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Abstrak
Pada saat ini pemerintah sedang mempromosikan pemakaian obat tradisional. Labu siam

(Sechiumedule) memiliki kandungan senyawa berkhasiat seperti tanin, polifenol, alkaloid dan saponin.
Penelitian terdahulu  membuktikan bahwa labu siam memiliki efek sebagai anti peradangan dan anti
edema. Preparat sampel dalam bentuk fraksi lebih menyederhanakan senyawa. Dalam penelitian ini
akan dikaji pengaruh daya analgetik fraksi etanol buah labu siam pada mencit yang diinduksi asam
asetat glasial. Uji daya analgetik dilakukan menggunakan 30 mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok
(masing-masing kelompok terdiri dari 6 mencit) yaitu kelompok kontrol positif ( parasetamol), kelompok
kontrol negatif(Na-CMC 0,5 % ), kelompok uji fraksi etanol  dosis 1 x sebesar 0,08 g, dosis 3x sebesar 0,24
g dan dosis 9x sebesar 0,72 g. Daya analgetik diuji dengan metode rightingreflex, sebagai induksi nyeri
digunakan asam asetat glasial 0,5 % diberikan secara intraperitoneal.Fraksietanol mempunyai daya
analgetik pada mencit dosis 1x ( 0,08 g) sebesar 74,77 % ± 4,39, dosis 3x( 0,24 g) sebesar 76,008 % ± 5,03
dan dosis 9 x ( 0,72 g) sebesar 85,14 % ± 2,37. Fraksi etanol labu siam (Sechiumedule) memiliki daya
analgetik pada mencit.

Kata kunci: daya analgetik, fraksi etanol labu siam.

Pendahuluan
Pada saat ini pemerintah sedang menggalak-

kan penggunaan pemakainan obat tradisional
sebagai bentuk penghargaan atas kearifan local
dan sebagai calon obat nasional berstandar
sehingga perlu dilakukan penelitian secara
mendalam mengenai manfaat obat tradisional
sebagai dasar ilmiah penggunaannya. Salah satu
tanaman yang dapat digunakan sebagai obat al-
ternative untuk analgetik adalah buah labu siam
(S. edule).

Labu siam memiliki nutrisi dan kandungan
gizi yang penting. Secara turun-temurun untuk
penurun panas, tekanan darah dan memperlancar
buang air kecil.1 Kandungan zat berkasiat: Sapo-
nin, tanin, flavanoid dan Senyawa Fenol: antifun-
gal, antibakteri, antitumor dan antiinflamasi.2

Pada penelitian sebelumnya: Fraksi kloroform
labu siam 0,0626mg/200g menekan ekspresi
COX2 pada limfosit 17% netrofil 17,83%. Fraksi
etanol labu siam 0,568g/200g menekan ekspresi
COX2 pada limfosit 18,17% netrofil 16,83%.4
Fraksi etil asetat labu siam 0,012 mg/200g
menekan ekspresi COX2 pada limfosit 14,83%
dan netrofil 20,16%. Fraksi petroleum eter labu
siam 0,042g/200g menekan ekspresi COX2 pada

limfosit 15,50% dan netrofil 14,16%.6dan Fraksi
air labu siam 2,0982 g/200 g menekan ekspresi
COX2 pada limfosit 20,67% dan netrofil 15,67%.7
Salah satu metode untuk pemisahan senyawa
pada labu siam ini adalah dengan fraksinasi.
Penelitian daya analgetik fraksi etanol buah labu
siam pada mencit. Mencit  dibuat nyeri dengan
asam asetat glacial yang diinjeksikan secara
intraperitoneal.Penelitian ini berdasarkan atas
penelitian sebelumnya tentang efek antiinflamasi
etanol buah labu siam terhadap Volume edema
dan ekspresi COX2 pada limfosit 18,17%dan
16,83% netrofil pada tikus yang diinduksi kara-
genin.4

Metode
Subyek 30 ekor mencit jantan BB 20-30 g,

umur 2-3 bulan yang adaptasi 1 minggu dengan
kandang terpisah yang berisi 6 ekor / kandang.
24 jam sebelum penelitian semua mencit dipuasa-
kan dari pakan dan  hanya diberi minum secukup-
nya (ad libitum).

Tiga puluh mencit jantan dibagi ke dalam 5
kelompok yaitu (1). Kelompok kontrol negatif
yang diberi Na-CMC 0,5% 1mL / ekor, per oral,
(2). Kelompok kontrol positif (parasetamol), (3).
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Kelompok perlakuan fraksi etanol dosis 0,08 g,
(4). Kelompok perlakuan fraksi etanol dosis 0,24
g; (5). Kelompok perlakuan fraksi etanol dosis
0,72 g.

Pengamatan daya analgesik dilakukan
dengan metode geliat.8 Induksi geliat pada mencit
dilakukan dengan cara mencit jantan umur 2-3
bulan berat 20-30 gram diinjeksi dengan asam
asetat glasial dosis 50 ml/kg BB secara intraperi-
toneal. Pengamatan geliat dilakukan selama 60
menit dengan interval waktu 5 menit.Persen daya
analgetika dihitung dengan rumus:

% daya analgetik = 100 – [ (perlakuan / kontrol) x 100]
      (1)

Analisis daya analgetik berupa jumlah geliat
dalam 60 menit dari masing-masing kelompok
perlakuan dibandingkan dengan kelompok
kontrol negatif dan kelompok kontrol positif
dengan uji one-way ANOVA dan Uji Post Hoc
Multiple Comparison tipe LSD.

Hasil
Pada penelitian ini didapatkan data jumlah

geliat ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Graf ik geliat per 5 menit pada tiap
kelompok perlakuan selama 60 menit
yang diinduksi asam asetat glasial 0,5%
secara intraperitoneal.

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa
pada menit ke-5 jumlah rerata geliat tertinggi
terjadi pada kontrol negatif sebesar 31,33 kali
geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada fraksi
etanol dosis 0,08 g sebesar 7,17 kali geliat. Pada
menit ke-5 ini rerata geliat kontrol positif sebesar
15,00 kali geliat berada di atas 3 peringkat dosis
fraksi etanol. Ini menunjukkan bahwa 3 peringkat
dosis fraksi memiliki efek analgetik lebih tinggi

dari kontrol positif pada menit ke-5 dengan efek
analgetik tertinggi pada fraksi etanol dosis 0,08
g.

Pada menit ke-10 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 37,33
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 5,00 kali geliat.
Pada menit ke-10 ini rerata geliat kontrol positif
sebesar 16,00 kali geliat berada di atas 3 pering-
kat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan bahwa 3
peringkat dosis fraksi memiliki efek analgetik lebih
tinggi dari kontrol positif pada menit ke-10
dengan efek analgetik tertinggi pada fraksi etanol
dosis 0,72 g.

Pada menit ke-15 jumlah rata-rata geliat
tertinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar
45,67 kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi
pada fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 5,17 kali
geliat. Pada menit ke-15 ini rata-rata geliat kontrol
positif sebesar 14,00 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-15 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-20 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 33,83
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 5,83 kali geliat.
Pada menit ke-20 ini rerata geliat kontrol positif
sebesar 12,83 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-20 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-25 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 28,83
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 4,83 kali geliat.
Pada menit ke-25 ini rerata geliat kontrol positif
sebesar 11,83 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-25 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-30 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 39,67
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
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fraksi etanol dosis 0,08 g dan 0,72 g sebesar 6,33
kali geliat. Pada menit ke-30 rerata geliat kontrol
positif sebesar 13,33 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjuk-kan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-30 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,08 g dan 0,72 g.

Pada menit ke-35 jumlah rerata geliat
tertinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar
35,50 kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi
pada fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 6,17 kali
geliat. Pada menit ke-35 ini rerata geliat kontrol
positif sebesar 12,33 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-35 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-40 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 40,50
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 5,00 kali geliat.
Pada menit ke-40 ini rerata geliat kontrol positif
sebesar 9,67 kali geliat berada di bawah rata-
rata geliat fraksi etanol dosis 0,08 g dan di atas
rerata geliat fraksi etanol dosis 0,24 g dan dosis
0,72 g. Ini menunjukkan bahwa fraksi etanol dosis
0,24 g dan 0,72 g memiliki efek analgetik lebih
tinggi dari kontrol positif sedangkan fraksi etanol
dosis 0,08 g memiliki efek analgetik yang lebih
rendah dari kontrol positif pada menit ke-40
dengan efek analgetik tertinggi pada fraksi etanol
dosis 0,72 g.

Pada menit ke-45 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 35,17
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 4,17 kali geliat.
Pada menit ke-45 ini rata-rata geliat kontrol positif
sebesar 11,17 kali geliat berada di atas 3 pering-
kat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan bahwa 3

peringkat dosis fraksi memiliki efek analgetik lebih
tinggi dari kontrol positif pada menit ke-45
dengan efek analgetik tertinggi pada fraksi etanol
dosis 0,72 g.

Pada menit ke-50 jumlah rerata geliat
tertinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar
34,17 kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi
pada fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar 5,17 kali
geliat. Pada menit ke-50 ini rata-rata geliat kontrol
positif sebesar 10,33 kali geliat berada di atas 3
peringkat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan
bahwa 3 peringkat dosis fraksi memiliki efek
analgetik lebih tinggi dari kontrol positif pada
menit ke-50 dengan efek analgetik tertinggi pada
fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-55 jumlah rerata geliat
tertinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar
30,17 kali geliat dan rata-rata geliat terendah
terjadi pada fraksi etanol dosis 0,72 g sebesar
4,00 kali geliat. Pada menit ke-55 ini rata-rata
geliat kontrol positif sebesar 11,67 kali geliat
berada di atas 3 peringkat dosis fraksi etanol. Ini
menunjukkan bahwa 3 peringkat dosis fraksi
memiliki efek analgetik lebih tinggi dari kontrol
positif pada menit ke-55 dengan efek analgetik
tertinggi pada fraksi etanol dosis 0,72 g.

Pada menit ke-60 jumlah rerata geliat ter-
tinggi terjadi pada kontrol negatif sebesar 27,33
kali geliat dan rerata geliat terendah terjadi pada
fraksi etanol dosis 0,08 g sebesar 3,50 kali geliat.
Pada menit ke-60 ini rerata geliat kontrol positif
sebesar 11,50 kali geliat berada di atas 3 pering-
kat dosis fraksi etanol. Ini menunjukkan bahwa 3
peringkat dosis fraksi memiliki efek analgetik lebih
tinggi dari kontrol positif pada menit ke-60
dengan efek analgetik tertinggi pada fraksi etanol
dosis 0,08 g.

Jumlah geliat kumulatif mencit pada tiap
kelompok perlakuan selama 60 menit yang
diinduksi asam asetat glasial 0,5% secara intrap-
eritoneal ditujukkan pada tabel 1.
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Tabel 1 Jumlah geliat kumulatif mencit pada tiap kelompok perlakuan
selama 60 menit yang diinduksi asam asetat glasial 0,5% secara
intraperitoneal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah
geliat kumulatif mencit pada semua kelompok yang
mendapatkan perlakuan fraksi etanol buah labu
siam (S.edule) dan kontrol positif mengalami
penurunan dibandingkan terhadap kelompok
kontrol negatif. Hal ini menunjukan bahwa fraksi
etanol buah labu siam (S.edule) mampu me-
ngurangi timbulnya geliat mencit sebagai respon
nyeri yang ditimbulkan oleh pemberian asam asetat
glasial 0,5% secara intraperitoneal sebagai induksi
nyeri.

Suatu obat dikatakan memiliki aktifitas sebagai
analgetik bila mampu menurunkan jumlah geliat
mencit ≥ 50% dari jumlah geliat pada perlakuan
kontrol negatif (Anonim, 1991). Nilai persen dari
perhitungan tersebut disebut sebagai daya anal-
getik (%) fraksi etanol buah labu siam terhadap
nyeri yang ditimbulkan oleh stimulasi asam asetat
glasial pada mencit.

Untuk mengetahui efek analgetik dari masing-
masing kelompok perlakuan, dilakukan per-
bandingan rata-rata luas AUC (Area Under Curve)
antar kelompok. Luas AUC berbanding terbalik
dengan efek analgetik. Semakin besar luas AUC
maka semakin kecil efek analgetiknya sedangkan
semakin kecil luas AUC maka semakin besar efek
analgetiknya.

Dari tabel 2 didapatkan data bahwa rerata AUC
paling besar adalah kontrol negatif sebesar 169,10.
Sedangkan rerata AUC paling kecil adalah fraksi
etanol 0,72 g sebesar 25,42. Luas AUC berbanding
terbalik dengan efek analgetik. Semakin besar luas
AUC maka semakin kecil efek analgetiknya
sedangkan semakin kecil luas AUC maka semakin
besar efek analgetiknya.

Tabel 2 Area Under Curve rata-rata jumlah geliat mencit tiap 5
menit selama 60 menit kontrol negatif, kontrol positif, fraksi
etanol 0,08 g, fraksi etanol 0,24 g, fraksi etanol 0,72 g.
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Berdasarkan hasil uji Post Hoc Multiple Com-
parison tipe LSD pada luas AUC rata-rata geliat per
5 menit pada lampiran 3, didapatkan bahwa
kontrol negatif memiliki perbedaan yang bermakna
terhadap kontrol positif, fraksi etanol dosis 0,08 g,
dosis 0,24 g dan dosis 0,72 g dengan p<0,05.
Kontrol positif memiliki perbedaan yang bermakna
terhadap fraksi etanol dosis 0,08 g, dosis 0,24 g
dan dosis 0,72 g dengan p<0,05. Fraksi etanol dosis

0,72 g memiliki perbedaan bermakna terhadap
fraksi etanol dosis 0,08 g dan dosis 0,24 g dengan
p<0,05. Sedangkan dosis lainnya bila dibandingkan
tidak memiliki perbedaan yang bermakna (p >
0,05). Daya analgetik (%) fraksi etanol buah labu
siam pada berbagai tingkat dosis terhadap respon
geliat yang ditimbulkan oleh injeksi asam asetat
glasial 0,5% secara intraperitoneal ditunjukkan pada
Tabel 3.

Tabel 3. Persentase(%) daya analgetik fraksi etanol buah labu siam (S. edule)pada
masing-masing mencit yang diinduksi asam asetat glasial 0,5% intraperi-
toneal.

Berdasarkan hasil uji Post Hoc Multiple Com-
parison tipe LSD pada daya analgetik pada
lampiran4, didapatkan bahwa kontrol positif
memiliki perbedaan bermakna terhadap fraksi
etanol dosis 0,08 g, dosis 0,24 g dan dosis 0,72 g
dengan p<0,05.

Begitu pula dengan fraksi etanol dosis 0,72 g
memiliki perbedaan bermakna terhadap fraksi
etanol dosis 0,08 g dan dosis 0,24 g dengan
p<0,05. Sedangkan dosis lainnya bila dibandingkan
tidak memiliki perbedaan yang bermakna (p >
0,05).

Pembahasan
Hasil dari penelitian sebelumnya yang di

lakukan Diah dkk.4 membuktikan bahwa fraksi
etanol buah labu siam (S.edule) memiliki efek
antiinflamasi dengan menekan volume edema dan
ekspresi COX-2 pada limfosit dan netrofil yang
diinduksi karagenin.

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan
bahwa jumlah geliat kumulatif mencit pada semua

kelompok yang mendapatkan perlakuan fraksi
etanol buah labu siam (S.edule) dan kontrol positif
mengalami penurunan dibandingkan terhadap
kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukan
bahwa fraksi etanol buah labu siam (S.edule)
mampu mengurangi timbulnya geliat mencit
sebagai respon nyeri yang ditimbulkan oleh
pemberian asam asetat glasial 0,5% secara intrap-
eritoneal sebagai induksi nyeri.  Fraksi etanol buah
labu siam (S.edule) dosis 0,08 g, dosis 0,24 g, dan
dosis 0,72 g memiliki daya analgetik. Fraksi etanol
dosis 0,08 g menunjukkan bahwa dosis tersebut
memiliki daya analgetik sebesar 52,79%, fraksi
etanol dosis 0,24 g menunjukkan bahwa dosis
tersebut memiliki daya analgetik sebesar 55,09%,
fraksi etanol dosis 0,72 g menunjukkan bahwa dosis
tersebut memiliki daya analgetik sebesar 72,19%,
ketiga dosis fraksi etanol tersebut memiliki daya
analgetik karena  memiliki daya analgetik > 50%
jumlah geliat kontrol negatif.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari rerata
luas AUC dari yang paling besar sampai paling kecil
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adalah kontrol negatif, kontrol positif, fraksi etanol
dosis 0,08 g, fraksi etanol dosis 0,24 g, fraksi etanol
dosis 0,72 g, dengan rerata luas AUC paling besar
adalah kontrol negatif sebesar 169,10. Sedangkan
rata-rata AUC yang paling kecil adalah fraksi etanol
0,72 g sebesar 25,42. Luas AUC berbanding terbalik
dengan efek analgetik.Semakin besar luas AUC
maka semakin kecil efek analgetiknya sedangkan
semakin kecil luas AUC maka semakin besar efek
analgetiknya.

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan
dan mendukung penelitian sebelumnya mengenai
efek antiinflamasi fraksi etanol buah labu siam
(S.edule) terhadap volume edema dan ekspresi
COX-2 pada limfosit dan netrofil pada tikus yang
diinduksi karagenin oleh Diah dkk.4 Hasil dari
penelitian tersebut membuktikan bahwa fraksi
etanol buah labu siam (S.edule.) memiliki efek anti-
inflamasi dengan menekan volume edema dan
ekspresi COX-2 pada limfosit dan netrofil yang
diinduksi karagenin. Fraksi etanol antiinflamasi COX-
2 mampu menekan limfosit (18,17%) dan neutrofil
(16,83%) pada tikus dosisnya adalah 0,568g/200g.3

Dari senyawa-senyawa yang terkandung di
dalam buah labu siam diduga flavonoid ber-
tanggung jawab atas aktivitas analgetiknya.
Mekanisme kerja flavonoid sebagai gastroprotektif
adalah sebagai antiinflamasi adalah melalui
penekanan pembentukan netrofil /sitokin dalam
saluran cerna, pemicu perbaikan jaringan melalui
ekspresi berbagai faktor pertumbuhan, antioksidan,
antinukleolitik, inhibitor sitokrom P450 2F1, anti-
nekrotik dan antikarsinogenik.9

Flavonoid sebagai antiinflamasi menghambat
ensim COX sehingga menekan pembentukan me-
diator–mediator inflamasi seperti prostaglandin,
tromboksan, leukotrien, dan lipoksin dari asam
arakidonat10, sedangkan sebagai antioksidan fla-
vonoid tergolong sebagai antioksi dan pemutus
rantai yang akan memotong peningkatan reaksi
berantai dari peroksidasi lipid (auto-oksidasi
senyawa berminyak/ berlemak tidak larut dalam
air). Peroksidasi lipid merupakan reaksi rantai ysng
terus menerus menghasilkan radikal bebas
sehingga potensial menimbulkan efek yang
merusak seperti perusakan makanan dan perusak-
an jaringan tubuh secara in vivo sehingga menye-
babkan penyakit kanker, peradangan, aterosklerosis,
proses penuaan.11

Adapun leukosit-leukosit lain yang tidak
didapatkan penekanan ekspresinya pada penelitian
sebelumnya contohnya makrofag dapat dikarena-
kan mekanisme pengaktifan ekspresi COX-2 yang
masih kurang dipahami. Menurut Bystrom 12makro-
fag selain mengekspresikan ensim siklooksigenase,
makrofag juga mengekspresikan ensim lipoxy-
genase. Sepuluh tahun belakangan kerja ensim ini
diketahui mengatur ekspresi molekul adhesi sel
endothelial dan perekrutan sel inflamasi. Dan dari
penelitian ini diduga ensim ini memegang peranan
penting dalam aktivasi monosit/makrofag dengan
memicu ekspresi dan aktifitas COX-2 apabila ensim
ini terhambat.

Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat dibuat kesimpulan

bahwa fraksi etanol buah labu siam (S. edule Sw.)
dosis 0,08 g, dosis 0,24 g, dan dosis 0,72 g memiliki
daya analgetik lebih besar kontrol positif. Fraksi
etanol dosis 0,72 g memiliki daya analgetik
terbesar.Saran yang dapat disampaikan perlu
dilakukan uji kandungan senyawa yang terdapat
dalam fraksi etanol sehingga dapat diketahui zat
aktif apa di dalam buah labu siam (S. edule) yang
memiliki daya analgetik.
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