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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam atau pireksia merupakan gejala alami yang menandai adanya 

suatu penyakit dan merupakan respon homeostatik pertahanan tubuh terkait 

terjadinya infeksi. Peningkatan suhu tubuh pada kondisi tertentu, semisal infeksi 

justru membawa manfaat adaptif karena dibutuhkan untuk memfasilitasi 

penyembuhan melalui peningkatan kerja sistem imunitas dan menghambat 

replikasi mikroorganisme. Kondisi darurat dapat timbul dari peningkatan suhu 

tubuh yang terlalu tinggi dan tidak tertangani dengan baik, seperti sesak nafas, 

penurunan kesadaran, kejang lama atau berulang, dehidrasi berat, serta sakit 

kepala hebat (Pujiarto, 2008). 

Penanganan terhadap demam dapat dilakukan dengan pemberian obat-

obatan antipiretik. Parasetamol merupakan golongan obat yang sering diresepkan 

dalam penanggulangan demam. Penggunaan alternatif herbal sebagai obat tidak 

jarang digunakan berkenaan dengan pengetahuan masyarakat yang telah 

berkembang, bahwa obat-obat kimia dapat menimbulkan efek samping walaupun 

telah dinyatakan aman. Tanaman yang secara empiris dapat dimanfaatkan dan 

berkhasiat sebagai obat untuk menurunkan demam diantaranya ialah pecut kuda 

(Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.) dan kelengkeng (Dimocarpus longan 

Lour) (Lans, 2006; Panyathep dkk., 2013). Kandungan senyawa aktif ekstrak etil 

asetat dan metanol dari daun pecut kuda yakni flavonoid, saponin, tanin, sterol, 

dan triterpen (Indrayani dkk., 2006). Sementara itu, kandungan senyawa aktif dari 
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daun kelengkeng adalah triterpen, sterol, flavonoid, tanin, kuersetin, 

proantosianidin, kaemferol, dan daukosterol (Rashed dan Fouche, 2013; Xue dkk., 

2015). 

Daun pecut kuda telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk 

menyembuhkan beberapa macam penyakit. Masyarakat menggunakan pecut kuda 

diantaranya untuk antiradang, peluruh kencing, pembersih darah, dan penurun 

demam (Mutaqien, 2007; Lans, 2006). Sulaiman dkk. (2009) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa ekstrak etanol daun pecut kuda menunjukkan efek 

antinosiseptif dan antiinflamasi yang akut maupun kronis.  

Penggunaan kelengkeng masih sebatas pada buahnya saja untuk 

dikonsumsi langsung. Kelengkeng merupakan tanaman yang berbuah secara 

musiman, sehingga pemanfaatannya untuk bahan baku obat herbal akan terbatas. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi mengenai manfaat daun kelengkeng 

yang setiap saat dapat dimanfaatkan dan tidak tergantung musim. Khasiat 

kelengkeng diantaranya berfungsi untuk mengobati sakit perut, insomnia, dan 

sebagai  penawar racun (Choo, 2000).  

Penelitian yang dilakukan oleh Ripa dan Habib (2013) menyatakan 

bahwa ekstrak metanol biji dan kulit buah kelengkeng yang mengandung 

flavonoid mempunyai efek sebagai antiinflamasi pada tikus dengan metode 

induksi karagenin. Penelitian mengenai fungsi pecut kuda dan kelengkeng sebagai 

antiinflamasi, antinosiseptif, maupun analgetik sudah terlebih dahulu dilakukan. 

Sediaan tunggal daun pecut kuda maupun daun kelengkeng secara preklinis juga 

telah terbukti mempunyai efek sebagai antipiretik. Penelitian yang telah dilakukan 



3 
 

oleh Khilyati (2017) membuktikan bahwa infusa daun pecut kuda konsentrasi 

10% 2,5 mL/200g BB mempunyai efek yang setara dengan parasetamol dalam 

menurunkan demam. Lestari (2017) melalui penelitiannya menyatakan bahwa 

infusa daun kelengkeng mempunyai efek antipiretik pada konsentrasi  10% 2,5 

mL/200g BB, setara dengan parasetamol. Kedua penelitian tersebut di atas 

menggunakan tikus yang dibuat demam dengan pemberian vaksin DPT-Hb. 

Parasetamol yang diberikan pada tikus kelompok kontrol positif dosisnya 12,6 

mg/200g BB. Potensi infusa daun pecut kuda dan daun kelengkeng jauh lebih 

kecil dibandingkan dengan parasetamol. Usaha peningkatan potensi dapat 

dilakukan dengan mengkombinasikan kedua jenis infusa. 

Penelitian yang dilakukan Ermawati (2010) menyatakan bahwa daun 

pare mengandung flavonoid yang diduga memiliki aktivitas sebagai antipiretik. 

Flavonoid menimbulkan efek antipiretik melalui penghambatan peroksidase pada 

proses pembentukan prostaglandin yang menyebabkan kadar prostaglandin 

menurun, sehingga demam berkurang (Gupta dkk., 2010). Mekanisme kerja 

flavonoid sebagai antipiretik serupa dengan mekanisme flavonoid sebagai 

antiinflamasi dan analgetik, sehingga tanaman obat yang mempunyai khasiat 

tersebut besar kemugkinan berkhasiat pula sebagai antipiretik. 

Senyawa aktif yang terkandung dalam daun pecut kuda dan daun 

kelengkeng yang kemungkinan berkhasiat sebagai antipiretik adalah flavonoid. 

Senyawa flavonoid banyak terdapat dalam tanaman dalam bentuk glikosida yang 

bersifat polar, sehingga larut dalam senyawa polar seperti air. Flavonoid relatif 

tahan terhadap pemanasan, bahkan beberapa penelitian menyebutkan kadar 
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flavonoid meningkat setelah mengalami proses pemanasan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Shaimaa dkk. (2016) menyatakan bahwa kadar flavonoid total 

pada cabe (Capsicum spp.) yang direbus dengan air pada suhu 100
o
C mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai efek antipiretik infusa kombinasi daun pecut kuda dan daun 

kelengkeng pada dosis efektif yang mampu menurunkan demam dalam variasi 

perbandingan yang berbeda. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

penelitian rintisan untuk pengembangan sediaan herbal sebagai pengobatan 

alternatif untuk demam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah infusa kombinasi daun pecut kuda dan daun kelengkeng 

mempunyai efek antipiretik pada tikus putih jantan yang diinduksi vaksin DPT-

Hb? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek antipiretik infusa kombinasi 

daun pecut kuda dan daun kelengkeng pada tikus putih jantan yang diinduksi 

vaksin DPT-Hb. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah mengenai khasiat infusa 

kombinasi daun pecut kuda dan daun kelengkeng dan sebagai bahan informasi 

untuk pengembangan antipiretik dari bahan alam dalam penelitian selanjutnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Demam (Pireksia) 

Peningkatan suhu tubuh melebihi normal disebut demam (Irianto, 

2004). Rentang suhu normal berkisar antara 36,5 – 37,2
o
C. Terdapat perbedaan 

pengukuran suhu di aksila, oral, maupun rektal. Suhu rektal lebih tinggi 0,5
o
C 

daripada suhu oral (Nelwan, 2006). Demam adalah suatu reaksi pertahanan 

tubuh terhadap infeksi yang umumnya bukan merupakan penyakit tersendiri, 

melainkan gejala dari suatu penyakit (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Substansi yang menyebabkan demam disebut pirogen, terbagi menjadi 

dua macam, yakni pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen 

berasal dari paparan di luar tubuh, diantaranya toksin bakteri. Pirogen eksogen 

berupa toksin bakteri penyebab infeksi dapat mengaktifkan makrofag dan 

limfosit untuk melepaskan berbagai macam sitokin yang berperan sebagai 

pirogen endogen. Pirogen endogen merangsang pelepasan asam arakidonat 

yang selanjutnya dikonversi menjadi prostaglandin dengan bantuan enzim 

siklooksigenase (COX) (Anochie dan Ifesinachi, 2013). Prostaglandin yang 

berperan dalam meningkatkan suhu tubuh adalah prostaglandin E2 (Simmons 

dkk, 2004). Prostaglandin E2 mengaktivasi neuron termoregulator di 
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hipotalamus anterior yang menyebabkan suhu tubuh meningkat, sehingga 

mencetuskan demam (Dalal dan Zhukovsky, 2006). Transmisi neuronal ke 

perifer menyebabkan konservasi dan pembentukan panas, sehingga suhu di 

bagian dalam tubuh meningkat (Arvin, 1999).  

Antipiretik pada umumnya bekerja dengan cara menghambat COX 

dalam patofisiologi terjadinya demam. Sintesis prostaglandin terutama 

prostaglandin E2 dipengaruhi oleh keberadaan enzim COX. Penghambatan 

enzim COX berpotensi menghalangi transformasi asam arakhidonat menjadi 

prostaglandin yang dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh (Dalal dan 

Zhukovsky, 2006). Mekanisme antipiretik dan patofisiologi demam dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Patofisiologi demam dan antipiretik (Dalal dan Zhukovsky, 2006) 
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Asam arakhidonat ditemukan dalam membran lipid yang dilepaskan 

melalui kerja dari enzim fosfolipase. Metabolisme asam arakhidonat oleh 

enzim lipooksigenase menghasilkan leukotrien melalui jalur hidroperoksidase, 

sedangkan enzim siklooksigenase mengubah asam arakhidonat menjadi 

endoperoksidase tidak stabil berupa prostaglandin G2 yang dengan cepat 

direduksi menjadi prostaglandin H2, kemudian dikonversi menjadi 

prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostaglandin F2, prostasiklin, dan 

tromboksan dalam reaksi yang melibatkan prostaglandin sintase serta 

tromboksan sintase (Anwar, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Biosintesis prostaglandin (Simmons dkk., 2004) 

Demam dapat disebabkan oleh  infeksi, vaksin, penyakit keganasan, 

obat-obatan, radang, penyakit imunologis, gangguan endokrin, serta gangguan 

metabolik (Arvin, 1999). Menurut Pujiarto (2008), peningkatan suhu tubuh 
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dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya peningkatan set point, 

produksi panas metabolik, suhu lingkungan yang melebihi kemampuan tubuh 

melepas panas, gangguan pelepasan panas, serta kombinasi dari beberapa 

faktor. 

Obat-obatan yang dapat diberikan sebagai terapi farmakologi demam 

adalah parasetamol, pirazolon, aspirin, dan propionat (Irianto, 2004). Selain 

terapi farmakologi, penatalaksanaan demam yang dapat dilakukan untuk 

membantu menurunkan demam adalah dengan memberikan kompres alkohol 

atau air dingin (Scanlon dan Sanders, 2000). 

2. Antipiretik 

Obat yang mampu menekan suhu tubuh pada saat demam disebut 

antipiretik. Analgetik perifer selain berkhasiat sebagai antiradang, kebanyakan 

dari obat tersebut juga memiliki khasiat sebagai antipiretik sehingga disebut 

pula sebagai analgetik-antipiretik. Khasiat antipiretiknya berdasarkan 

kemampuan merangsang pusat pengatur panas di hipotalamus yang 

mengakibatkan vasodilatasi perifer, sehingga pengeluaran kalor bertambah 

disertai keluarnya banyak keringat (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Golongan aspirin, asetaminofen, serta NSAID merupakan agen 

antipiretik dalam terapi demam yang dapat menghambat enzim 

siklooksigenase, sehingga mempengaruhi sintesis prostaglandin E2 yang 

bergantung pada keberadaan enzim siklooksigenase (Dalal dan Zhukovsky, 

2006). Aspirin bekerja secara tidak selektif pada COX, sedangkan parasetamol 
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bekerja secara selektif terhadap COX-3. Enzim COX yang berperan dalam 

patofisiologi demam adalah COX-2 dan COX-3 (Nugroho, 2012). 

Parasetamol merupakan jenis antipiretik yang paling sering digunakan 

dikarenakan obat ini mudah didapat dan harganya relatif murah. Selain itu, 

parasetamol merupakan obat terpilih pada kasus penanganan demam pada 

anak berdasar efek samping yang ditimbulkan yang masih dapat ditolerir 

dengan penggunaan dosis sesuai yang dianjurkan (Soedibyo dan Souvriyanti, 

2006). Absorpsi parasetamol dari usus cepat dan hampir sempurna. 

Konsentrasi parasetamol dalam plasma mencapai puncak dalam 30 – 60 menit 

(Robert II dan Morrow, 2007). Parasetamol sedikit terikat pada protein plasma 

dan dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati yang diubah menjadi sulfat dan 

glukoronida asetaminofen yang secara farmakologis tidak aktif. Waktu paruh 

parasetamol dalam plasma adalah 2 – 3 jam dan relatif tidak terpengaruh oleh 

fungsi ginjal (Payan dan Katzung, 1997). Rumus bangun parasetamol dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Rumus bangun parasetamol (Depkes RI, 2014) 

3. Vaksin DPT-Hb 

Vaksin DPT-Hb merupakan vaksin kombinasi DPT yang mengandung 

toksoid difteri dan tetanus yang telah dimurnikan, pertusis yang inaktif, serta 

vaksin hepatitis B yang mengandung HbsAg murni. Vaksin ini digunakan 

sebagai pencegahan terhadap penyakit difteri yang disebabkan oleh bakteri 
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Corynebacterium diphtheria, pertusis yang disebabkan bakteri Bordetella 

pertussis, tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani, serta hepatitis B 

yang disebabkan oleh virus hepatitis. 

Komponen vaksin DPT-Hb yang menyebabkan demam adalah 

Bordetella pertusis dalam fraksi whole cell atau seluler, bukan yang dalam 

bentuk aseluler. Fraksi seluler pertusis diduga berperan sebagai pirogen 

eksogen, sehingga dapat menyebabkan demam (UNICEF, 2015). Bakteri 

Bordetella pertusis merupakan bakteri gram negatif yang mengandung 

endotoksin atau lipopolisakarida (LPS). Keberadaan endotoksin berkorelasi 

dengan munculnya kejadian demam (Cherry, 1996). LPS yang berasal dari 

dinding sel bakteri berperan sebagai pirogen eksogen yang dapat memicu 

timbulnya demam (Anochie dan Ifesinachi, 2013). Efek samping demam 

setelah pemberian vaksin DPT-Hb dimanfaatkan sebagai agen penginduksi 

demam  pada beberapa penelitian untuk menguji efek antipiretik. Dosis vaksin 

DPT-Hb yang dapat menimbulkan demam pada tikus adalah 0,2 cc (Ermawati, 

2010). Vaksin DPT-Hb sebagai penimbul demam diberikan pada hewan uji 

melalui injeksi intramuskular. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Suwertayasa dkk. (2013), demam akibat paparan vaksin DPT-Hb dinyatakan 

apabila setelah 8 jam tikus mengalami peningkatan suhu ≥ 0,6
o
C. Jansen dkk. 

(2015) menetapkan parameter terjadinya demam pada tikus adalah apabila 

terjadi peningkatan suhu ≥ 1
o
C 5 jam setelah pemberian vaksin DPT-Hb. 
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4. Pecut Kuda 

Tanaman pecut kuda merupakan anggota dari famili Verbenaceae 

yang tumbuh di negara tropis maupun subtropis diantaranya Amerika, Nigeria, 

Rusia, Eropa, Malaysia, dan Indonesia. Tanaman ini banyak tumbuh liar di 

tanah-tanah kosong, di lereng pegunungan, dan pekarangan rumah. Tanaman 

pecut kuda diperbanyak menggunakan biji (Liew dan Yong, 2016). 

a. Deskripsi 

Pecut kuda merupakan tanaman herba yang tumbuh tegak dengan 

tinggi 60 – 90 cm. Batang pecut kuda lunak, agak berkayu terutama pada 

bagian pangkal, berwarna hijau kehitaman, seringkali dilapisi semacam 

serbuk yang menimbulkan kilau kebiruan. Daun pecut kuda letaknya 

berhadapan, berbentuk bulat telur, tepi bergerigi, ruas daun menyirip, 

panjang daun 4 – 11 cm, lebar daun 2 – 4,5 cm, tangkai daun pendek, dan 

permukaannya halus. Bunga pecut kuda berwarna kebiruan dengan leher 

bunga berwarna putih, panjang penampung bunga sekitar 10 mm, dan 

panjang cuping bunga sekitar 3 mm, tersusun dalam malai berbentuk seperti 

pecut (Agyakwa dan Akobundu, 1987). Tanaman pecut kuda dapat dilihat 

pada gambar 4 

 

 

 

Gambar 4. Tanaman pecut kuda (Brown, 2012) 
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b. Nama Lain 

Tanaman dengan nama latin Stachytarpheta jamaicensis (L) Vahl. ini 

mempunyai sebutan berbeda pada beberapa daerah diantaranya jarongan, 

jarong lalaki, ngadi rengga, remek getih, jarong, biron, sekar laru, laler 

mengeng, rumjarum, dan ki meurit beureum (Redaksi Agromedia, 2008). 

c. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman pecut kuda adalah sebagai berikut (ITIS, 2016
a
) : 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Super Divisi : Embryophyta 

Divisi  : Tracheophyta 

Sub Divisi : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Verbenaceae 

Genus  : Stachytarpheta Vahl 

Spesies  : Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. 

d. Kandungan Senyawa 

Ekstrak daun pecut kuda mengandung senyawa saponin, tanin, dan 

flavonoid (Sufitri dkk., 2015). Air hasil destilasi daun pecut kuda 

mengandung senyawa fenol, tanin, alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, 

dan glikosida (Sivaranjani dkk., 2013). 

 



13 
 

e. Khasiat 

Tanaman pecut kuda digunakan masyarakat sebagai obat diantaranya 

untuk antiradang, peluruh kencing, pembersih darah, rematik, sakit 

tenggorokan, hepatitis A, keputihan, bisul, luka, serta infeksi dan kencing 

batu (Mutaqien, 2007; Syawal, 2010). Ekstrak daun pecut kuda dapat 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus (Sufitri dkk., 2015). Penelitian 

Schapoval dkk. (1997) membuktikan bahwa ekstrak daun pecut kuda 

mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi dan antinosiseptif. 

5. Kelengkeng 

Tanaman kelengkeng merupakan anggota dari famili Sapindaceae yang berasal 

dari utara India timur, Burma, atau Cina (Coates dkk., 2003; Paull dan Duarte, 

2010).  

a. Deskripsi 

Kelengkeng merupakan tanaman berdaun hijau yang dapat tumbuh 

hingga ketinggiannya mencapai 20 meter. Daun kelengkeng tersusun 

berhadapan dan terdiri dari 6 – 9 pasang, berwarna hijau kehitaman, dan 

mengkilap pada permukaan atasnya. Daun muda berwarna coklat 

kemerahan yang kemudian akan berubah menjadi hijau muda. Bunga 

kelengkeng berukuran kecil dan berwarna coklat kekuningan. Kulit buah 

kelengkeng berwarna hijau kecoklatan sampai coklat. Daging buah 

mengandung 15 – 25% air, berwarna putih bening, serta beraroma khas dan 

manis. Biji kelengkeng kecil dan berbentuk bulat serta berwarna coklat 
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kemerahan atau hitam mengkilap (Choo, 2000). Tanaman kelengkeng dapat 

dilihat pada gambar 5 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 5. Tanaman kelengkeng (Tyas, 2013) 

b. Nama Lain 

Tanaman kelengkeng mempunyai beragam nama dan sebutan di 

berbagai daerah dan negara. Di Inggris, kelengkeng disebut longan, lungan, 

langngan, dragon eye, sedangkan di Prancis disebut longanier atau oeil de 

dragon (Paull dan Duarte, 2010). Nama lain dari kelengkeng yakni lam-yai 

(Thailand), lengkeng (Malaysia dan Indonesia), kyet mouk (Myanmar), 

mien (Kamboja), lam nhai atau nam nhai (Laos), sedangkan masyarakat 

Vietnam menyebutnya nhan (Choo, 2000). Di Indonesia sendiri di daerah 

Kalimantan kelengkeng disebut dengan buku, ihaw, medaru, kakus, atau 

mata kucing (Sunarjono, 2007). 
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c. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman kelengkeng adalah sebagai berikut (ITIS, 2016
b
) : 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Super Divisi : Embryophyta 

Divisi   : Tracheophyta 

Sub Divisi : Spermatophytha 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Sapindales 

Famili   : Sapindaceae 

Genus    : Dimocarpus Lour. 

Spesies   : Dimocarpus longan Lour. 

d. Kandungan Senyawa 

Tanaman kelengkeng mengandung berbagai senyawa aktif pada biji, 

daun, dan buahnya. Kulit dan daun kelengkeng mengandung flavonoid, 

polifenol, dan tanin. Biji kelengkeng juga mengandung flavonoid, polifenol, 

tanin, serta minyak atsiri (Fauziah, 2015). Liu dkk. (2012) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa ekstrak metanol daun dan kulit kayu 

kelengkeng mempunyai kandungan asam elagik. 

e. Khasiat 

Pengobatan Cina memanfatkan buah kelengkeng dalam pengobatan 

sebagai obat untuk sakit perut, demam, cacingan, dan sebagai penawar 

racun. Tonik dari buah kelengkeng kering digunakan untuk mengobati 
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insomnia dan lemah syaraf (Panyathep dkk., 2013). Maradona (2013) telah 

berhasil membuktikan bahwa daun kelengkeng mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, sehingga dapat dikatakan 

bahwa daun kelengkeng berpotensi sebagai antibakteri. Khasiat lain dari 

daun kelengkeng telah dibuktikan oleh Rashed dan Fouche (2013) dalam 

penelitiannya yang menyatakan bahwa ekstrak petroleum eter dari daun 

kelengkeng memiliki efek yang signifikan sebagai antikanker. 

6. Flavonoid sebagai Antipiretik 

Flavonoid merupakan metabolit sekunder dan golongan terbesar dari 

senyawa polifenol. Senyawa flavonoid merupakan zat warna pada tumbuhan 

dan mempunyai peranan dalam menentukan pigmen. Flavonoid dapat 

diklasifikasikan menjadi flavon, flavanon, katekin, flavonol, isoflavon, dan 

antosianin (Agrawal, 2011; Janicijevic dkk., 2007). Flavonoid dikaitkan 

dengan senyawa polifenol karena mempunyai struktur kimia yang terdiri atas 

dua cincin benzen yang terikat dengan tiga atom karbon dan jembatan oksigen 

membentuk cincin heterosiklik (Srivastava dan Bezwada, 2015). Struktur dasar 

flavonoid dapat dilihat pada gambar 6 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur dasar flavonoid (Srivastava dan Bezwada, 2015) 
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Flavonoid yang terdapat pada tumbuhan sebagian besar mengikat gula 

yang disebut flavonoid glikosida dan sebagian kecil lainnya tidak terikat gula 

yang disebut flavonoid aglikon (Matsjeh, 2004). Flavonoid yang mempunyai 

gugus gula atau hidroksil bersifat polar sehingga dapat larut dalam senyawa 

polar seperti etanol dan air. Aglikon yang bersifat kurang polar mudah larut 

dalam senyawa eter dan kloroform (Markham, 1988). 

Senyawa flavonoid mempunyai aktivitas farmakologi sebagai 

antioksidan, hepatoprotektif, antibakteri, antiinflamasi, antikanker, serta 

antivirus (Kumar dan Pandey, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Igbe dkk. 

(2009) menyatakan bahwa ekstrak air Hunteria umbellata mengandung 

flavonoid dan menujukkan efek sebagai antipiretik. Flavonoid mempunyai 

mekanisme aksi menghambat kerja enzim fosfolipase A2, COX, dan 

lipooksigenase (Rathee dkk., 2009). Enzim fosfolipase dan COX berperan 

dalam pembentukan prostaglandin. Keberadaan prostaglandin mampu 

mengaktivasi neuron termoregulator pada area hipotalamus yang menjadi 

faktor penyebab meningkatnya suhu tubuh (Dalal dan Zhukovsky, 2006). 

7. Infusa 

Ekstraksi adalah kegiatan penyarian zat aktif sehingga terpisah antara 

bahan yang tidak dapat larut dengan bahan yang dapat larut dalam pelarut cair 

(Ansel, 2008). Metode ekstraksi dibedakan menjadi 2 macam yaitu ekstraksi 

cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin terdiri dari maserasi dan 

perkolasi, sedangkan ekstraksi cara panas terdiri dari refluks, sokletasi, digesti, 

infusa, dan dekok (Depkes RI, 2000). 
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Proses penyarian yang digunakan untuk menyari kandungan senyawa 

aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati disebut infundasi (Depkes 

RI, 1986). Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia 

nabati dengan air pada suhu 90
o
C selama 15 menit. Infusa dibuat dengan cara 

mencampur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air 

secukupnya, kemudian dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit, 

terhitung mulai suhu mencapai 90ºC sambil sesekali diaduk. Infusa diserkai 

selagi panas melalui kain flanel, kemudian ditambahkan air panas secukupnya 

melalui ampas hingga diperoleh volume yang dikehendaki (Depkes RI, 2000). 

Penyarian dengan metode infudasi menghasilkan sari yang kurang 

stabil serta mudah tercemar kapang dan jamur dikarenakan penyari yang 

digunakan adalah air, sehingga sari yang dihasilkan tidak boleh disimpan lebih 

dari 24 jam (Depkes RI, 1986). Kelebihan metode infundasi adalah peralatan 

yang digunakan sederhana, mudah, murah, dan waktu yang diperlukan singkat 

(List dan Schmidt, 1989; Sulistyawati dan Mulyati, 2009). 

 

F. Landasan Teori 

Demam dapat diinduksi dengan pemberian vaksin DPT-Hb (Rakayudha, 

2010). Demam yang timbul merupakan salah satu efek samping dari pemberian 

vaksin DPT-Hb yang mengandung bakteri Bordetella pertusis dalam fraksi 

seluler. Vaksin DPT-Hb dimanfaatkan dalam beberapa penelitian sebagai 

pencetus demam untuk menguji efek antipiretik terkait efek samping tersebut.  
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Daun pecut kuda dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat, 

diantaranya digunakan sebagai obat untuk menurunkan demam. Khasiat daun 

pecut kuda secara empiris tersebut didukung oleh penelitian ilmiah yang telah 

dilakukan oleh Khilyati (2017) yang menyatakan bahwa infusa daun pecut kuda 

konsentrasi 10% 2,5 mL/200g BB dapat menurunkan demam pada tikus. Daun 

pecut kuda mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, sterol, dan triterpen 

(Indrayani dkk., 2006). 

Tanaman obat yang mempunyai khasiat serupa sebagai penurun demam 

adalah daun kelengkeng. Penelitian ilmiah yang membuktikan khasiat daun 

kelengkeng sebagai antipiretik dilakukan oleh Lestari (2017) yang menyatakan 

bahwa pada konsentrasi yang sama yakni 10% 2,5 mL/200g BB, infusa daun 

kelengkeng mampu menurunkan suhu tubuh pada tikus yang dibuat demam.  

Kandungan senyawa dari kelengkeng adalah triterpen, sterol, flavonoid, tanin, 

karbohidrat, kuersetin, proantosianidin, kaemferol, dan daukosterol (Rashed dan 

Fouche, 2013; Xue dkk., 2015). Hasil identifikasi kandungan kimia kedua 

tanaman tersebut menyebutkan adanya flavonoid. 

Senyawa aktif yang diduga berperan sebagai antipiretik adalah flavonoid. 

Kalay dkk. (2014) yang menguji efek antipiretik pada daun prasman (Eupatorium 

triplinerve Vahl.) menyebutkan kandungan senyawa daun prasman yang 

kemungkinan berkonstribusi terhadap efek antipiretik adalah senyawa flavonoid. 

Mekanisme flavonoid sebagai antipiretik adalah dengan menghambat peroksidase 

pada proses pembentukan prostaglandin, sehingga kadar prostaglandin menurun 

dan demam berkurang (Gupta dkk., 2010). 



20 
 

Kepolaran senyawa flavonoid bergantung pada keberadaan ikatan gula. 

Adanya sejumlah gugus gula menyebabkan flavonoid bersifat polar. Senyawa 

yang dapat melarutkan flavonoid adalah senyawa yang bersifat polar seperti air, 

etanol, dan metanol (Bohm, 1998).  

 

G. Hipotesis 

Infusa kombinasi daun pecut kuda dan daun kelengkeng memiliki efek antipiretik 

pada tikus jantan galur Wistar yang diinduksi vaksin DPT-Hb. 


