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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1     Latar Belakang 

Salah satu gejala dan tindakan protektif serta defensif yang dilakukan 

oleh manusia sebagai aksi pertahanan tubuh adalah dengan mengeluarkan respon 

batuk (Chung, 2003). Pada umunya manusia tidak menyukai batuk, karena batuk 

merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Namun ternyata batuk 

memiliki peran dalam menjaga pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan 

alamiah respon batuk adalah untuk melindungi saluran pernafasan, bahkan dapat 

menjadi alat terapeutik. Batuk yang efektif dapat membantu membersihkan jalan 

napas pasien, mempertahankan fungsi paru serta memberi kualitas hidup yang 

lebih baik (Des, 2001). Kerusakan atau tidak adanya respon batuk di dalam tubuh 

bisa berbahaya bahkan dapat berakibat fatal (Chung, 2003).  

Batuk merupakan mekanisme refleks yang sangat penting untuk menjaga 

jalan napas tetap terbuka dengan cara menyingkirkan hasil sekresi lendir yang 

menumpuk pada jalan napas. Tidak hanya lendir yang akan disingkirkan oleh 

refleks batuk, melainkan juga gumpalan darah maupun benda asing (Darmanto, 

2009). Mekanisme batuk sebagai aksi protektif tubuh juga didukung oleh 

pernyataan Weinberger yakni sebagai pembersih cabang trakeobronkial dari 

sekret dan zat-zat asing (weinberger, 2005). 

Bentuk respon batuk begitu beragam. Salah satu bentuk respon batuk 

adalah dengan keberadaan mukus pada saluran pernapasan. Mukus yang normal 

dapat berperan sebagai pelindung paru-paru dengan cara menjebak partikel asing 

atau patogen yang masuk. Namun apabila konsentrasi mukus semakin meningkat 

maka mukus tersebut tidak akan menjadi pelindung, melainkan menjadi 

pengganggu kelancaran saluran pernapasan (Koffuor dkk., 2014). Sehingga 

tubuh membutuhkan respon  batuk untuk mengurangi mukus tersebut.
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Namun apabila mengalami kesulitan dalam pengeluaran dahak maka akan 

berdampak pada sulitnya bernafas yang bisa menyebabkan sianosis, kelelahan, 

serta merasa lemah (Nugroho & Kristanti, 2011).  

Bentuk respon batuk selain disebabkan oleh mukus juga disebabkan 

oleh faktor luar seperti debu maupun zat asing yang dapat menganggu saluran 

pernapasan. Frekuensi batuk seseorang akan semakin meningkat seiring 

bertambahnya debu maupun zat asing dalam saluran pernapasan. Apabila 

frekuensi batuk seseorang sangat tinggi, maka akan mengganggu kualitas hidup 

seseorang. Menurut Beers (2003) pengobatan batuk secara umum dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis batuk berdahak atau tidak. Jenis-jenis obat 

batuk yang terkait dengan batuk yang berdahak dan tidak berdahak adalah 

mukolitik, ekspektoran dan antitusif. 

Swamedikasi untuk respon batuk diperlukan klasifikasi pemilihan obat 

yang rasional sesuai dengan gejala batuk yang dialami oleh pasien. Untuk batuk 

berdahak digunakan golongan mukolitik (pengencer dahak) dan ekspektoran 

(membantu mengeluarkan dahak), sementara untuk batuk kering digunakan obat 

golongan antitusif (penekan batuk) (Djunarko & Hendrawati, 2011). Menurut 

Corelli (2007) jenis obat batuk bebas yang sering ada di pasaran adalah jenis 

ekspektoran dan antitusif. Menurut Adams dkk. (2013), ekspektoran 

meningkatkan sekresi bronkial dan mukolitik membantu mengurangi kekentalan 

sekresi bronkial. Ekspektoran mengurangi ketebalan sekresi bronkial sehingga 

memudahkan aliran mukus keluar melalui batuk; sementara mukolitik memecah 

struktur kimia molekul mukus, membuat lendir encer dan dapat dikeluarkan lebih 

mudah melalui batuk. Selain itu, over produksi mukus dapat ditekan dengan 

mucosuppressant. Agen ini bekerja mengurangi sekresi mukus sehingga 

berpotensi meningkatkan clearance pada jalan napas dan dengan demikian 

membantu proses pernapasan yang normal dan nyaman (Koffuor dkk., 2014). 
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  Pravelensi batuk dalam beberapa survey epidemiologi menunjukan 

bahwa batuk kronis pada anak-anak di Cina adalah sekitar 6,4% (Chow PY. 

2004), kemudian masyarakat yang terkena batuk di AS sekitar 18% , Inggris 

bagian tenggara terdapat 16% dan di Swedia sebesar 11% dari populasi 

masyarakat (Chung, 2003). Sedangkan di Indonesia bila merujuk data Direktorat 

Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI 2004, ISPA berada di 

sepuluh besar penyakit dan kematian di rumah sakit di Indonesia. Jumlahnya 

mencapai 1.040.505 atau sama dengan 8.5% dari seluruh kunjungan pasien ke 

rumah sakit. Bahkan, ISPA juga menempati urutan pertama penyebab kematian 

di rumah sakit di Indonesia pada tahun yang sama, dengan jumlah kematian 5.532 

atau 4.9% dari total kematian. Menurut data Riskesdas 2007-2011, sekitar 18 juta 

penduduk dilaporkan memiliki prevalensi ISPA. Prevalensi  lebih tinggi terdapat 

pada kelompok dengan pendidikan dan tingkat pengeluaran rumah tangga per 

kapita lebih rendah (Depkes, 2004). 

           Melihat kondisi demikian maka kita perlu memahami bagaimana 

pemilihan obat batuk secara tepat. Pemilihan obat batuk sangatlah penting karena 

mekanisme kerja masing-masing jenis batuk berbeda. Beberapa obat modern 

yang sering digunakan untuk menangani batuk mukolitik adalah Asetilsistein, 

Ambroxol, dan Bromheksin. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat batuk 

bukanlah hal yang baru bagi manusia. Beberapa tanaman yang digunakan dalam 

pengobatan batuk tradisional yakni Averrhoa bilimbi, Hibiscus rosa-sinensis dan 

Lantana camara. Lantana camara telah digunakan diberbagai belahan dunia 

untuk mengobati berbagai macam kelainan (Ross, 1999). Bahkan di India daun 

Lantana Camara direbus dan digunakan untuk melawan batuk (Verma RK, 

2006). Namun Di antara berbagai macam tanaman, Lantana camara adalah salah 

satu jenis tanaman beracun yang paling umum dikenal (Pereira et al., 2003; Mello 

et al., 2005) dan gulma invasif di seluruh dunia (Palmer et al., 2000; Baars et al., 

2003; Totland et. Al., 2005; Moura et al., 2009; Van Driesche et al., 2010). Salah 

satu kota  di India yakni Himachal Pradesh, terjangkit wabah keracunan Lantana 

camara berat telah dilaporkan dari Rampur Bushair dan kasus toksisitas sporadis 
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juga telah dilaporkan dari ternak, kerbau dan ruminansia kecil (Sharma, 1984). 

Disarankan bahwa domba dengan keracunan lantana dapat diatasi dengan 500 g 

arang aktif diberikan secara lisan pada domba yang terpapar racun Lantana 

camara (Pass,1984). 

 Mengacu pada berbagai literatur yang telah disebut, daun Lantana 

camara telah digunakan secara tradisional untuk mengobati batuk, namun dasar 

ilmiah penggunaan tanaman tersebut belum banyak dikaji. Pada penelitian 

Lantana camara sebelumnya oleh Dwi Wahyu dkk. telah disebutkan bahwa 

ekstrak etanol dari daun Lantana camara dengan konsentrasi 0,5% memiliki 

aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1% secara in vitro. Sedangkan 

berdasarkan uraian buku Poisonous Plants and Animals of Florida and The 

Carribean diuraikan bahwa Lantana camara yang mengandung senyawa 

beracun Lantadene bila diberikan kepada domba secara intravena memiliki LD50 

1-3mg/kg. Namun, bila diberikan secara oral pada domba LD50 yaitu 60mg/kg. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan pengujian aktivitas mukolitik 

fraksi etanol daun Lantana camara dengan menggunakan mukus usus sapi yang 

memiliki komposisi hampir sama dengan dahak manusia. Penurunan viskositas 

(pengenceran) mukosa usus sapi yang ditunjukkan dapat disamakan dengan 

pengenceran dahak pada manusia dan dibandingkan dengan aktivitas mukolitik 

sediaan asetilsistein.  

Dalam pembuatan bahan baku obat tradisional, dapat menggunakan 

simplisia, ekstrak atau fraksi hasil pemisahan pelarut. Untuk mendapatkan bahan 

baku yang mengandung bahan aktif dapat dilakukan proses ekstraksi maupun 

fraksinasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan fraksinasi untuk 

memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang 

lain pada bahan aktif (fraksi) yang mempunyai potensi untuk indikasi manfaat 

tertentu. Fraksinasi bertingkat umumnya diawali dengan pelarut yang kurang 

polar dan dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar. Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan uji aktivitas hasil frakiosi dari pelarut etanol daun Lantana camara. 

Peneliti menggunakan fraksi dari pelarut organik etanol yang bersifat polar 
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berdasarkan acuan Guenther 1987 yang menyebutkan bahwa etanol memiliki 

kelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan 

komponen lainnya.  

Sesuai dengan UU No, 36 tahun 2009 pasal 101, menyebutkan bahwa 

sumber obat tradisional yang terbukti berkhasiat harus dijaga kelestariannya. 

Dengan demikian, pembuktian empiris terkait khasiat dan keamanan obat 

tradisonal pada tanaman Lantana camara merupakan hal penting dalam 

menjadikan obat tradisio nal sebagai komponen sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia.  Adanya penelitian ilmiah tentang obat tradisional diharapkan 

mempercepat penerimaan oleh masyarakat luas dan kalangan medis sehingga 

dapat dipertanggu   ngjawabkan secara ilmiah sekaligus membantu 

kelestariannya. Sehingga Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menunjang 

penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan, khususnya Lantana camara. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas mukolitik fraksi etanol daun Lantana camara terhadap 

pada mukosa usus sapi secara in vitro? 

2. Golongan senyawa apa saja yang terdapat pada fraksi etanol pada daun 

Lantara camara yang mempunyai aktivitas mukolitik? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Memperoleh data aktivitas mukolitik fraksi etanol pada daun Lantana camara 

yang diujikan pada mukosa usus sapi secara in vitro. 

2. Memperoleh data golongan senyawa dan senyawa aktif fraksi etanol pada 

daun Lantana camara yang mempunyai aktivitas mukolitik. 
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1.4     Manfaat Penelitian 

1.  Peneliti ingin memberikan pengetahuan mengenai aktivitas mukolitik yang 

dimiliki oleh fraksi etanol daun Lantana camara pada mukosa usus sapi 

secara in vitro. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai senyawa apa 

yang terkandung didalam fraksi etanol daun Lantana camara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


