
BAB I 

PENDA H U LUAN 

1.1. Latar belakang 

Salah satu gangguan kesehatan yang hampir pernah diderita semua orang 

adalah demam. Gangguan ini ditandai dengan naiknya suhu tubuh yang kadang 

diiringi dengan kel uamya keringat, tetapi penderi ta merasa kedinginan. Suhu rata- 

rata untuk individu normal adalah dalam rentang 36,4-37,2 Menggunakan 

kriteria tersebut suhu yang melebihi 37,2 dinyatakan sebagai demam 

(Guyton, 1994). 

Untuk mengatasi demam tersebut biasanya digunakan obat sintetik yang 

umumnya memiliki efek samping tukak lambung, gangguan ginjal dan gangguan 

darah. Oleh karena itu perlu dikembangkan obat yang berasal dari alam yang 

diharapkan efek sampingnya lebih kecil. 

Beberapa tanaman atau bagian tanaman secara empiris digunakan oleh 

masyarakat sebagai obat demam. Tanaman atau bagian tanaman tersebut antara 

lain bawang inerah (Alium sativa), Daun Sembung(Blumea balsamfera) dan 

daun Beluntas (Pluchea indrca) (Sardjono, 1989). 

Tanaman beluntas (Pluchea indica) mempunyai sinonim Sonchus volubilis 

Rumph., Plucheu foliosa DC ., Coryza corymbosa Roxb., C indica Mig. Di 

Indonesia dikenal dengan nama Baluntas (Sunda), Luntas(Jawa), Baluntas 

(madura), Lamutasa( Makasar), Lenabau (Timor) (Syamsuhidayat, 199 1 ). 

Daun beluntas mengandung saponin, flavonoid dan polifenol serta minyak 

atsiri (Ditjen Pom,1989). Daun beluntas biasa digunakan untuk mengatasi demam, 

batuk, dan penghilang bau keringat serta pengobatan disentri (Heyne, 1987), 

karena mudah didapat. Oleh karena itu diadakan penelitian efek antipiretik daun 

beluntas terhadap mencit dengan menggunakan vaksin kotipa. Jika tanaman 

tersebut dapat menurunkan panas demam pada rnencit berarti ada petunjuk bahwa 

daun beluntas (Pluchea indica) memiliki khasiat sebagai antipiretik. 
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1.2 Identifikasi masalah 

Apakah ekstrak air daun beluntas dapat menurunkan demam ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak air 

daun beluntas sebagai antipiretik terhadap mencit dengan melihat penurunan 

temperatur rectal setelah pemberian vaksin kotipa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui khasiat daun beluntas sebagai 

obat antipiretik yang mudah didapat dan murah untuk masyarakat. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Penelitian daun beluntas telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik dari 

dalam maupun luar negri yang menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki banyak 

khasiat dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. 

Melalui penelitian ini, menunjukkan daun beluntas dapat digunakan sebagai 

antipiretik secara ilmiah, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diteliti 

lebih lanjut yang nantinya dijadikan bahan obat dibidang farmasi sebagai 

fitofarmaka yang bisa menjadi salahsatu alternatif untuk pengobatan demam 

selain obat-obat yang sekarang telah digunakan. Selain itu masyarakat dapat 

menggunakannya untuk mengurangi demam tanpa hams membel i obat, dengan 

cara mengolahnya sendiri misal dari halaman rumah. 

1.5 Kerangka pemikiran 

Daun beluntas telah digunakan secara empiris oleh masyarakat terutama di 

pedesaan sebagai obat demam (Sardjono, 1989). Demam merupakan gangguan 

kesehatan yang hampir pernah diderita oleh semua orang. Demam terjadi karena 

adanya pirogen eksogen seperti dari bakteri, endotoksin, virus yang merangsang 

leukosit membuat pirogen endogen yaitu interleukin-1 /TNF dan interleukin-6. 

Pirogen endogen ini bekerja di hipotalamus dan menginduksi pelepasan 
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prostaglandin (PGE2), akhirnya menyebabkan tiinbulnya demam. Vaksin kotipa 

termasuk pirogen eksogen, inengandung glikoprotein dan lipoprotein yang 

akhirnya dapat menimbulkan demam. Daun beluntas mengandung saponin, 

polifenol, flavonoid, tannin dan minyak atsiri, dimana flavonoid meiniliki khasiat 

yang dapat menurunkan temperatur tubuh pada saat demam dengan menghambat 

enzim siklooksigenase(Bruneton,l999). 

1 . 5 1  Hipotesa 

Ekstrak air daun beluntas dapat menurunkan suhu demam setelah pemberian 

vaksin kotipa terhadap mencit. 

1.6 Metodologi 

Pada percobaan ini menggunakan desain penelitian Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dilanj utkan metode Student-Newman-Keuls dengan ruang lingkup 

penelitian laboratorium eksperimental komparatif menggunakan binatang 

percobaan mencit jantan dewasa galur Balb/C. Penelitian ini termasuk penelitian 

longitudinal prospektif. 

1.7 Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan di laboratorium Farmakologi FK-UKM selama bulan Mei 

tahun 2001. 
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