6000 0,00 
525 535 0,00 

1450 1659 0,00 
Rata-rata ± SD  0,00 

 
Kontrol 

Positif ( Diazepam 
1.3mg/kgBB ) 

6000 460 92 
1573 1189 24,40 
6000 3622 39,60 
1012 416 58,90 
729 190 73,90 
362 119 67,10 
903 435 51,83 

Rata-rata ± SD  58,25 ± 22,35 
 573 415 27,57 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



43 
 

Ekstrak 
n-heksana 

500 mg/kgBB 

5491 3576 34,88 
1001 451 54,95 
1239 924 25,43 
470 291 38,09 

2446 1244 49,15 
932 732 22,43 

Rata-rata ± SD  36,07 ± 12,28 

 
Ekstrak  

Kloroform 
500 mg/kgBB 

6000 6000 0,00 
6000 6000 0,00 
740 1804 0,00 

3104 5537 0,00 
1046 4656 0,00 
6000 6000 0,00 
2425 4559 0,00 

Rata-rata ± SD  0,00 

 
Ekstrak 

Etanol 96% 
500 mg/kgBB 

1715 118 93,12 
2005 280 86,00 
2706 1397 48,37 
348 191 45,10 
845 202 76,00 

6000 2417 60,00 
1868 228 88,00 

Rata-rata ± SD  70,94 ± 19,88 
 

Tabel 5.3 Harga p hasil analisis statistik dengan Mann Whitney 

Kelompok 
Kontrol 
positif 

Kontrol 
Negatif 

Ekstrak 
n-heksana 

Ekstrak 
kloroform 

Ekstrak 
Etanol 
96% 

Kontrol positif - 0,002 0,048 0,002 0,277 
Kontrol Negatif 0,002 - 0,002 0,605 0,002 

Ekstrak n-heksana 0,048 0,002 - 0,002 0,009 
Ekstrak Kloroform 0,002 0,605 0,002 - 0,002 
Ekstrak Etanol 96% 0,277 0,002 0,009 0,002 - 

 
 
Dari hasil penelitian ini, ekstrak etanol 96% memilki efek 

sedasi karena tidak ada perbedaan bermakna dengan kontrol positif 

dan ekstrak etanol 96% menghasilkan persen hambatan sebesar lebih 
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dari 50% sehingga efektif sebagai efek sedasi karena pada Drug 

Action and Pharmacodynamic: The Merck Veterinary Manual 

dijelaskan bahwa EC 50 merupakan konsentrasi obat yang 

menghasilkan 50% efek maksimal. 

 
5.3 Hasil Skrining flavonoid  

Identifikasi senyawa dilakukan dengan eluen butanol : asam 

asetat glacial : air (4:1:5) dan penampak noda uap amoniak. Setelah 

plat KLT diberi dengan penampak noda, tidak muncul noda berwarna 

kuning yang menunjukkan tidak adanya flavonoid atau dalam jumlah 

kecil pada ekstrak etanol 96% daun bunga matahari. 

 

Gambar 5.1 Hasil Skrining Golongan Flavonoid 

 
5.4 Hasil Skrining Senyawa Terpenoid 

Identifikasi senyawa dilakukan dengan eluen n-Heksan : etil 

asetat (7:3) dan penampak noda Aninsaldehid H2SO4. Setelah plat 
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KLT disemprot dengan penampak noda, muncul noda berwarna ungu 

yang menunjukkan adanya senyawa terpenoid dalam ekstrak Etanol 

96% daun bunga matahari. 

 

 
Gambar 5.2 Hasil Skrining Golongan Terpenoid 

 
5.5 Hasil Skrining Senyawa Golongan Polifenol  

Identifikasi senyawa dilakukan dengan eluen Kloroform : etil 

asetat : asam formiat (0,5:9:0,5) dan penampak noda FeCl3. Setelah 

plat KLT disemprot dengan penampak noda, muncul noda berwarna 

hitam yang menunjukkan adanya senyawa golongan polifenol dalam 

ekstrak Etanol 96% daun bunga matahari. 

Hasil skrining 
Didapatkan : 

Rf 1 = 0,74 

Rf 2 = 0,79 

Rf 3 = 0,40 

Rf 4 = 0,29 

1 

2 

4 

3 
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Gambar 5.3 Hasil Skrining Golongan Polifenol  

 
5.6 Profil Kromatografi Ekstrak n-heksana, Ekstrak kloroform, dan 

Ekstrak etanol 96% 

a. Fase diam : Kiesel gel GF 254 

b. Fase gerak : n-heksana : etil asetat (7:3) 

c. Dihasilkan  dari alat densitometer CAMAG TLC Scanner pada 

lambda 254 nm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil skrining 
Didapatkan : 

Rf 1 = 0,59 

Rf 2 = 0,40 

Rf 3 = 0,26 

 
3 

2 

1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI        UJI EFEK SEDASI.......       ENITA FITRIANI PUTRI



47 
 

Ekstrak etanol 96% daun bunga matahari 

 
Gambar 5.4 Profil Kromatogram Ekstrak Etanol 96% Daun Bunga 

Matahari 
 

Dari hasil profil kromatogram ekstrak etanol 96% daun bunga matahari 

didapatkan 12 peak. 

 
b.Ekstrak kloroform daun bunga matahari  

 
Gambar 5.5 Profil Kromatogram Ekstrak Kloroform Daun Bunga Matahari 
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Dari hasil profil kromatogram ekstrak kloroform daun bunga matahari 

didapatkan 9 peak. 

c. Ekstrak n-heksana daun bunga matahari  

 
Gambar 5.6 Profil Kromatogram Ekstrak n-heksana Daun Bunga 

Matahari 
 

Dari hasil profil kromatogram ekstrak n-heksana daun bunga matahari 

didapatkan 10 peak. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 
Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efek sedasi ekstrak 

dan ekstrak daun Bunga Matahari Helianthus annuus (L.) secara in vivo 

terhadap Mus musculus (mencit) galur Balb/C. Ekstrak dan ekstrak yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak n-heksana, ekstrak kloroform, 

dan ekstrak etanol 96%. Daun Bunga Matahari yang telah diambil dari 

Materia Medika Batu, Jawa Timur dapat dipantau keseragaman umur, masa 

panen, dan galur (asal usul tanaman) dibandingkan dengan yang diambil 

dari tanaman liar karena banyak kendala dan variabilitas yang tidak bisa 

dikendalikan. Sehingga dapat menjamin kualitas simplisia yang digunakan 

untuk penelitian. Prakiraan masa panen tanaman adalah 2-3 bulan saat 

bunga mulai kuncup. Umur bunga matahari sekitar 1-2 tahun, namun 

sebaiknya harus seragam dengan umur yang sama karena perbedaan umur 

tanaman mempengaruhi kandungan senyawa yang ada pada tanaman 

tersebut.  Selain asal bahan baku simplisia, yang dapat mempengaruhi 

kualitas simplisia adalah proses pembuatan simplisia. 

 Tahap awal, daun segar Bunga Matahari disortasi basah untuk 

memisahkan daun dari pengotor dan bahan asing misalnya tanah, pasir, 

tanaman atau bagian tanaman lain, bagian lain dari tanaman yang tidak 

untuk simplisia yang akan digunakan. Kemudian, dicuci dan dikeringkan. 

Tujuan dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain 

yang melekat pada bahan simplisia dengan menggunakan air bersih 

(Prasetyo & Inoriah, 2013). Sedangkan tujuan dilakukan pengeringan 

adalah untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah 

ditumbuhi mikroba, menurunkan reaksi enzimatis yang bisa menguraikan 

kandungan zat aktif, serta memudahkan proses selanjutnya (mudah 
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disimpan dan tahan lama). Daun yang telah dikeringkan kemudian disortasi 

kering yang merupakan pemisahan daun yang rusak ataupun ditumbuhi 

jamur selama proses pengeringan (Narulita, 2014). Setelah itu, simplisia 

daun yang telah kering dihaluskan menjadi serbuk. Tujuan penggilingan ini 

perlu dilakukan untuk mengoptimalkan proses penarikan senyawa pada saat 

dilakukan ekstraksi karena jika ukuran simplisia terlalu besar kontak antara 

pelarut dengan komponen yang akan dipisahkan semakin sulit dan dengan 

memperkecil ukuran simplisia dapat memperluas permukaan dan pelarut 

akan berpenetrasi secara efektif (Prasetyo & Inoriah, 2013 ; Puzi et al., 

2015).  

 Serbuk simplisia daun Bunga Matahari yang sudah digiling, 

diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut n-heksana, kloroform, 

dan etanol 96% secara bertingkat. Penekanan utama pada metode maserasi 

adalah tersedianya waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan 

yang diekstraksi. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk kedalam 

rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga zat aktif akan larut. 

Perbedaan konsentrasi larutan zat aktif didalam sel menyebabkan larutan 

yang terpekat dipaksa untuk ke luar (Puzi et al., 2015). Pemilihan pelarut ini 

berdasarkan polaritas senyawa-senyawa yang diduga memiliki efek sedasi 

pada daun Bunga Matahari yaitu asam klorogenik, asam kafeat, flavonoid, 

dan triterpenoid. (Ganora, 2011). Sebanyak 50 gram serbuk simplisia daun 

Bunga Matahari (Helianthus annuus L.) direndam dengan pelarut sejumlah 

250 ml selama 3x24 jam setiap pelarut. Setelah itu, filtrat dari masing-

masing pelarut dipekatkan dengan rotary evaporator dan dimasukkan ke 

dalam oven suhu 40°C sampai berat stabil.  

Penelitian uji efek sedasi dilakukan dengan menggunakan alat 

rotarod. Digunakan alat rotarod ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi 

motorik/keseimbangan dari hewan pengerat karena efek sedasi dapat 
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menyebabkan penurunan aktivitas motorik (Roesenfeld, 2007). Selain untuk 

uji efek sedasi, rotarod juga digunakan untuk efek yang berhubungan 

dengan sistem saraf pusat seperti antidepresan, anti epilepsi, muscle 

relaxant, anti cemas. Prinsip kerja rotarod adalah menentukan waktu 

ketahanan mencit pada perputaran roda dengan kecepatan tertentu. Jika 

mencit jatuh, maka ada gangguan keseimbangan motorik (Deacon, 2013). 

Sebelum dilakukan uji dengan alat rotarod, mencit dikelompokkan menjadi 

5 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 7 mencit dan diadaptasi 

pada laboratorium selama seminggu. Selain itu, mencit dilatih pada rotarod 

selama 1 minggu dengan waktu 15 menit per hari (Kudagi et al., 2012). 

Mencit perlu dilatih agar hasil yang didapatkan valid disebabkan oleh efek 

sedasi yang ditimbulkan ekstrak bukan terjatuh karena belum terbiasa 

menggunakan rotarod. Mencit yang dapat bertahan selama lebih dari 300 

detik dapat digunakan untuk melakukan uji rotarod (Poirier et al., 2007; 

Scholz et al., 2015). Mencit diletakkan pada alat rotarod dengan kecepatan 

30 rpm dan catat waktu jatuhnya sebagai sebelum perlakuan. Kemudian 

mencit diberi perlakuan dengan memberikan bahan uji yaitu ekstrak n-

heksana, ekstrak kloroform, ekstrak etanol 96% daun bunga matahari, 

kontrol negatif yang digunakan adalah tween 80 disebabkan tween 80 

memiliki rantai hidrokarbon yang panjang, semakin panjang rantai 

hidrokarbon semakin besar koefisien partisi minyak:air, sehingga tween 80 

dapat larut pada pelarut non polar sampai dengan polar (Siswanto, 2007), 

lalu kontrol positif yang digunakan adalah diazepam yang merupakan 

golongan obat sedasi yaitu benzodiazepin. Alasan digunakan diazepam 

adalah memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan golongan 

obat sedasi yang lain karena diazepam bersifat antagonis dengan GABA 

sehingga tidak akan melekat lama dengan reseptor GABA yang 

menimbulkan penekanan sistem saraf pusat bersifat sementara, berbeda 
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dengan golongan barbiturat yang bersifat agonis GABA dapat 

mengakibatkan penekanan SSP cukup berat yang berdampak efek samping 

seperti Hangover (residu depresi SSP setelah efek hipnotik berakhir) 

(Anonim, 2007). Selain itu, diazepam sering digunakan untuk uji aktivitas 

efek sedasi karena sifat obat ini tidak selektif mulai dari ringan yaitu 

menyebabkan tenang atau kantuk, hingga menidurkan sedangkan pada 

golongan barbiturat dapat sebagai anesthesia dan koma sehingga bahaya 

pemakaian barbiturat lebih besar dibandingkan benzodiazepin. Kelima 

bahan uji tersebut diberikan secara oral dengan sonde lambung sesuai 

kelompok perlakuannya. Rute yang digunakan per oral karena apabila 

terjadi keracunan, obat masih dapat di keluarkan dari tubuh dengan cara 

reflek muntah dari faring dan kumbah lambung dan menerapkan prinsip 3R 

dalam pemanfaatan hewan percobaan yaitu replacement, reduce and 

refinement (Ridwan, 2013). Dengan maksud, jika hewan percobaan 

diberikan bahan uji dengan rute intramuskular maupun intravena akan 

memberikan rasa nyeri saat disuntikkan. Oleh karena itu, digunakan rute 

oral untuk mengurangi rasa sakit pada hewan coba. Setelah diberikan bahan 

uji, ditunggu selama satu jam karena onset of action dari diazepam adalah 

satu jam sehingga saat mencit diletakkan kembali pada rotarod pada 

kecepatan 30 rpm akan menghasilkan efek sedasi, lalu di catat waktu 

jatuhnya. Sehari setelah mencit dilakukan uji dengan ekstrak daun bunga 

matahari, mencit diputar pada rotarod dan waktu jatuh yang dihasilkan 

adalah mencit dapat mempertahankan kembali berada di rotarod lebih lama 

daripada setelah diberi uji dengan ekstrak daun bunga matahari. 

Kemungkinan ekstrak daun bunga matahari yang diberikan tidak 

menyebabkan ketergantungan.  

Hasil waktu jatuh yang didapatkan diolah secara statistik dengan 

analisis one way anova, Levene test, Shapiro Wilk, non parametric test. 
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Beberapa tahap analisis yang dilakukan yaitu tahap pertama menggunakan 

analisis one way anova dengan levene test untuk mengetahui homogenitas 

dan didapatkan harga p= 0,005 (p<0,05) artinya data yang didapatkan tidak 

homogen. Selanjutnya dilakukan analisis dengan Shapiro Wilk untuk 

mengetahui normalitas data, dan diperoleh hasil p<0,05 artinya distribusi 

data yang didapatkan tidak normal. Data tidak homogen dan tidak 

berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan tes non parametrik dengan 

Kruskal Wallis dan Mann Whitney. Dari hasil analisis dengan Kruskal 

Wallis didapatkan p=0,000 (p<0,05) artinya ada perbedaan bermakna 

setidaknya antara dua perlakuan pada percobaan.  

Selanjutnya analisis dengan Mann Whitney diperoleh hasil ada 

perbedaan bermakna antara kontrol positif dengan kontrol negatif 

(p=0,003), ekstrak kloroform (p= 0,002) dan ekstrak n-heksana (p=0,048) 

sedangkan dengan ekstrak etanol 96% didapatkan hasil perbedaan yang 

tidak bermakna yaitu p=0,277. Data yang didapatkan juga diolah untuk 

membandingkan antara waktu jatuh sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dengan rumus {(1-(sebelum/sesudah perlakuan) n x 100%} sehingga dapat 

didapatkan persen hambatan dari 5 perlakuan tersebut (Mahendran et al., 

2014). Untuk kelompok kontrol negatif dan ekstrak kloroform memiliki 

persen hambatan sebesar 0% yang artinya tidak ada efek penghambatan 

karena waktu jatuh setelah perlakuan tidak menunjukkan penurunan namun 

justru meningkat atau hampir sama dengan waktu jatuh sebelum perlakuan. 

Dengan adanya beberapa data yang menunjukkan peningkatan 

dimungkinkan ekstrak kloroform memiliki efek stimulan karena pada studi 

literatur sebelumnya dikatakan bahwa minyak biji dan tunas bunga matahari 

memiliki efek stimulant (Dwivedi et al., 2014), kemungkinan pada bagian 

daun bunga matahari memiliki senyawa yang sama untuk menghasilkan 

efek stimulan, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan 
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pada kontrol positif rata-rata persen hambatan yang didapat sebesar 58,25%, 

pada ekstrak etanol 96% didapatkan persen hambatan sebesar 71,06% dan 

untuk ekstrak n-heksana didapatkan persen hambatan sebesar 38,04%. Dari 

hasil nilai p yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS, tidak dapat 

menentukan apakah ekstrak,ekstrak atau bahan uji tersebut memiliki efek 

sedasi karena dapat dilihat pada nilai p ekstrak n-heksana dihasilkan nilai p 

yang mendekati nilai 0,05 artinya mendekati kekuatan kontrol postif yaitu 

diazepam, namun jika dihitung persen hambatannya ekstrak n-heksana 

hanya menghasilkan rata-rata 38,04% sedangkan pada diazepam dihasilkan 

rata-rata 58,25%, berbeda sebesar 20,21%. Oleh karena itu, harus dilakukan 

perhitungan persen penekanan sistem saraf pusat yang dinyatakan dalam 

persen hambatan dari bahan uji.  

Efek sedasi yang dihasilkan kemungkinan dimediasi oleh Jalur 

GABAergic, karena transmisi GABAergic bisa menghasilkan efek sedasi 

pada hewan coba. Penghambatan aksi GABA terdiri dari pembukaan 

saluran klorida sehingga terjadi hiperpolarisasi membran, yang 

menyebabkan depresi CNS dan mengakibatkan aktivitas efek sedatif dan 

hipnotik (Jena et al., 2013). 

Dari hasil penelitian ini, ekstrak etanol 96% memilki efek sedasi 

karena tidak ada perbedaan bermakna dengan kontrol positif yaitu diazepam 

yang berkolerasi dengan persen hambatan yang dihasilkan sebesar lebih dari 

50% sehingga efektif sebagai efek sedasi karena pada Drug Action and 

Pharmacodynamic: The Merck Veterinary Manual dijelaskan bahwa EC 50 

merupakan konsentrasi obat yang menghasilkan 50% efek maksimal 

(Reeves et al., 2016) dan pada studi literatur didapatkan pada ekstrak etanol 

Eclipta alba (L.) yang merupakan famili Asteraceae, pada dosis 400 mg/kg 

memiliki persen hambatan lebih dari 50% yaitu 65,4 % mempunyai 
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aktivitas sebagai anti epilepsi dan muscle relaxant dengan menggunakan 

alat rotarod (Jahan et al., 2014).  

Selain uji efek sedasi, dilakukan pemeriksaan profil kromatografi 

ekstrak daun bunga matahari. Pemeriksaan ini dilakukan dengan fase diam 

silica gel GF254 dan fase gerak yang digunakan adalah n-heksana : etil 

asetat (7:3). Digunakan silica gel GF254 sebagai fase diam karena dapat 

berpendar pada sinar ultraviolet sedangkan menggunakan fase gerak 

tersebut telah dilakukan optimasi hingga noda dari ekstrak n-heksana, 

ekstrak kloroform, dan ekstrak etanol 96% dapat terpisah dengan baik. 

Chamber dijenuhkan dengan fase gerak lalu esktrak ditotolkan pada fase 

diam kemudian dieluasi. Plat KLT dikeringkan di lemari asam kemudian 

diamati dibawah sinar UV 254. Setelah itu diamati dengan densitometri 

didapatkan profil kromatogram ekstrak etanol 96% daun bunga matahari 

menghasilkan 12 peak, ekstrak kloroform daun bunga matahari didapatkan 

profil kromatogram dengan 9 peak, dan ekstrak n-heksana daun bunga 

matahari didapatkan profil kromatogram dengan 10 peak.  

Selain dilakukan pemeriksaan profil kromatografi, dilakukan 

skrinning fitokimia golongan senyawa yang diduga memiliki efek sedasi 

pada tanaman famili Asteraceae lainnya yang dimungkinkan positif 

memiliki efek sedasi pada tanaman bunga matahari yang juga merupakan 

famili Asteraceae. Senyawa yang diduga memiliki efek sedasi adalah 

senyawa golongan flavonoid namun dari hasil skrinning dengan KLT tidak 

menimbulkan noda berwarna kuning pada plat KLT setelah disemprot 

dengan penampak noda uap amoniak. Oleh karena itu, didapatkan ekstrak 

etanol 96% daun bunga matahari negatif mengandung senyawa golongan 

flavonoid. Flavonoid yang tidak muncul pada hasil skrinning fitokimia 

disebabkan karena jumlah senyawa golongan flavonoid pada bunga 

matahari sangat sedikit yaitu sekitar 0,03% (Ibrahim et al., 2014) dan dari 
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hasil spektrofotometri double beam/visible pada panjang gelombang 415 

nm didapatkan jumlah flavonoid pada daun bunga matahari sebesar 83,33 

mg/g saat umur tanaman bunga matahari satu tahun dan 100 mg/g saat umur 

tanaman bunga matahari 2 tahun. Jika dibandingkan dengan golongan 

senyawa lain pada bunga matahari, flavonoid memiliki kandungan terkecil 

(Kamal, 2011). Selain itu, Senyawa flavonoid yang terkandung sebagian 

besar pada bunga matahari antara lain flavonoid tambulin, kukulcanin B, 

heliannone A, flavanon heliannones B and C (Dwivedi et al., 2014). Kelima 

senyawa tersebut merupakan aglikon flavonoid yang larut dalam semi polar 

hingga non polar (Mariana et al., 2013). Oleh karena itu, kemungkinan 

senyawa flavonoid yang tertarik pada ekstrak etanol 96% daun bunga 

matahari sangat sedikit karena telah ditarik pada ekstrak n-heksana daun 

bunga matahari, dilihat dari hasil skrining senyawa golongan flavonoid pada 

ekstrak n-heksana daun bunga matahari menghasilkan kuning intensif 

setalah disemprot uap amoniak.  

Namun ada dugaan senyawa lain yang memiliki efek sedasi yaitu 

senyawa golongan polifenol dan terpenoid. Dari hasil skrinning, ekstrak 

etanol 96% daun bunga matahari positif memiliki senyawa golongan 

polifenol dengan dihasilkan noda berwarna hitam pada plat KLT dengan 

penampak noda FeCl3. Reaksi kimia yang menghasilkan warna hitam pada 

plat KLT adalah  

 

(Chasani et al., 2013) 
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Senyawa golongan polifenol ini termasuk golongan senyawa fenol, pada 

studi literatur senyawa fenol pada daun bunga matahari memiliki 

kandungan terbesar kedua setelah senyawa golongan terpenoid. Dari hasil 

spektrofotometri dihasilkan kadar dari senyawa fenol sebesar 311,67 mg/g 

saat tanaman berumur satu tahun sedangkan pada tanaman bunga matahari 

berumur dua tahun memiliki kandungan sebesar 400 mg/g (Kamal, 2011). 

Senyawa golongan polifenol yang paling berperan dalam menghasilkan efek 

sedasi, anti cemas dan anti depresan pada biji bunga matahari (Islam, 2015). 

Diduga senyawa fenol golongan fenilpropanoid seperti asam kafeat juga 

memberikan efek sedasi pada tanaman Aster glehni yang merupakan famili 

Asteraceae (Nugroho et al., 2012). Golongan fenilpropanoid seperti asam 

ferulat, asam kafeat, dan asam p-kumarat ini berkaitan dengan aktivitas 

benzodiazepin dalam mengikat reseptor GABA tipe A yang menghasilkan 

efek sedasi, anti epilepsi, dan anti cemas (Machado et al., 2015). 

 Pada hasil skrinning fitokimia ekstrak etanol 96% daun bunga 

matahari, positif senyawa golongan terpenoid dengan dihasilkan noda 

berwarna ungu pada plat KLT dengan penampak noda Anisaldehida asam 

sulfat. Terpenoid dapat memodulasi neurotransmitter serotonin, 

noradrenalin, dan dopamin yang berhubungan dengan sistem sarat pusat 

(Islam, 2015) dan jumlah senyawa golongan terpenoid pada bunga matahari 

sebesar 0,64% yang lebih besar dibandingan senyawa golongan fenol dan 

flavonoid dimungkinkan dapat menghasilkan efek sedasi (Ibrahim et al., 

2014). Terpenoid yang banyak terdapat pada daun bunga matahari adalah 

sesquiterpene lactones (Macias et al, 2002) dan triterpen (Dwivedi et al., 

2014). Dua jenis sesquiterpen lakton ditemukan dari diisolasi dari ekstrak 

etanol daun bunga matahari (Dwivedi et al., 2014). Sesquiterpen lakton 

dimungkinkan dapat memberikan efek sedasi, pada penelitian sebelumnya 

dikatakan bahwa sesquiterpen lakton memberikan efek sedasi (Chadwick et 
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al., 2013) dan pada tanaman Eclipta alba L. yang diduga memberikan efek 

sedasi adalah golongan triterpenoid yaitu asam ursolat dan asam oleanolat 

(Jena et al., 2013). Namun, diperlukan penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui senyawa aktif yang tergolong senyawa golongan polifenol dan 

terpenoid yang berperan dalam menghasilkan efek sedasi sehingga 

diperlukan tahap ekstraknasi dari ekstrak yang diduga memilki aktivitas 

untuk didapatkan senyawa yang dapat menghasilkan aktivitas sebagai efek 

sedasi.  

Selain itu, dari penelitian efek sedasi dari ekstrak dan ekstrak daun 

Bunga Matahari dapat dikembangkan lebih lanjut dengan uji in vivo 

menggunakan tes selain rotarod seperti traction test, Fireplace test, Hole-

board test, Induksi tidur dengan thiopental dan lain-lain untuk memastikan 

efek sedasi yang ditimbulkan oleh ekstrak dan ekstrak daun Bunga Matahari 

dengan mekanisme tes yang berbeda-beda.  Selain itu, dapat dilakukan uji 

in vitro untuk mengetahui potensi daun bunga matahari metode radio ligand 

binding assay yang digunakan untuk menentukan afinitas berbagai ligan 

untuk reseptor, pengikatan reseptor, distribusi reseptor, dan efek reseptor 

terhadap kondisi fisiologis dan patologis (Ahmadi et al., 2014).  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 
7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Ekstrak etanol 96% daun bunga matahari (Helianthus annuus L.) dapat 

memberikan efek sedasi dengan persen hambatan sebesar 70,94%. 

Sedangkan ekstrak n-heksana dan ekstrak kloroform daun bunga 

matahari tidak memiliki efek sedasi dan memiliki efek sedasi minimal 

dengan persen hambatan 0% dan 36,07%. 

 
7.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan metode/alat yang berbeda untuk 

mengetahui aktivitas dari daun bunga matahari yang berhubungan 

dengan penekanan Sistem Saraf Pusat (SSP). 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui senyawa 

aktif yang terkandung didalam ekstrak etanol 96% daun bunga 

matahari terutama yang memiliki efek sedasi.  
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

TABEL KONVERSI PERHITUNGAN DOSIS  

(LAURENCE & BACHARACH, 1964) 

 
Mencit 

20 gr 

Tikus 

200 

gr 

Mamot 

400 gr 

Kelinci 

1,5 kg 

Kucing 

2 kg 

Kera 

4 kg 

Anjing 

12 kg 

Manusia 

70 kg 

Mencit 

20 gr 
1.0 7.0 12.25 27.8 29.7 64.1 124.2 387.9 

Tikut 

200 gr 
0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0 

Mamot 

400 gr 
0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5 

Kelinci 

1,5 kg 
0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2 

Kucing 

2 kg 
0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0 

Kera 

4 kg 
0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1 

Anjing 

12 kg 
0.008 0.06 0.1 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1 

Manusia 

70 kg 
0.0026 0.018 0.031 0.07 0.076 0.16 0.32 1.0 
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Lampiran II 

Dosis diazepam yang digunakan untuk manusia adalah 2-10 mg 2-4 kali 

sehari Digunakan diazepam 5 mg tablet lalu dilakukan penggerusan. 

Konversi dosis manusia ke mencit adalah 0.0026 (Laurence & Bacharach, 

1964). 

1. 10 mg diazepam x 0.0026 = 0.026 mg/20 gr mencit  

2. 25/20 x 0,026 mg = 0,0325 mg/25 gr  

3. Dibuat suspensi diazepam dalam 10 ml diperlukan 1,3 mg 

4. 1,3 mg/5 mg x 260,5 mg = 67,73 mg tablet dalam 10 ml  

Dosis Ekstrak dan ekstrak  

1. 500 mg x 20/1000 g = 10 mg/20 gr mencit  

2. 30/20 gram x 10 mg = 15 mg/30 gr mencit  

3. Dibuat suspensi ekstrak atau ekstrak dalam 10 ml diperlukan 375 

mg ekstrak atau ekstrak dan dalam 5 ml diperlukan 187,5 mg 

ekstrak atau ekstrak. 

Dosis tween 10%  

1. Dibuat suspensi tween 1 ml dalam 10 ml aquadest pada labu ukur 

10 ml  
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Lampiran III 

Data yang digunakan dalam analisis data  

Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

(setelah 
perlakuan/sebelum 
perlakuan)x100% Sebelum 

Perlakuan 
Setelah 

perlakuan 
Kontrol 

Negatif (tween 
10%) 

915 1260 137.7 
537 4882 909.12 
924 1842 199.35 

1957 6000 306.59 
6000 6000 100 
525 535 101.9 

1450 1659 114.41 
Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

(setelah 
perlakuan/sebelum 
perlakuan)x100% Sebelum 

Perlakuan 
Setelah 

Perlakuan 
Kontrol 

Positif ( Diazepam 
10mg/kg BB) 

6000 460 7.67 
1573 1189 75.59 
6000 3622 60.37 
1012 416 41.11 
729 190 26.17 
362 119 32.87 
903 435 48.17 

Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

(setelah 
perlakuan/sebelum 
perlakuan)x100% Sebelum 

Perlakuan 
Setelah 

Perlakuan 
Ekstrak 

n-heksana 
573 415 72.43 

5491 3576 65.12 
1001 451 45.05 
1239 924 74.52 
470 291 61.91 

2446 1244 50.85 
932 732 77.57 

Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

(setelah 
perlakuan/sebelum 
perlakuan)x100% Sebelum Setelah 
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Perlakuan Perlakuan 
Ekstrak 

Kloroform 
6000 6000 100 
6000 6000 100 
740 1804 243.78 

3104 5537 178.38 
1046 4656 445.12 
6000 6000 100 
2425 4559 188 

Kelompok 
Perlakuan 

Waktu jatuh mencit 
(Detik) 

(setelah 
perlakuan/sebelum 
perlakuan)x100% Sebelum 

Perlakuan 
Setelah 

Perlakuan 
Ekstrak  

Etanol 96% 
1715 118 6.88 
2005 280 13.96 
2706 1397 51.62 
348 191 54.88 
845 202 23.91 

6000 2417 40.28 
1868 228 12.21 
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Lampiran IV 

HASIL ANALISIS STATISTIK 

Tests of Normality 
 

Kelompok 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

waktujatuh Ketanol .207 7 .200* .890 7 .277 
Kkloroform .232 7 .200* .796 7 .037 
kNHEKSAN .182 7 .200* .924 7 .505 
Knegatif .101 7 .200* .997 7 1.000 
kPOSITIF .306 7 .047 .651 7 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Waktujatuh 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.520 4 30 .006 
 
Kruskal Wallis Test  

Ranks 
 Kelompok N Mean Rank 
waktujatuh kETANOL 7 6.86 

kKLOROFORM 7 27.93 
kNHEKSAN 7 16.14 
kNEGATIF 7 10.00 
kPOSITIF 7 29.07 
Total 35  

 
Test Statisticsb,c 

 waktujatuh 
Chi-Square 27.556 
Df 4 
Asymp. Sig. .000 
Monte Carlo Sig. Sig. .000a 

95% Confidence Interval Lower Bound .000 
Upper Bound .000 
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Test Statisticsb,c 

 waktujatuh 
Chi-Square 27.556 
Df 4 
Asymp. Sig. .000 
Monte Carlo Sig. Sig. .000a 

95% Confidence Interval Lower Bound .000 
Upper Bound .000 

a. Based on 10000 sampled tables with starting seed 957002199. 
b. Kruskal Wallis Test 
c. Grouping Variable: kelompok 
 

Mann Whitney Test  
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kETANOL 7 4.57 32.00 

kNHEKSAN 7 10.43 73.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U 4.000 
Wilcoxon W 32.000 
Z -2.619 
Asymp. Sig. (2-tailed) .009 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.007a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 
 

Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kETANOL 7 4.00 28.00 

kKLOROFORM 7 11.00 77.00 
Total 14   
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Test Statisticsb 
 Waktujatuh 

Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
Z -3.144 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kKLOROFORM 7 11.00 77.00 

kNHEKSAN 7 4.00 28.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
Z -3.144 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 
 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kETANOL 7 6.29 44.00 

kPOSITIF 7 8.71 61.00 
Total 14   
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Test Statisticsb 
 waktujatuh 
Mann-Whitney U 16.000 
Wilcoxon W 44.000 
Z -1.086 
Asymp. Sig. (2-tailed) .277 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.318a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 
 
Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kKLOROFORM 7 11.00 77.00 

Kpositif 7 4.00 28.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 
Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
Z -3.144 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kNHEKSAN 7 9.71 68.00 

kPOSITIF 7 5.29 37.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U 9.000 
Wilcoxon W 37.000 
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Z -1.981 
Asymp. Sig. (2-tailed) .048 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.053a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kETANOL 7 4.00 28.00 

kNEGATIF 7 11.00 77.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
Z -3.130 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 

Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kKLOROFORM 7 6.93 48.50 

kNEGATIF 7 8.07 56.50 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U 20.500 
Wilcoxon W 48.500 
Z -.517 
Asymp. Sig. (2-tailed) .605 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.620a 
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Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U 20.500 
Wilcoxon W 48.500 
Z -.517 
Asymp. Sig. (2-tailed) .605 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.620a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kNHEKSAN 7 4.00 28.00 

kNEGATIF 7 11.00 77.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
Z -3.130 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 

 
Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
waktujatuh kPOSITIF 7 4.00 28.00 

kNEGATIF 7 11.00 77.00 
Total 14   

 
Test Statisticsb 
 waktujatuh 

Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 28.000 
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Z -3.130 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.001a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: kelompok 
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Lampiran V 

Hasil Skrining Fitokimia Golongan Senyawa Polifenol  

 

 

*Keterangan : 1. Ekstrak kloroform daun bunga matahari  

            2. Ekstrak n-heksana daun bunga matahari  

Hasil Skrining Fitokimia Golongan Senyawa Flavonoid  

 

1 2 

1 2 
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*Keterangan : 1. Ekstrak kloroform daun bunga matahari  

            2. Ekstrak n-heksana daun bunga matahari  

Hasil Skrining Fitokimia Golongan Senyawa Terpenoid  

 

*Keterangan : 1. Ekstrak kloroform daun bunga matahari  

                         2. Ekstrak n-heksana daun bunga matahari  

 

 

 

 

 

1 2 
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Lampiran V 
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