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ABSTRACT 
The use of herbal medicine has already been started since ancient time. According to Hembing, a consumption of 

Gynura segetum (Lour.) Merr.) stew water can be used to eliminate joint pain.  The purpose of this study is to prove the analgesic 
effect of infusum Gynura segetum (Lour.) Merr.). The subject were thirty male mice and divided into five groups which consist six 
mice in each group. Group I was the control group which was treated with 0,01ml/g b.w aquadestilata, group II was treated with 
infusum of Gynura segetum (Lour.) Merr.) 5 % 0,01 ml/g b.w., group III was treated with infusum of Gynura segetum (Lour.) 
Merr.) 10 % 0,01 ml/g b.w, group IV was treated with infusum of Gynura segetum (Lour.) Merr.) 20 % 0,01 ml/g b.w. and group 
V was treated with Metampiron peroral 0,01 ml/g b.w. Thirty minutes later all mice of all groups were injected with 10 ml/g b.w. 
of acetic acid intraperitoneally to induced pain sensation. Five minutes later the writing reflexes as the pain response 
demonstrated by the mice of different groups were calculated and analysed using ANOVA and LSD test. The result showed that 
infusum Gynura segetum (Lour.) Merr.) in 5%, 10%, 20% concentration could obstruct pain response on mice which inducted 
with acetic acid, the 20% concentration is the most effective dosage and have an analgesic effects equal with metampiron. 

 
 
Key words : infusum of Gynura segetum (Lour.) Merr.), pain response, analgesic effect, writing reflex. 
 
Korespondensi (correspondence) : Citra Adinda Ra Putri, Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi 

Anak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo no. 47 Surabaya 60123, Indonesia. 

Email: adinda.citra@yahoo.com 

 
 
PENDAHULUAN

Pada umumnya penyakit yang ada didalam 
tubuh manusia menimbulkan rasa nyeri.2 Nyeri 
adalah gejala yang dirasakan tidak menyenangkan 
dan sangat mengganggu. Oleh karena itu, untuk 
meringankan/menghilangkan rasa nyeri biasanya 
digunakan obat analgesik. Obat analgesik atau obat 
pereda rasa nyeri yang biasa dikonsumsi merupakan 
obat modern yang dijual bebas dipasaran. Selain 
harganya mahal, juga mempunyai berbagai macam 
efek samping salah satunya adalah iritasi lambung.6  

Nyeri adalah suatu mekanisme pertahanan bagi 
tubuh yang timbul bilamana jaringan tubuh sedang 
dirusak.4 Setiap orang yang pernah merasakan nyeri 
pasti bereaksi untuk mengatasi atau menghilangkan 
rasa nyeri tersebut. Keadaan psikis sangat 
mempengaruhi nyeri, misalnya emosi dapat 
menimbulkan sakit (kepala) atau memperhebatnya, 
tetapi dapat pula menghindarkan sensasi rasa nyeri. 
Nyeri merupakan suatu perasaan pribadi dan ambang 
toleransi nyeri berbeda-beda bagi setiap orang.9      

Fenomena nyeri timbul karena adanya 
kemampuan sistem saraf untuk merubah berbagai 

stimuli mekanik, kimia, thermal, elektris menjadi 
potensial aksi yang dijalarkan ke system saraf pusat.9 

Penanggulangan rasa nyeri dapat diatasi dengan obat-
obatan modern, misalnya untuk menghilangkan nyeri 
yang berat dapat digunakan obat-obatan golongan 
narkotik seperti morfin dan petidin, sedangkan untuk 
menghilangkan nyeri ringan sampai sedang dapat 
digunakan golongan analgesik non narkotik seperti 
aspirin dan asam mefenamat.8 

 Penggunaan tumbuhan obat di Indonesia 
sebenarnya sudah dimulai dari zaman nenek 
moyang.12 Namun, penggunaannya ditengah 
masyarakat baru dimulai sejak jaman penjajahan 
Belanda.3 Di Indonesia, dikenal lebih dari 30.000 
jenis tumbuhan obat dan baru 300 jenis yang sudah 
dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional.11 

Salah satu golongan tanaman obat yang sering 
dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah dalam 
bentuk seduhan.1 Menurut Hembing, minum rebusan 
air daun dewa (Gynura segetum (Lour.) Merr.) dapat 
digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri sendi.5 
Bahkan menurut Abbas, minum rebusan daun dewa 
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(Gynura segetum (Lour.) Merr.) telah berhasil 
menyembuhkan penyakit rematik yang telah 
bertahun-tahun diderita ayahnya.7 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam upaya 
peningkatan penggunaan tanaman obat maka penulis 
ingin membuktikan adanya efek analgesik dengan 
pemberian infusum daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) pada konsentrasi tertentu untuk 
melihat adanya hambatan respon rasa nyeri pada 
mencit yang diinduksi asam asetat melalui metode 
writhing reflex. 

 
BAHAN DAN CARA 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental laboratoris dan dianalisis dengan uji 
anova satu arah dan dilanjutkan dengan uji LSD 
dengan α=0,05. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain: daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) segar, asam asetat, metampiron, 
aquades, pakan dan minuman mencit.  

Daun dewa umumnya ditanam di pekarangan 
sebagai tumbuhan obat, tanaman ini termasuk 
tanaman semak tahunan dan memiliki berbagai nama 
daerah.4 Infusum daun dewa (Gynura segetum (Lour.) 
Merr.) 10% dibuat dengan cara menimbang 10 gram 
daun dewa segar yang dipotong sekecil mungkin dan 
ditambahkan aquades 125 ml, kemudian dipanaskan.8 
Setelah mencapai 90°C didiamkan selama 15 menit, 
lalu diangkat dan didinginkan. Setelah itu disaring 
dan ampas hasil saringan ditambahkan air sampai 
volume infusa 100 ml. Untuk mendapatkan 
konsentrasi 5% dengan cara mengencerkan infusum 
daun dewa (Gynura segetum (Lour.) Merr.) 10% 
sehingga volumenya menjadi dua kali dari volume 
semula. Sedangkan untuk mendapatkan konsentrasi 
daun dewa 20% dibuat dengan memanaskan infusa 
daun Dewa 10% dengan suhu 40°C sehingga 
volumenya mencapai setengah dari volume semula.6 

Bahan pembanding yang digunakan adalah 
metampiron dalam larutan aquades (0,01 ml/gr), 
sedangkan untuk menimbulkan rasa nyeri pada 
mencit digunakan asam asetat 100% yang diencerkan 
dengan aquadest sejumlah volume yang sesuai 
sampai konsentrasi 0,6%.8 

Dalam penelitian ini hewan penelitian yang 
digunakan adalah mencit jantan, jenis Balb C, sehat, 
umur 2-3 bulan dan berat badan 20-30 gram. Kriteria 
sampel mempunyai keadaan umum yang baik, dan 
telah diadaptasikan selama 1 minggu di laboratorium 
Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga dengan pemberian pakan mencit dan 
minum aquades secukupnya dalam ruangan dengan 
suhu kamar (27°C).10 

Penelitian ini menggunakan metode induksi 
secara kimia atau disebut juga metode writhing reflex 
atau metode Sigmund.7 Metode pengujian respon rasa 

nyeri/aktifitas analgesik dilakukan dengan melihat 
kemampuan bahan uji (daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) untuk menekan atau menghilangkan 
rasa nyeri yang diinduksi secara kimia (pemberian 
asam asetat 0,6%) pada mencit.6  

Rasa nyeri ini pada mencit diperlihatkan dalam 
bentuk respon gerakan liukan/geliat (writhing reflex). 
Frekuensi gerakan ini dalam waktu tertentu 
menyatakan derajat nyeri yang dirasakannya. 
Gerakan liukan (geliat) ditandai adanya torsi pada sisi 
menarik kaki ke belakang dan retraksi abdomen.10 

Populasi sampel berjumlah 30 ekor kemudian 
diambil secara random dan dibagi dalam 5 kelompok 
yang diberi perlakuan  yang berbeda yaitu sampel 
untuk  kontrol dengan pemberian aquades, sampel 
yang telah diberi infusum daun dewa (Gynura 
segetum (Lour.) Merr.) 5%, sampel yang telah  diberi 
infusum daun dewa (Gynura segetum (Lour.) Merr.) 
10%, sampel yang telah diberi infusum daun dewa 
(Gynura segetum (Lour.) Merr.)  20% ,sampel yang 
telah diberi metampiron. 

 Seluruh perlakuan ini dilakukan sebelum 
memberikan asam asetat 0,6% kepada masing-masing 
kelompok untuk menimbulkan efek rasa nyeri. 
Sesudahnya setiap kelompok dihitung jumlah liukan 
(geliat) setiap 5,10, 15, 20, 25, dan 30 menit. 
 
HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini daun Dewa  (Gynura 
segetum (Lour) Merr.) segar dibuat infusum dengan 
konsentrasi 5%, 10% dan 20%. Pengamatan 
dilakukan terhadap jumlah liukan pada 30 sampel 
hewan percobaan yang dibagi dalam 5 kelompok 
perlakuan. Respon nyeri yang diamati adalah jumlah 
liukan mencit yang dihitung mulai 5 menit setelah 
pemberian asam asetat selama 30 menit. 

 
Tabel 1.  Rerata dan standart deviasii jumlah liukan 

mencit oada masing-masing kelompok 
selama 30 menit. 

KELOMPOK 30' 
X �SD 

Kontrol 91.00 ±32.72 
Daun Dewa 5% 62.00 ±29.16 
Daun Dewa 10% 52.00 ±20.67 
Daun Dewa 20% 37.33 ±15.34 
Metampiron 24.16 ±15.15 

 
Berdasarkan hasil pengamatan, respon nyeri 

yang digambarkan sebagai jumlah liukan mencit 
dimulai 5 menit setelah pemberian asam asetat selama 
30 menit terhadap 30 sampel mencit yang terbagi atas 
5 kelompok perlakuan masing-masing terdiri dari 6 
menit, yaitu kelompok kontrol, konsentrasi infusum 
5%, 10%, 20% dan metampiron, didapatkan hasil 
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terlihat adanya penurunan rata-rata jumlah liukan 
mencit pada setiap penambahan konsentrasi infusum 
sehingga semakin tinggi konsentrasi infusum maka 
akan semakin menurun jumlah liukan mencit 
meskipun hasilnya tidak sekuat pada pemberian 
metampiron. 
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Gambar 1.  Rerata jumlah liukan pada mencit   antara 

masing-masing kelompok selama 30 
menit. 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode induksi 
secara kimia atau disebut juga metode writhing reflex 
atau metode Sigmund. Metode pengujian respon rasa 
nyeri/aktifitas analgesik dilakukan dengan melihat 
kemampuan bahan uji (daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) untuk menekan atau menghilangkan 
rasa nyeri yang diinduksi secara kimia (pemberian 
asam asetat 0,6%) pada mencit.  

Untuk menentukan respon nyeri yang 
ditimbulkan oleh induksi asam asetat 0,6% dapat 
diketahui dengan menghitung liukan mencit pada 
menit ke 5, 10, 15, 20, 25, 30, mencit yang diberi 
infusum 0,1 ml/grbb dalam 3 konsentrasi (5%, 10% 
dan 20%) menunjukkan terjadinya penurunan jumlah 
respons meliuk setelah diinduksi dengan injeksi 
larutan asam asetat 0,6% intraperitoneal dengan 
efektivitas yang sama. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
metampiron, infusum daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr) 5%, 10%, 20% berbeda bermakna 
dengan kontrol (aquades). Ini menunjukkan bahwa 
metampiron, infusum daun Dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) 5%, 10%, 20% mempunyai efek 
analgesik. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh 
mekanisme pengolahan impuls nyeri di susunan saraf 
pusat.4 

Digunakan 3 macam dosis adalah untuk melihat 
apakah terdapat hubungan dosis efek pada hasil 
percobaan. Jika suatu bahan uji memberikan 
hubungan dosis efek maka dapat dikatakan efek yang 
diharapkan memang berasal dari bahan uji. Dalam 
hubungan dosis efek, terlihat makin besar dosis yang 
diberikan, makin besar khasiat analgesiknya.8 Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa adanya efek 
analgetika yang ditimbulkan sebagai akibat 
pemberian infusum daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) dan metampiron. 

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa makin 
tinggi konsentrasi infusum daun dewa maka makin 
besar pula hambatan respon nyeri, hal ini terlihat dari 
semakin berkurangnya jumlah liukan. Dengan 
meningkatnya konsentrasi, makin besar zat aktif yang 
terkandung dalam infusum daun dewa (Gynura 
segetum (Lour.) Merr.).  

Antara infusum daun dewa (Gynura segetum 
(Lour.) Merr.) 5% dan 10% tidak didapatkan adanya 
perbedaan bermakna meskipun terdapat peningkatan 
efek pada konsentrasi yang tinggi. Pada uji ini juga 
menunjukkan bahwa infusum daun Dewa (Gynura 
segetum (Lour.) Merr) 20% tidak memiliki perbedaan 
bermakna dengan metampiron. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam penelitian ini infusum daun dewa 
(Gynura segetum (Lour.) Merr) 20% merupakan 
dosis yang efektif dan memiliki efek analgesik setara 
dengan metampiron.  Adanya hambatan respon nyeri 
pada mencit yang diberi infusum daun Dewa (Gynura 
segetum (Lour.) Merr.) yang kemudian diinduksi 
asam asetat 0,6% kemungkinan disebabkan adanya 
kandungan saponin dan minyak atsiri yang terdapat 
didalam daun dewa (Gynura segetum (Lour.) Merr.) 
yang bersifat analgesik.3 
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