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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Insomnia merupakan gangguan dimana penderita mengalami 

ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur, baik kualitas maupun 

kuantitas. Insomnia ini dapat dialami pada usia remaja, dewasa, dan lansia. 

Prevalensi insomnia di Indonesia cukup tinggi yaitu sekitar 20-50% lansia 

mengalami insomnia dan 17% mengalami gangguan tidur yang serius 

(Depkes RI, 2010). Selanjutnya pada usia dewasa, sekitar 35-45% 

mengalami gangguan tidur dan sekitar 25% mengalami gangguan tidur 

yang serius (Erytromisin, 2012). 

Beberapa penyebab insomnia diantaranya stres, depresi, efek 

samping pengobatan, pola makan yang buruk, kurang berolahraga, 

konsumsi kafein, dan nikotin. Beberapa obat yang biasa digunakan sebagai 

pengobatan insomnia diantaranya temazepam, nitrazepam, flurazepam, 

triazolam, klorazepat, diazepam, lorazepam, oxazolam, morfin, 

meprobamat, dan opripamol (Tjay dan Rahardja, 2006). Penggunaan obat-

obat tersebut perlu dipertimbangkan karena memiliki efek samping yang 

merugikan, misalnya letih, lesu, reaksi psikis (pikiran kacau, daya reaksi 

diperlambat), pusing-pusing, nyeri kepala, mulut kering, rasa pahit di 

mulut, gangguan lambung usus, penglihatan berganda karena otot mata 

mengendur, hangover, amnesia anterograde, gejala paradoksal, toleransi, 

ketergantungan, sindrom abstinensi, dan sindroma floppy infant pada ibu 

hamil dan menyusui (Tjay dan Rahardja, 2006). 

Obat hipnotik menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta 

mempertahankan tidur yang menyerupai tidur fisiologis. Efek sadatif juga 

merupakan efek samping beberapa golongan obat lain yang tidak termasuk 

obat golongan depresan SSP. Secara tersendiri obat tersebut 

memperlihatkan efek yang lebih spesifik pada dosis yang jauh lebih kecil 
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dari pada dosis yang dibutuhkan untuk mendepresi SSP secara umum 

(Gunawan, 2007). 

Selain pengobatan menggunakan obat-obat sintesis, insomnia dapat 

diobati menggunakan tanaman herbal. Salah satu tanaman yang diklaim 

secara empiris dapat mengobati insomnia adalah biji orok-orok 

(Crotalaria juncea L.). Tanaman orok-orok ini biasa tumbuh di sawah dan 

terlihat lebih mirip dengan rumput. Biji orok-orok di Desa Lembarawa, 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, biasanya diserbuk dan dibuat 

minuman untuk mengatasi insomnia. 

Penelitian sebelumnya tentang biji orok-orok sudah pernah 

dilakukan oleh Purnima Ashok yang menyatakan bahwa tanaman orok-

orok memiliki efek sebagai antiulserogenik dan antiinflamasi (Ashok et 

al., 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Rahila, menyatakan bahwa biji 

orok-orok memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektif (Rahila et al., 2013). 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Vijaykumar et al. (2003), dan 

diperoleh data bahwa biji orok-orok memiliki aktivitas antifertilitas. 

Adapun kandungan yang terdapat pada tanaman Crotalaria : saponin, 

flavonoida, dan polifenol yang terdapat pada daun; dan alkaloid, steroid, 

glikosida, flavon, fenol, dan tanin yang terdapat pada biji (Rahila et al., 

2013). Berdasarkan hasil uji kandungan yang terdapat pada biji orok dan 

pengalaman empiris di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, Kabupaten 

Brebes serta belum adanya penelitian yang membuktikan kebiasaan 

empiris tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji khasiat fraksi etil 

asetat biji orok-orok sebagai sedatif, sehingga diketahui apakah biji orok-

orok memiliki efek sedatif dan dapat digunakan untuk mengatasi 

insomnia. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah fraksi etil asetat dari biji orok-orok memiliki efek sedatif pada 

mencit? 

2. Berapakah dosis fraksi etil asetat dari biji orok-orok yang 

menimbulkan efek sedatif? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Membuktikan efek fraksi etil asetat dari biji orok-orok sebagai sedatif 

pada mencit. 

2. Menentukan dosis fraksi etil asetat dari biji orok-orok yang 

menimbulkan efek sedatif pada mencit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

informasi mengenai kebenaran yang telah beredar di masyarakat Indonesia 

khususnya di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, 

mengenai penggunaan biji orok-orok sebagai terapi insomnia. 
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