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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Biji Orok-orok 

Tanaman orok-orok merupakan tanaman semak tegak, tinggi 0,6-

2,5 m. Ujung batang berambut pendek. Daun penumpu bentuk paku, 

rontok. Tangkai daun berukuran 4-8 cm. Anak daun berbentuk oval, bulat 

telur terbalik memanjang, tepi rata, sisi bawah berambut rapat, 2-9 kali 1-7 

cm. Bunga dalam tandan yang panjangnya 10-60 cm dan berbunga 20-100 

bunga, bagian yang berbunga berukuran 5-20 cm, masing-masing bunga 

terletak di atas anak tangkai yang pendek. Tinggi kelopak ± 7 mm, berbagi 

sampai sedikit di atas tengah. Daun pelindung pada pangkal kelopak, 

panjang ± 1 mm. Daun pelindung biasanya rontok sebelum mekar. Tabung 

benang sari pada sisi bendera terbelah, kepala sari berseling besar dan 

kecil. Ujung tangkai putik pada sisi bendera berjanggut. Polongan 

mengarah ke bawah, di atas sisa kelopak pada tangkai yang pendek, 

melembung, tanpa sekatan, dengan panjang 4-5,5 cm, berkatup 2, hampir 

gundul. Biji berjumlah 20-55, dan bentuknya menyerupai  ginjal (Van 

Steenis et al., 2008). 

 

   
Gambar 1. Tumbuhan Crotalaria juncea  (kiri)  (Photo by Chris Miller, USDA-NRCS 

Cape May Plant Materials Center), Biji orok-orok (kanan) (Photo by Shri 

Ram College of Pharmacy et al., 2014 ISSN).
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 Klasifikasi tumbuhan orok-orok: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Resales 

Suku  : Papilionaceae 

Marga  : Crotalaria 

(Van Steenis et al., 2008). 

Kandungan yang terdapat pada tanaman Crotalaria yaitu: saponin, 

flavonoida, dan polifenol yang terdapat pada daun (Jain et al., 2014). 

Sedangkan alkaloid, steroid, glikosida, flavon, fenol, dan tanin terdapat 

pada biji (Rahila et al., 2013). 

  Biji orok-orok mempunyai rasa pahit seperti kopi, warnanya coklat 

kehitaman. Biji tanaman ini memiliki efek sebagai antiulserogenik dan 

antiinflamasi (Ashok et al., 2006), hepatoprotektif (Rahila et al., 2013), 

antifertilitas (Vijaykumar et al., 2003), antibakterial (Hemendra dan 

Sushil, 2010), antiobesitas dan hipoglikemik (Rajesh et al., 2014). 

 

B. Sedatif 

Hipnotika atau obat tidur (Yun: hypnos = tidur) adalah zat-zat yang 

dalam dosis terapi diperuntukan meningkatkan keinginan faali untuk tidur 

dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Lazimnya obat ini diberikan 

pada malam hari. Jika zat-zat ini diberikan pada siang hari dalam dosis 

yang lebih rendah untuk tujuan menenangkan, maka dinamakan sedatif 

(obat-obat pereda) (Tjay dan Rahardja, 2006). 

Sedatif berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan 

dan menenangkan penggunanya. Keadaan sedasi juga merupakan efek 

samping dari banyak obat yang khasiat utamanya tidak menekan SSP, 

misalnya antikolinergika. Sedatif-hipnotika menimbulkan rasa kantuk 

(drowsiness), mempercepat tidur dan sepanjang malam mempertahankan 

keadaan tidur yang menyerupai tidur alamiah mengenai sifat-sifat EEG-
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nya. Selain sifat-sifat ini, secara ideal obat tidur tidak memiliki aktivitas-

sisa pada keesokan harinya (Tjay dan Rahardja, 2006). 

Sedatif-hipnotika telah digunakan sejak tahun 1853 dengan 

diintroduksinya bromida dan pada dasawarsa berikutnya disusul oleh 

antara lain kloralhidrat dan paraldehida. Di tahun 1903, barbital (veronal) 

dipasarkan sebagai obat pereda dan obat tidur pertama dari kelompok 

barbiturat. Fenobarbital menyusul pada tahun 1912 dan sekitar limapuluh 

barbiturat lainnya sampai tahun 1950-an. Awal tahun 1950 klorpromazin 

dan meprobamat telah diintroduksi sebagai obat penenang jiwa yang baru. 

Pada tahun 1957 klordiazeproksida disintesis sebagai zat pertama dari 

kelompok sedativ canggih, yakni senyawa benzodiazepin. Derivat lainnya 

seperti diazepam dan lorazepam, segera menyusul, juga nitrazepam 

sebagai obat tidur di tahun 1973. Pada tahun 1975 klonazepam 

diperkenalkan sebagai zat antikonvulsi untuk mengobati epilepsi dan 

disusul oleh banyak turunan lainnya. Hingga kini tersedia lebih dari 35 

benzodiazepin di seluruh dunia untuk pengobatan. Kelompok obat ini 

disebut minor tranquillizers sebagai kontras dengan antipsikotropika yang 

dinamakan major tranquillizers atau neuroleptika (Tjay dan Rahardja, 

2006). 

 

C. Ekstraksi dan Fraksinasi 

Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh 

kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh 

cahaya matahari langsung, ekstrak kering harus mudah digerus menjadi 

serbuk. Cairan penyari yang digunakan antara lain air, etanol, dan 

campuran air etanol (Depkes RI, 1979). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 
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massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2000). Sebagian besar ekstrak 

dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh 

perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan pengurangan 

tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena panas (Depkes 

RI, 2000).  Fraksi dalam bahasa latin fractio yang artinya pecahan atau 

bagian. Fraksi merupakan bagian dari campuran zat cair yang dipisahkan 

dengan kristalisasi dan destilasi (Dagun, 2006). 

 

Beberapa metode ekstraksi  (Depkes RI, 2000), sebagai berikut: 

1. Cara Dingin  

a. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

b. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruangan. 

2. Cara Panas 

a. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu, dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

b. Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. 

c. Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) 

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu 

secara umum dilakukan pada temperatur 40-50 ⁰C.  

d. Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas 

air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur 

terukur 96-98 ⁰C) selama waktu tertentu (15-20 menit). 
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e. Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperatur terukur 96-98 ⁰C) selama waktu tertentu (30 menit). 
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