
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tanaman Rincik Bumi (Ipomoea quamoclit L) 

1. Klasifikasi Tanaman Rincik Bumi 

Sistematika tanaman Rincik Bumi dalam taksonomi adalah : 

 Kingdom : Plantae ( tumbuhan ) 

Subkingdom : Tracheobionta ( tumbuhan berpembuluh ) 

Superdivision : Spermatophyta ( menghasilkan biji ) 

Division  : Magnoliophyta ( berbunga ) 

Class  : Magnoliopsida ( berkeping dua / dikotil ) 

Subclass : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Family  : Convolvulaceae ( suku kangkung-kangkungan ) 

Genus  : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea quamoclit L  

(Becker, C.A., Van Den Brink, B.C.R., 1968) 

2. Morfologi Tanaman 

Tumbuhan hias, asli di Amerika tropik, di Jawa biasanya dibiakkan  

sebagai tumbuhan membelit, yang rimbun dan kaya akan batang, daunnya 

sangat lebat hingga batangnya hampir tidak dapat dikenal, bunganya merah 

indah sehingga ditanam sebagai tumbuhan penutup punjung dan sebagainya 

(Heyne, 1987).  

 

Gambar 1. Foto Tanaman Rincik Bumi 

 

 



 

3. Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis 

Kandungan kimia Rincik Bumi belum banyak diketahui. Meski 

demikian secara empiris anggota family convolvulaceae itu bersifat 

antipiretik dan hemostatik. Tanaman ini berfungsi sebagai obat wasir dan 

carbuncle (Hariana, 2008). Bagian tanaman sebagai bahan obat adalah 

daun yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai jenis penyakit (Hariana, 

2008).  

B. Sedasi 

Sedasi merupakan suatu keadaan terjadinya penurunan kecemasan, 

aktivitas motorik dan ketajaman kognitif. Perubahan perilaku terjadi pada dosis 

efektif terendah dari efek sedatif-hipnotik. Belum jelas apakah kerja anti cemas 

ekuivalen atau berbeda dengan efek sedatif, akan tetapi banyak obat yang 

berefek sedasi juga menurunkan tingkat kecemasan (Katzung, 2004). 

Efek sedasi juga merupakan efek samping beberapa golongan obat lain 

yang tidak termasuk obat golongan obat depresan SSP. Walaupun obat tersebut 

memperkuat penekanan SSP, secara tersendiri obat tersebut memperlihatkan 

efek yang lebih spesifik pada dosis yang jauh lebih kecil dari pada dosis yang 

dibutuhkan untuk mendepresi SSP secara umum (Gunawan, 2007). 

Beberapa obat dalam golongan hipnotik dan sedatif, khususnya golongan 

benzodiazepin diindikasikan juga sebagai pelemas otot, antiepilepsi, 

antiansietas (anticemas), dan sebagai penginduksi anestesi (Gunawan, 2007). 

Suatu bahan sedatif yang efektif harus dapat mengurangi rasa cemas dan 

mempunyai efek menenangkan dengan sedikit atau tanpa efek penekanan 

terhadap fungsi mental dan motorik. Derajat depresi sistem saraf pusat yang 

disebabkan minimum dengan konsistensi efikasi terapeutik (Katzung, 2004). 

Untuk mendapatkan efek sedatif biasanya digunakan dosis yang lebih 

rendah dari dosis untuk obat tidur. Dosis untuk obat tidur memiliki efek 

hipnotik yang dapat menyebabkan kantuk dan tidur. Sedangkan pada dosis 

yang lebih besar dapat menimbulkan anestesia dan depresi sistem saraf pusat 

(Tjay, 2002). 

 



 

C. Fenobarbital  

Fenobarbital merupakan hipnotik-sedatif turunan barbiturat. Barbiturat 

sejak lama digunakan sebagai hipnotika dan sedativa, tetapi penggunaannya 

dalam tahun-tahun terakhir sangat menurun karena adanya obat-obat dari 

kelompok benzodiazepin yang lebih aman. Yang merupakan pengecualian 

adalah fenobarbital yang memiliki sifat antikonvulsif dan tiopental, yang masih 

banyak digunakan sebagai anastetikum i.v (Tjay, 2002). 

Rumus  bangun fenobarbital adalah sebagai berikut: 

           

Gambar 2.   Fenobarbital (asam 5, fenil-5, etil barbiturat) (Mutschler, 1991) 

Hasil kondensasi siklik asam malonat dengan urea disebut asam 

barbiturat. Akibat sifat keasamannya yang tinggi, asam barbiturat dalam 

organisme terdapat sebagai anion dan tidak dapat menembus sawar darah otak. 

Karena itu senyawa ini juga tidak memiliki efek hipnotik. Untuk memperoleh 

obat tidur yang berkhasiat, kedua atom H pada C-5 dari asam barbiturat 

disubstitusi, dengan demikian sifat keasaman menurun dan sifat lipofilnya 

dipertinggi. Penurunan sifat keasaman dan peningkatan sifat lipofil selanjutnya 

dapat dicapai dengan cara metilasi pada N-1 (Mutschler, 1991). 

1. Kimia dan Farmakokinetika 

Fenobarbital merupakan derivat asam barbiturat dengan ikatan gugus 

etil  pada rantai karbon 5a dan phenyl pada rantai karbon 5b. Fenobarbital 

ini bila digunakan sebagai anti hipnotik-sedatif, diberikan secara oral. Obat 

ini diabsorbsi cepat dan beredar luas di seluruh tubuh. Ikatan fenobarbital 

pada protein plasma tinggi tetapi tingkat kelarutan lemak tidak begitu tinggi. 

Dosis sedasi 15-30 mg. Fenobarbital mencapai kadar puncak dalam 60 

menit dengan durasi kerja 10 hingga 12 jam.waktu paruh dari fenobarbital 

adalah 80 hingga 120 jam. Fenobarbital dimetabolisme di hati dan 



 

diekskresikan ke urin kira-kira 25% fenobarbital diekskresi ke urin dalam 

bentuk utuh (Katzung, 2004). 

2. Mekanise Aksi Fenobarbital 

Efek utama fenobarbital adalah depresi pada sistem saraf pusat. Efek 

ini dicapai dengan cara berikatan dengan komponen-komponen molekuler 

reseptor GABAA pada membran neuron sistem saraf pusat. Ikatan ini akan 

meningkatkan lama pembukaan kanal ion klorida yang diaktivasi oleh 

GABA. Pada konsentrasi tinggi, fenobarbital juga bersifat sebagai GABA-

mimetik di mana akan mengaktifkan kanal klorida secara langsung. 

Peristiwa ini menyebabkan masuknya ion klorida pada badan neuron 

sehingga potensial intra membran neuron menjadi lebih negatif (Tjay, 

2002). 

 

Gambar 3. Mekanisme aksi sedasi (Gunawan, 2007). 

3. Efek Non Terapi 

Pada beberapa individu, pemakaian ulang fenobarbital lebih 

menimbulkan eksitasi daripada depresi. Fenobarbital sesekali menimbulkan 

mialgia, neuralgia, atralgia, terutama pada pasien psikoneuritik yang 

menimbulkan insomnia. Bila diberikan dalam keadaan nyeri dapat 

menimbulkan gelisah, eksitasi, bahkan delirium. Dapat pula terjadi reaksi 

alergi berupa dermatosis, erupsi pada kulit, dan kerusakan degenerasi hati. 

 

 




