
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Kebutuhan untuk tidur nyenyak kadang menjadi terkendala ketika 

seseorang mengalami keadaan insomnia. Tidur nyenyak merupakan kebutuhan 

yang urgent dan tidak kalah penting seperti halnya kebutuhan akan makan dan 

minum. Gejala susah tidur dapat menyebabkan menurunnya kebugaran tubuh 

dan berakibat menurunnya daya tahan tubuh. Kaplan dan Sadock (1987) 

melaporkan sekitar 40-50% dari populasi usia lanjut mengalami gangguan 

tidur. Sementara sekitar 20%-50% manusia dewasa mengalami problema tidur 

dan 17% di antaranya sudah pada tingkat serius. Beragam obat sedatif dapat 

digunakan untuk mengatasi insomnia, akan tetapi banyak di antara obat tersebut 

yang dilaporkan bersifat toksik dan menyebabkan kematian (Cooper, 2007). 

Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf 

pusat (SSP). Efeknya bergantung kepada dosis, mulai dari yang ringan yaitu 

menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu 

hilangnya kesadaran, keadaan anastesi, koma dan mati (Gunawan, 2007). Pada 

dosis terapi, obat sedatif menekan aktivitas mental, menurunkan respons 

terhadap rangsangan emosi sehingga menenangkan. Obat hipnotik 

menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur 

yang menyerupai tidur fisiologis (Gunawan, 2007). 

Salah satu bahan obat tradisional yang tengah dikembangkan adalah obat  

untuk mengatasi gangguan susah tidur (insomnia). Penggunaan obat sedatif 

dalam jangka panjang dilaporkan dapat menyebabkan kerusakan degeneratif 

hati serta reaksi alergi yang kerap kali muncul pada pasien (Gunawan, 2007). 

Oleh karenanya, tumbuh ide untuk mengembangkan produk obat sedatif yang 

berbasis bahan tumbuhan untuk mengatasi gangguan susah tidur (insomnia). 

Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk 

keperluan sayuran adalah tanaman kangkung darat (Ipomoea reptsans poir) 

Mitos mengatakan bahwa orang  yang telah mengkonsumsi sayuran kangkung 

darat tersebut biasanya akan merasakan kantuk. 



 

Berdasarkan penelitian Anggara (2009), dalam 100 gram tanaman kangkung 

mengandung 458,00 gram Kalium dan 49,00 gram Natrium, dimana Kalium 

dan Natrium ini merupakan persenyawaan garam bromida. Senyawa-senyawa 

ini bekerja sebagai obat tidur berdasarkan sifatnya yang dapat menekan 

susunan saraf pusat. Ekstrak kangkung darat (Ipomoea reptsans poir) sudah 

dilaporkan mempunyai efek sedasi pada mencit galur Balb/c berdasarkan 

parameter lamanya mencit bertahan di rotarod pada dosis 2 mg/KgBB, 4 

mg/KgBB dan 8 mg/KgBB (Anggara, 2009). 

Sedasi merupakan salah satu khasiat kangkung darat yang dipercaya 

masyarakat dapat menurunkan ketegangan dan menginduksi ketenangan. 

Peneliti ingin membuktikan apakah tanaman yang satu family dengan 

kangkung darat memiliki efek farmakologi yang sama, salah satunya efek 

sedasi. Rincik Bumi (Ipomoea quamoclit L) adalah salah satu dari family 

kangkung. Peneliti akan membuktikan apakah Rincik Bumi dapat memberikan 

efek sedasi pada mencit jantan galur DDY. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol daun Rincik Bumi (Ipomoea quamoclit L) 

memberikan efek sedasi pada mencit galur DDY dan bagaimana pengaruh 

konsentrasi (dosis) terhadap efek sedasi tersebut? 

2. Apakah golongan senyawa flavonoid terdapat dalam ekstrak etanol daun 

rincik bumi (Ipomoea quamoclit L). 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan efek sedasi ekstrak etanol daun Rincik Bumi (Ipomoea 

quamoclit L) pada mencit DDY dan mengidentifikasi pengaruh konsentrasi 

(dosis) terhadap efek sedasi yang ditimbulkan. 

    2.  Mengidentifikasi ada tidaknya golongan senyawa flavonoid dalam ekstrak  

etanol daun rincik bumi (Ipomoea quamoclit L). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, antara lain : 



 

1. Memberikan informasi kepada kalangan akademis di bidang kesehatan 

untuk membuktikan apakah  tanaman yang satu family, akan memberikan 

efek yang sama. 

2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengobatan tradisional               

menggunakan Rincik Bumi (Ipomoea quamoclit L). 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




