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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tanaman Lantana camara 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi dari tanaman tembelekan adalah sebagai berikut :  

Regnum  : Plantae  

Divisio : Spermatophyta  

Sub Classis  : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledonae  

Ordo  : Lamiales  

Familia  : Verbenaceae  

Genus  : Lantana  

Species  : Lantana camara L. (Van Steenis, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(McMillian, 2018)

Gambar 2.1 Lantana camara (United State Department of Argiculture) 
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2.1.2 Nama Lain Lantana camara 

 Nama lokal: bunga tahi ayam, kembang telek, tembelekan, embang 

satek, saliyara, saliyere, tahi ayam, tahi kotok, cente (Sunda); kembang telek, 

obio, puyengan, tembelek, tembelekan, teterapan (Jawa); Kamanco, mainco, 

tamanjho (Madura); bunga pagar, kayu singapur, lai ayam (Sumatera).  

Nama asing: Lantana, common lantana, yellow sage (Inggris, Amerika); 

wusemeigen (akar), wusemeiye (daun atau ranting muda), wusemei (bunga, 

Cina); utot-utot, baho-baho (Filipina) (Trubus, 2013). 

2.1.3 Morfologi Tanaman Lantana camara 

 

Gambar 22 Lantana camara 2 (United State Department of Argiculture) 

(Buckallew, 2018) 

A. Batang  

Perdu, tegak hingga setinggi 4 m. Batang persegi, berkayu, bercabang 

banyak. Ranting persegi, sedikit berduri, dan berambut.  

B. Daun  

Tangkai daun sekitar 1 cm. Daun tunggal tersusun saling bertolak 

belakang. Lembaran daun oval, bulat telur, permukaan atas kasar, berambut 

pendek dan banyak sedangkan permukaan bawahnya berambut jarang. Ujung 

daun meruncing dengan pangkap tumpul. Panjang daun 5-8 cm dengan lebar 
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3,5-5 cm. Tepian daun bergerigi halus. Ketika diremas mengeluarkan aroma 

kuat. Pertulangan menyirip. 

C. Bunga  

Bunga tembelekan mempunyai warna perpaduan warna krem, merah 

muda jingga. Terkadang bunga terdiri dari campuran dua warna. Bunga 

membentuk kumpulan bunga kecil membulat, perbungaan majemuk. Mahkota 

bagian dalam berambut.  

D. Buah 

Buah tembelekan berbentuk sperikal. Buah jenis beri berair yang 

membentuk satu kumpulan. Warna buah hijau berubah menjadi warna hitam 

ketika masak. Tangkai berambut (Trubus, 2013). 

2.1.4 Distribusi Lantana camara 

Tanaman tembelekan (Lantana camara) berasal dari wilayah tropis di 

Amerika dan biasanya dapat ditemukan dari dataran rendah hingga dataran 

tinggi sampai ketinggian 1.700 m di atas permukaan laut, pada tempat-tempat 

terbuka yang terkena sinar matahari.  Saat ini tanaman tembelekan telah 

tersebar di seluruh dunia (Farida, 2008). 

Di India, Lantana camara mungkin diperkenalkan sebelum abad ke-19. 

Saat ini Lantana camara didistribusikan ke seluruh India. Lantana camara 

dikenal dengan nama yang berbeda dalam berbagai bahasa di India yaitu 

Raimuniya (Hindi), Chaturangi dan Vanacehdi (Sanskrit), Arippu dan 

Unnichedi (Tamil), Aripoov, Poochedi, Konginipoo dan Nattachedi 

(Malayalam), Thirei, Samballei dan Nongballei (Manipuri), Tantani dan 

Ghaneri (Marathi), Pulikampa (Telegu), Kakke dan Natahu (Kanada) (Sanjeeb, 

2012). 

2.1.5 Kandungan Fitokimia Lantana camara 

Komposisi fitokimia dari Lantana camara telah dipelajari secara 

ekstensif dalam beberapa dekade terakhir. Bagian yang berbeda dari Lantana 

camara dilaporkan memiliki minyak atsiri, senyawa fenolik, flavonoid, 

karbohidrat, protein, alkaloid, glikosida, glikosida iridoid, fenil etanoid, 
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oligosakarida, kina, saponin, steroid, triterpens, seskuiterpenoid dan tannin 

sebagai kelompok fitokimia utama (Sanjeeb, 2012). 

2.1.6 Manfaat Lantana camara Sebagai Herbal Medicine 

  Lantana camara meski menjadi gulma berbahaya memiliki beberapa 

kegunaan minor, terutama dalam jamu. Ada serangkaian penelitian yang 

dilakukan terhadap eksploitasi zat kimia yang ada di berbagai bagian spesies 

tanaman. Studi menunjukkan bahwa ekstrak dari daun dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah antimikroba, fungisida, insektisida dan nematisida. 

Potensinya untuk dijadikan biocide juga telah diilustrasikan dalam beberapa 

penelitian (Begum et al., 2004; Dharmagadda et al., 2005). Lantana camara 

adalah tanaman obat penting dengan beberapa kegunaan obat dalam sistem 

pengobatan tradisional. Telah digunakan untuk menyembuhkan banyak 

masalah kesehatan di berbagai belahan dunia. Daun digunakan untuk 

mengobati luka, rematik, borok, infeksi catarrhal, tetanus, rematik, malaria, 

kanker, cacar air, asma, maag, pembengkakan, eksim, tumor, tekanan darah 

tinggi, demam empedu, ataksia radang perut, luka, campak, demam, tekanan 

darah dingin dan tinggi (Sanjeeb, 2012). Selain itu berbagai kegunaan Lantana 

camara telah dilaporkan. Hal ini terutama digunakan sebagai obat herbal tapi 

juga kegunaan lain seperti menyediakan sumber kayu bakar, mulsa, membuat 

pagar tanaman, dan digunakan sebagai sumber mikroba, fungisida dan 

nematisida, insektisida juga telah dilaporkan.7 Dalam penggunaan tradisional 

di Uganda baratdaya, daun tanaman dikunyah dengan garam batu dan 

ekstraknya tertelan, atau dihancurkan mentah atau dipanggang, dicampur 

dengan garam batu dan ekstraknya diambil secara oral untuk pengobatan batuk 

(Kirimuhuzya, 2009). 

2.1.7 Komponen Beracun Lantana Camara 

Lantana camara adalah salah satu tanaman yang paling beracun yang 

diketahui sejauh ini, mungkin dengan sepuluh besar. Laporan toksisitas 

Lantana camara telah dilaporkan dari Australia, India, Selandia Baru, Afrika 

Selatan dan Amerika. Namun, toksisitas hanya terjadi pada konsumsi bahan 
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tanaman dengan jumlah tinggi. Dilaporkan bahwa domba, sapi dan kambing 

rentan terhadap toksisitas lantadenes A, B, D dan icterogenic acid, dimana 

kuda, tikus, anak sapi dan anak-anak neonatal tidak rentan terhadap lantadene 

A. Tanda klinis keracunan yang menonjol meliputi fotosensitisasi dan penyakit 

kuning.  Kehilangan nafsu makan pada hewan beracun terjadi dalam waktu 24 

jam dan penurunan nafsu makan juga diamati. Hewan beracun paling parah 

meninggal dalam waktu 2 hari setelah keracunan tapi biasanya kematian terjadi 

setelah 1 -3 minggu setelah keracunan. Ginjal berwarna bengkak dan pucat, 

kantung empedu sangat membesar dan hati membesar. Dosis toksik oral 

lantadene A untuk domba adalah 60 mg / kg beracun dan 1-3 mg / kg dengan 

rute intravena (Sanjeeb, 2012) 

Komponen toksik terpenting yang ada dalam gulma ini adalah lantaden. 

Lantadenes adalah senyawa golongan triterpenes pentacyclic yang sering 

menyebabkan hepatotoksisitas, fotosensitisasi dan penyakit kuning atau liver 

(Sharma et al., 1979; Sharma & Makkar, 1981; Sharma et al., 2007). Ada 2 

bentuk terisolasi dari toksin lantana yaitu kristal dan amorf. Bentuk amorf 

ditemukan bersifat icterogenic terhadap kelinci percobaan (Sharma et al., 

1988a). Di antara senyawa yang dikenal hadir di lantana, LA adalah komponen 

beracun yang paling hepato sementara beberapa senyawa lain seperti 

naphthoquinones, konstituen minyak (citral), iridoid glycosides (Theveside) 

dan beberapa oligosakarida kurang penting sejauh menyangkut toksisitas 

(Ajugose) (Dominguez et al., 1983; Abeygunawardena et al., 1991).  

2.2 Batuk  

2.2.1 Jenis-Jenis Batuk 

Menurut Dicpinigaitis (2009) batuk secara definisinya bisa 

diklasifikasikan mengikut waktu yaitu batuk akut yang berlangsung selama 

kurang dari tiga minggu, batuk sub-akut yang berlangsung selama tiga hingga 

delapan minggu dan batuk kronis berlangsung selama lebih dari delapan 

minggu.   
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2.2.1.1 Batuk Akut  

Batuk akut berlangsung selama kurang dari tiga minggu dan merupakan 

simptom respiratori yang sering dilaporkan ke praktik dokter. Kebanyakan 

kasus batuk akut disebabkan oleh infeksi virus respiratori yang merupakan self-

limiting dan bisa sembuh selama seminggu (Haque, 2005). Dalam situasi ini, 

batuk merupakan simptom yang sementara dan merupakan kelebihan yang 

penting dalam proteksi saluran pernafasan dan pembersihan mukus. Walau 

bagaimanapun, terdapat permintaan yang tinggi terhadap obat batuk bebas yang 

kebanyakannya mempunyai bukti klinis yang sedikit dan waktu yang diambil 

untuk konsultasi ke dokter tentang simptom batuk (Dicpinigaitis, 2009).   

2.2.1.2 Batuk Kronis  

Batuk kronis berlangsung lebih dari delapan minggu. Batuk yang 

berlangsung secara berterusan akan menyebabkan kualitas hidup menurun yang 

akan membawa kepada pengasingan sosial dan depresi klinikal (Haque, 2005). 

Penyebab sering dari batuk kronis adalah penyakit refluks gastro-esofagus, 

rinosinusitis dan asma. Terdapat juga golongan penderita minoritas yang batuk 

tanpa dengan diagnosis dan pengobatan diklasifikasikan sebagai batuk 

idiopatik kronis. Batuk golongan ini masih berterusan dipertanyakan apa 

sebenarnya penyebabnya yang pasti (Haque, 2005). 

2.2.2 Mekanisme Batuk  

Mekanisme Batuk Pola dasar batuk bisa dibagi kepada empat komponen 

yaitu inspirasi dalam yang cepat, ekspirasi terhadap glotis yang tertutup, 

pembukaan glotis secara tiba-tiba dan terakhir relaksasi otot ekspiratori 

(McGowan, 2006). Menurut Weinberger (2005) batuk bisa diinisiasi sama ada 

secara volunter atau refleks. Sebagai refleks pertahanan, ia mempunyai jaras 

aferen dan eferen. Jaras aferen termasuklah reseptor yang terdapat di distribusi 

sensori nervus trigemineus, glossopharingeus, superior laryngeus, dan vagus. 

Jaras eferen pula termasuklah nervus laryngeus dan nervus spinalis. Batuk 

bermula dengan inspirasi dalam diikuti dengan penutupan glotis, relaksasi 

diafragma dan kontraksi otot terhadap penutupan glotis. Tekanan intratorasik 
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yang positif menyebabkan penyempitan trakea. Apabila glotis terbuka, 

perbedaan tekanan yang besar antar atmosfer dan saluran udara disertai 

penyempitan trakea menghasilkan kadar aliran udara yang cepat melalui trakea. 

Hasilnya, tekanan yang tinggi dapat membantu dalam mengeliminasi mukus 

dan benda asing 

2.2.3 Jenis-Jenis Obat Batuk 

Menurut Beers (2003) batuk memiliki peran utama dalam 

mengeluarkan dahak dan membersihkan saluran pernafasan, maka batuk yang 

menghasilkan dahak umumnya tidak disupresikan. Yang diutamakan adalah 

pengobatan kausa seperti infeksi, cairan di dalam paru, atau asma. Misalnya, 

antibiotik akan diberikan untuk infeksi atau inhaler bisa diberi kepada penderita 

asma. Bergantung pada tingkat keparahan batuk dan penyebabnya, berbagai 

variasi jenis obat mungkin diperlukan untuk pengobatan. Banyak yang 

memerlukan batuknya disupresikan pada waktu malam untuk mengelakkan dari 

gangguan tidur. Pengobatan batuk secara umumnya dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jenis batuknya berdahak atau tidak (Beers, 2003).  

Batuk merupakan mekanisme perlindungan fisiologis yang penting, 

Batuk muncul sebagai gejala gangguan yang mendasarinya seperti asma. 

Perawatan yang dipilih tergantung pada apakah batuk produktif atau tidak 

produktif. Batuk tidak produktif seperti yang sering terjadi pada pilek tidak 

bermanfaat bagi pasien, dan obat penekan batuk (Cough suppressants) dapat 

menangani hal tersebut terutama jika diberikan di malam hari. Sedangkan batuk 

produktif ditandai dengan adanya dahak dan mungkin terkait dengan kondisi 

seperti bronkitis kronis, bronkiektasis, atau cystic fibrosis. Obat batuk jenis 

Cough suppressants yang digunakan sebagai obat batuk tidak produktif tidak 

tepat untuk mengobati batuk produktif, karena batuk tidak produktif berfungsi 

untuk membersihkan saluran udara, sedangkan batuk produktif seperti 

ekspektoran digunakan untuk peningkatan volume sekresi di saluran 

pernapasan sehingga dapat memfasilitasi penghapusan oleh aksi silia dan batuk. 

Namun, bukti klinis yang ada sangatlah kurang, dan banyak pihak berwenang 
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menganggap ekspektoran tidak ada nilainya selain sebagai placebo (Sweetman, 

2011). Jenis-jenis obat batuk yang terkait dengan batuk yang berdahak dan 

tidak berdahak yang dibahaskan di sini adalah batuk produktif (mukolitik dan 

ekspektoran) serta batuk tidak produktif (antitusif). 

2.2.3.1 Mukolitik 

 Mukolitik merupakan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan 

sekret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein 

dan mukopolisakarida dari sputum (Estuningtyas, 2008). Agen mukolitik 

berfungsi dengan cara mengubah viskositas sputum melalui aksi kimia 

langsung pada ikatan komponen mukoprotein. Agen mukolitik yang terdapat di 

pasaran adalah bromheksin, ambroksol, dan asetilsistein (Estuningtyas, 2008).   

Mukolitika memiliki gugus sulfuhidril (-SH) bebas dan berdaya 

mengurangi kekentalan dahak (mukus=lendir, lisis=larut) dan 

mengeluarkannya. Senyawa sistein membuka jembatan disulfida diantara 

makromolekul yang terdapat dalam mukus. Mukolitika digunakan dengan 

efektif pada batuk dengan dahak yang kental sekali seperti pada bronchitis, 

emfisema, dan mucoviscidosis. Zat-zat ini mempermudah pengeluaran mukus 

yang telah menjadi lebih encer melalui proses batuk atau dengan bantuan 

gerakan silia dari epitel. Tetapi pada umumnya zat-zat ini tidak berguna bila 

gerakan silia terganggu misalnya pada perokok atau akibat infeksi (Tjay & 

Rahardja, 2002). 

Contoh obat mukolitik adalah bromheksin, asetilsistein dan ambroksol. 

Obat-obat tersebut berdaya merombak dan melarutkan dahak sehingga 

viskositasnya dikurangi dan pengeluarannya dipermudah. Lendir memiliki 

gugus sulfhidril (-SH) yang saling mengikat makromolekulnya. Senyawa 

sistein berdaya membuka jembatan disulfida, aktifitas mukolitik pada 

asetilsistein yaitu pada pH 7-9. Bromheksin dan ambroksol bekerja dengan 

jalan memutuskan serat-serat (rantai panjang) dari mucopolysakarida. 

Mukolitik digunakan dengan efektif pada batuk dengan dahak yang kental 

sekali (Adhi, et al, 2015). 
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A. Bromheksin  

Bromheksin merupakan derivat sintetik dari vasicine. Vasicine 

merupakan suatu zat aktif dari Adhatoda vasica. Obat ini diberikan kepada 

penderita bronkitis atau kelainan saluran pernafasan yang lain. Obat ini juga 

digunakan di unit gawat darurat secara lokal di bronkus untuk memudahkan 

pengeluaran dahak pasien. Menurut Estuningtyas (2008) data mengenai 

efektivitas klinis obat ini sangat terbatas dan memerlukan penelitian yang lebih 

mendalam pada masa akan datang. Efek samping dari obat ini jika diberikan 

secara oral adalah mual dan peninggian transaminase serum. Bromheksin 

hendaklah digunakan dengan hati-hati pada pasien tukak lambung. Dosis oral 

bagi dewasa seperti yang dianjurkan adalah tiga kali, 4-8 mg sehari. Obat ini 

rasanya pahit sekali.  

B. Ambroksol  

Ambroksol merupakan suatu metabolit bromheksin yang memiliki 

mekanisme kerja yang sama dengan bromheksin. Ambroksol sedang diteliti 

tentang kemungkinan manfaatnya pada keratokonjungtivitis sika dan sebagai 

perangsang produksi surfaktan pada anak lahir prematur dengan sindrom 

pernafasan (Estuningtyas, 2008).   

C. Asetilsistein  

Asetilsistein (acetylcycteine) diberikan kepada penderita penyakit 

bronkopulmonari kronis, pneumonia, fibrosis kistik, obstruksi mukus, penyakit 

bronkopulmonari akut, penjagaan saluran pernafasan dan kondisi lain yang 

terkait dengan mukus yang pekat sebagai faktor penyulit (Estuningtyas, 2008). 

Penderita diberikan secara semprotan (nebulization) atau obat tetes hidung. 

Asetilsistein menurunkan viskositas sekret paru pada pasien radang paru. Kerja 

utama dari asetilsistein adalah melalui pemecahan ikatan disulfida. Reaksi ini 

menurunkan viskositasnya dan seterusnya memudahkan penyingkiran sekret 

tersebut. Ia juga bisa menurunkan viskositas sputum. Efektivitas maksimal 

terkait dengan pH dan mempunyai aktivitas yang paling besar pada batas basa 

kira-kira dengan pH 7 hingga 9. Sputum akan menjadi encer dalam waktu 1 
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menit, dan efek maksimal akan dicapai dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah 

diinhalasi. Semasa trakeotomi, obat ini juga diberikan secara langsung pada 

trakea. Efek samping yang mungkin timbul berupa spasme bronkus, terutama 

pada pasien asma. Selain itu, terdapat juga timbul mual, muntah, stomatitis, 

pilek, hemoptisis, dan terbentuknya sekret berlebihan sehingga perlu disedot 

(suction). Maka, jika obat ini diberikan, hendaklah disediakan alat penyedot 

lendir nafas. Biasanya, larutan yang digunakan adalah asetilsistein 10% hingga 

20% (Yulius, 2016).  

2.2.3.2  Ekspektoran  

Ekspektoran merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran 

dahak dari saluran pernafasan (ekspektorasi). Penggunaan ekspektoran ini 

didasarkan pengalaman empiris. Tidak ada data yang membuktikan efektivitas 

ekspektoran dengan dosis yang umum digunakan. Mekanisme kerjanya diduga 

berdasarkan stimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks 

merangsang sekresi kelenjar saluran pernafasan lewat nervus vagus, sehingga 

menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dahak. Obat yang 

termasuk golongan ini ialah ammonium klorida dan gliseril guaiakoiat 

(Estuningtyas, 2008).   

A. Ammonium Klorida  

Menurut Estuningtyas (2008) ammonium klorida jarang digunakan 

sebagai terapi obat tunggal yang berperan sebagai ekspektoran tetapi lebih 

sering dalam bentuk campuran dengan ekspektoran lain atau antitusif. Apabila 

digunakan dengan dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik, dan 

harus digunakan dengan hati- hati pada pasien dengan insufisiensi hati, ginjal, 

dan paru-paru. Dosisnya, sebagai ekspektoran untuk orang dewasa ialah 300mg 

(5mL) tiap 2 hingga 4 jam. Obat ini hampir tidak digunakan lagi untuk 

pengasaman urin pada keracunan sebab berpotensi membebani fungsi ginjal 

dan menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit.   
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B. Gliseril Guaiakolat 

Tablet Gliseril Guaiakolat atau disebut juga Guaifenesin adalah derivat-

guaiakol yang banyak digunakan sebagai ekspektoran dalam berbagai jenis 

sediaan batuk populer. Pada dosis tinggi bekerja merelaksasi otot (Tjay, 2007). 

Efek samping yang mungkin timbul dengan dosis besar, berupa kantuk, mual, 

dan muntah. Ia tersedia dalam bentuk sirup 100mg/5mL. Dosis dewasa yang 

dianjurkan 2 hingga 4 kali, 200-400 mg sehari.   

2.2.3.3  Antitusif  

Menurut Martin (2007) antitusif atau cough suppressant merupakan 

obat batuk yang menekan batuk, dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di 

otak dan menekan respirasi. Misalnya dekstrometorfan dan folkodin yang 

merupakan opioid lemah. Terdapat juga analgesik opioid seperti kodein, 

diamorfin dan metadon yang mempunyai aktivitas antitusif. Menurut Husein 

(1998) antitusif yang selalu digunakan merupakan opioid dan derivatnya 

termasuk morfin, kodein, dekstrometorfan, dan fokodin. Kebanyakannya 

berpotensi untuk menghasilkan efek samping termasuk depresi serebral dan 

pernafasan. Juga terdapat penyalahgunaan.   

A. Dekstrometorfan 

Menurut Dewoto (2008) dekstrometorfan atau D-3-metoksin-N- 

metilmorfinan tidak berefek analgetik atau bersifat aditif. Zat ini meningkatkan 

nilai ambang rangsang refleks batuk secara sentral dan kekuatannya kira-kira 

sama dengan kodein. Berbeda dengan kodein, zat ini jarang menimbulkan 

mengantuk atau gangguan saluran pencernaan. Dalam dosis terapi 

dekstrometorfan tidak menghambat aktivitas silia bronkus dan efek antitusifnya 

bertahan 5-6 jam. Toksisitas zat ini rendah sekali, tetapi dosis sangat tinggi 

mungkin menimbulkan depresi pernafasan. Dekstrometorfan tersedia dalam 

bentuk tablet 10mg dan sebagai sirup dengan kadar 10 mg dan 15 mg/5mL. 

dosis dewasa 10-30 mg diberikan 3-4 kali sehari. Dekstrometorfan sering 

dipakai bersama antihistamin, dekongestan, dan ekspektoran dalam produk 

kombinasi (Corelli, 2007).   
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B. Kodein 

Menurut Corelli (2007) kodein bertindak secara sentral dengan 

meningkatkan nilai ambang batuk. Dalam dosis yang diperlukan untuk 

menekan batuk, efek aditif adalah rendah. Banyak kodein yang mengandung 

kombinasi antitusif diklasifikasikan sebagai narkotik dan jualan kodein sebagai 

obat bebas dilarang di beberapa negara. Bagaimanapun menurut Jusuf (1991) 

kodein merupakan obat batuk golongan narkotik yang paling banyak 

digunakan. Dosis bagi dewasa adalah 10-20 mg setiap 4-6 jam dan tidak 

melebihi 120 mg dalam 24 jam. Beberapa efek samping adalah mual, muntah, 

konstipasi, palpasi, pruritus, rasa mengantuk, hiperhidrosis, dan agitasi (Jusuf, 

1991). 

2.2.4 Tinjauan Patofisiologi Batuk  

Batuk merupakan refleks yang sangat penting untuk menjaga jalan napas 

tetap terbuka (paten) dengan cara menyingkirkan hasil sekresi mukus yang 

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

refleks batuk tetapi juga gumpalan darah dan benda asing. Namun sering 

terdapat batuk yang tidak bertujuan untuk mengeluarkan mukus maupun benda 

asing, seperti batuk yang disebabkan oleh iritasi jalan napas. Jalan napas dapat 

menjadi hiperaktif sehingga hanya dengan iritasi sedikit saja sudah dapat 

menyebabkan refleks batuk. Daerah pada jalan napas yang peka terhadap 

rangsangan batuk adalah laring, karina, trakea dan bronkus utama. Selain pada 

jalan napas, daerah yang juga dapat merangsang refleks batuk adalah pleura, 

membran timpani, dan terkadang iritasi pada visera juga menimbulkan refleks 

batuk. Mekanisme batuk memerlukan adanya penutupan glotis dan peningkatan 

intratoraks (sebagai elemen eksplosif). Jika terdapat kelumpuhan pita suara, 

elemen eksplosif batuk tidak terjadi dan keadaan seperti ini disebut sebagai 

bovine cough.   

Jika batuk tidak hilang selama tiga minggu sebaiknya dilakukan 

pemeriksaaan foto toraks untuk menentukan kemungkinan adanya tuberkulosis, 

karsinoma bronkus atau penyakit paru lain. Batuk termasuk elemen utama 
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untuk membesrsihkan saluran napas dari mukus, dan mukus merupakan 

stimulus untuk terjadi batuk. Oleh karena itu, pada pasien yang mempunyai 

produksi mukus berlebihan, upaya penekanan batuk menjadi berbahaya karena 

mukus akan menumpuk. Inflamasi mukosa dan iritasi pada sistem pendengaran 

menyebabkan refleks batuk menjadi lebih peka terhadap rangsangan. Batuk 

kering dan nonproduktif dapat sangat mengganggu. Batuk yang sangat 

berlebihan dapat menyebabkan penyebaran infeksi, cedera pada jalan napas, 

pneumotoraks, patah tulang iga, hemoptisis, dan dapat memperberat gejala 

gagal jantung (Djojodibroto, 2009).   

 

2.3 Tinjauan Tentang Pengujian Efek Mukolitik Secara In Vitro 

Menurut penelitian Windriyati dkk, tentang pengujian efek mukolitik 

secara in vitro pada daun sirih merah menggunakan viskometer Rion. Hasil dari 

Ekstrak etanol daun sirih merah pada konsentrasi 0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7% dan 

0,9% dalam larutan mukus 80% mempunyai aktivitas mukolitik dengan cara 

menurunkan viskositas mukus. Ekstrak etanol daun sirih merah konsentrasi 

0,3% mempunyai aktivitas mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1% 

(Windriyati dkk, 2011). Penelitian lain dari Windriyati menguji aktivitas 

mukolitik secara in vitro pada herba meniran menggunakan viskometer 

Stormer. Hasil dari ekstrak etanolik herba meniran dengan konsentrasi 0.25%, 

0.50%, 0.75%, 1,00% dan 1.25% mempunyai aktivitas mukolitik yang 

ditunjukkan dengan kemampuannya mengencerkan mukosa usus sapi 

(Windriyati dkk, 2012). 

Peneliti juga menguji aktivitas mukolitik secara in vitro pada ekstrak 

etanol bunga kembang sepatu pada konsentrasi 1,0%, 1,5%, dan 2,0%, pada 

konsetrasi 1,5% dan 2,0% mempunyai aktivitas mukolitik yang setara dengan 

asetilsistein 0,1%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa ekstrak rimpang 

bangle mempunyai aktivits mukolitik pada konsentrasi 0,5 dan 1,0% (Alam 

dkk, 2012). Penelitian terhadap infus beberapa tanaman juga dilakukan uji 

aktivitas mukolitik diantaranya infus daun turi merah pada konsentrasi 1%, 2%, 
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5% dan 10% mempunyai aktivitas mukolitik akan tetapi pada konsentrasi 2% 

hingga 10% aktivits mukolitik yang diperoleh setara dengan asetilsistein 0,1% 

(Zainudin, 2010). Penelitian lain juga dilakukan pada infusa daun talok yaitu 

dengan konstrasi 5%, 7,5%, 10% dan 12,5% mempunyai aktivitas mukolitik 

akan tetapi konsetrasi 7,5% mempunyai aktivitas mukolitik setara dengan 

setilsistein 0,2% ( Raharjo, 2008). Penelitian lain juga dilakukan pada infusa 

daun kembang sepatu pada konsetrasi 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% mempunyai 

aktivitas mukolitik akan tetapi konstrasi 5% mempunyai aktivitas setara dengan 

asetilsistein 3% (Prastiyo, 2008). Selain itu juga pada penelitian Yuliana (1997) 

pada infus daun belimbing wuluh pada konsetrsi 10 dan 35% mempunyai efek 

mukolitik.  Berdasarkan penelitian diatas, fraksi n-heksan Averrhoa carambola 

L. dilakukan dengan maserasi bertingkat dengan konsetrasi 0,5%, 1,0% dan 

1,5%. Diharapkan dengan konsetrasi tersebut dapat memberikan aktivitas 

mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%. 

 

2.4 Tinjauan Mukus 

Usus sapi mempunyai dua kelenjar yang penting yaitu kelenjar 

intestinal dan duodenal. Kelenjar intestinal yang disebut kripta lieberkum, 

berbentuk tubular sederhana yang terdapat di sepanjang usus besar maupun 

usus kecil. Sel-sel yang menyelaputi bersifat kontinyu dan berhubungan dengan 

sel epitel yang menutupi membran mukosa. Sekresi oleh kelenjar tersebut 

disebut cairan intestinal atau mukus interikus. Kelenjar duodenal atau kelenjar 

bruner tidak terdapat disepanjang usus, letaknya berakhir pada usus kecil. 

Kelenjar tersebut jaraknya dari pilorus bervariasi tergantung jenis hewan 

masing-masing. Cairan intestinal berwarna kuning atau sedikit cokelat, berair, 

mukoid dan kadang-kadang mengandung sel debris sedangkan cairan duodenal 

bersifat kental seperti lem. Hal ini karena adanya mucin atau pseudomucin 

(Frendson, 1993). 
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2.5 Tinjauan Tentang Simplisia 

2.5.1 Cara Pembuatan Simplisia (Ditjen POM, 1985)  

Dalam buku Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1989 

mendefinisikan bahwa simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai 

obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan 

lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Pembuatan simplisia merupakan 

proses memperoleh simplisia dari alam yang baik danmemenuhi syarat-syarat 

mutu yang dikehendaki. Adapun tahap-tahap proses pembuatan simplisia 

meliputi:  

1. Pengumpulan bahan / panen   

a) Pengumpulan atau panen dapat dilakukan dengan tangan atau 

menggunakan alat (mesin). Apabila pengambilan dilakukan secara langsung 

(pemetikan) maka harus memperhatikan keterampilan si pemetik, agar 

diperoleh tanaman/bagian tanaman yang dikehendaki, misalnya dikehendaki 

daun yang muda, maka daun yang tua jangan dipetik dan jangan merusak 

tanaman lainnya. Kalau menggunakan alat, harus disesuaikan dengan 

kandungan kimianya agar tidak merusak zat aktif yang dikandungnya, misalnya 

jangan menggunakan alat yang terbuat dari logam untuk simplisia yang 

mengandung senyawa fenol dan glikosa.  

b) Waktu pengumpulan atau panen  Kadar kandungan zat aktif suatu 

simplisia ditentukan oleh waktu panen, umur tanaman, bagian tanaman yang 

diambil dan lingkungan tempat tumbuhnya, sehingga diperlukan satu waktu 

pengumpulan yang tepat yaitu pada saat kandungan zat aktifnya mencapai 

jumlah maksimal tanaman yang diambil harus sehat, tidak berpenyakit atau 

terjangkit jamur, bakteri dan virus karena dapat menyebabkan berkurangnya 

kandungan zat aktif dan terganggunya proses metabolism serta terbentuknya 

prosuk metabolit yang tidak diharapkan.   
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2. Pencucian dan Sortasi Basah  

Pencucian dan sortasi basah dimaksudkan untuk membersihkan simplisia dari 

benda-benda asing dari luar (tanah, batu dan sebagainya), dan memisahkan 

bagian tanaman yang tidak dikehendaki. 

3. Pengeringan  

Tujuan pengeringan pada tanaman atau bagian tanaman adalah:  

1.  Untuk mendapatkan simplisia yang awet, tidak rusak dan dapat 

digunakan dalam jangka yang relatif lama.   

 2. Mengurangi kadar air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan 

oleh jamur atau bakteri karena terhentinya proses enzimatik dalam 

jaringan tumbuhan yang selnya telah mati. Agar reaksi enzimatik 

tidak dapat berlangsung, kadar air yang danjurkan adalah kurang 

dari 10 %.  

3.  Mudah dalam penyimpanan dan mudah dihaluskan bila ingin dibuat 

serbuk. Cara pengeringan dapat dilakukan secara alamiah dan secara 

buatan. a. Pengeringan alamiah Tergantung dari kandungan zat aktif 

simplisia, pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1.  

Sinar matahari langsung, terutama pada bagian tanaman yang keras 

(kayu, kulit biji, biji dan sebagainya) dan mengandung zat aktif yang 

relatif stabil oleh panas) 2. Diangin-anginkan dan tidak terkena sinar 

matahari secara langsung, umumnya untuk simplisia bertekstur 

lunak (bunga, daun dan lain-lain) dan zat aktif yang dikandungnya 

tidak stabil oleh panas (minyak atsiri). b. Pengeringan buatan Cara 

pengeringan dengan menggunakan alat yang dapat diatur suhu, 

kelembaban, tekanan atau sirkulasi udaranya.  

4.   Pewadahan dan penyimpanan simplisia 

Sortasi kering dilakukan sebelum pewadahan simplisia bertujuan 

memisahkan sisa-sisa benda asing atau bagian tanaman yang tidak 

dikehendaki yang tidak tersortir pada saat sortasi basah. Simplisia 
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yang diperoleh diberi wadah yang baik dan disimpan pada tempat 

yang dapat menjamin terpeliharanya mutu dari simplisia. Wadah 

terbuat dari plastik tebal atau gelas yang berwarna gelap dan tertutup 

kedap memberikan suatu jaminan yang memadai terhadap isinya. 

Ruangan penyimpanan simplisia harus diperhatikan suhu, 

kelembaban udara dan sirkulasi udara ruangannya 

2.5.2 Pembuatan Serbuk Simplisia dan Klasifikasinya  

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk 

simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan 

peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini dapat 

mempengaruhi mutu ekstrak dengan dasar beberapa hal sebagai berikut: 1. 

Makin halus serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif-efisien, namun 

makin halus serbuk, maka makin rumit secara teknologi peralatan untuk 

tahapan filtrasi.  2. Selama penggunaan peralatan penyerbukan dimana ada 

gerakan dan interaksi dengan benda keras (logam dll). Maka akan timbul panas 

(kalori) yang dapat berpengaruh pada senyawa kandungan. Namun hal ini dapat 

dikompensasi dengan penggunaan nitrogen cair (Ditjen POM, 2000). 

 

2.6 Tinjauan Tentang Ekstraksi & Fraksinasi  

2.6.1 Pengertian Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua 

atau hamper semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Farmakope Indonesia, 1995). 

Tumbuhan segar yang telah dihaluskan atau material tumbuhan yang 

dikeringkan diproses dengan cairan pengekstraksi. Jenis ekstraksi dan bahan 

ekstraksi mana (cairan, ekstraksi, menstruum) yang sebaiknya digunakan, 

sangan tergantung kelarutan dan stabilitasnya. Untuk memperoleh sediaan yang 
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cocok umumnya digunakan campuran etanol-air sebagai cairan pengekstraksi 

(Voight, 1994).  

1. Ekstrak kering (Sicca) adalah sediaan padat yang memiliki bentuk 

serbuk yang didapatkan dari penguapan oleh pelarut yang 

digunakan untuk ekstraksi dan sebaiknya memiliki kandungan 

lembab tidak lebih dari 5%. Ekstrak kering harus mudah digerus 

menjadi serbuk. Ekstrak kering juga bersifat higroskopik, maka 

setelah ditimbang harus segera diolah, jika dibiarkan di udara akan 

berubah menjadi massa yang bergumpal sehingga tidak dapat diolah 

dengan baik (Van Duin, 1947). 

2. Ekstrak kental (Spissum) Ekstrak Kental atau ekstrak semisolid, 

adalah sediaan yang memiliki tingkat kekentalan di antara ekstrak 

kering dan ekstrak cair. Suatu ekstrak kental diartikan dengan 

ekstrak dengan kadar air antara 20-25%; hanya pada Extractum 

Liquiritae diizinkan kadar air sebanyak 35% (Van Duin, 1947). 

3. Ekstrak cair (Liquidum) Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia 

nabati, yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai 

pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Jika tidak dinyatakan 

lain pada masing-masing monografi, tiap ml ekstrak mengandung 

bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair 

yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring 

atau bagian yang bening dienaptuangkan. Beningan yang diperoleh 

memenuhi persyaratan Farmakope. Ekstrak cair dapat dibuat dari 

ekstrak yang sesuai (Farmakope Indonesia, 1979). 

2.6.2 Pengertian Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

masa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995).  
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2.6.3 Metode Ekstraksi 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi dan sokhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor 

seperti dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam 

metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna 

(Ansel, 1989). Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi. Metode ekstraksi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

2.6.3.1  Cara Dingin  

A. Maserasi  

Maserasi adalah proses penyarian dengan merendam simplisia dalam 

pelarut yang sesuai dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan dan terlindung dari cahaya (Depkes, 2000). 

Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur (15-20)0C dalam waktu 

selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut melarut (Ansel, 1989). 

B. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruangan (Depkes, 2000). Proses perkolasi memerlukan 

keterampilan operator yang lebih banyak daripada proses maserasi dan 

dari kedua proses, perkolasi mungkin lebih mahal dalam 

pelaksanaannya, karena memerlukan peralatanyang khusus dan waktu 

yang lebih banyak diperlukan oleh operator (Ansel, 1989). 

2.6.3.2  Cara Panas  

A. Refluks 

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan pelarut 

pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah 

pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik 

(Depkes, 2000) 
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B. Sokletasi 

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang dipanaskan 

hingga mendidih sehingga uap membasahi serbuk simplisia karena 

adanya pendingin balik dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan (Depkes, 2000).  

C. Digesti  

    Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara 

umum dilakukan pada temperatur (40-50)0C (Depkes, 2000).  

D. Infus 

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan 

air pada suhu 900C selama 15 menit (Depkes, 2000). Pembuatan infus 

merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal 

dari bahan lunak seperti daun dan bunga (BPOM, 2010). 

2.6.4 Pengertian Fraksinasi 

Fraksinasi adalah prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan 

golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lain. 

Pemisahan jumlah dan jenisnya senyawa menjadi fraksi yang berbeda yang 

tergantung pada jenis tumbuhan. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan 

masuk ke pelarut polar, begitu pula senyawa yang bersifat non polar akan 

masuk ke pelarut non polar (Harborne, 1987). Pembagian atau pemisahan ini 

didasarkan pada bobot dari tiap fraksi, fraksi yang lebih berat akan berada 

paling dasar sedang fraksi yang lebih ringan akan berada diatas. Fraksinasi 

bertingkat biasanya menggunakan pelarut organik seperti eter, aseton, benzena, 

etanol, diklorometana, atau campuran pelarut tersebut. Asam lemak, asam 

resin, lilin, tanin, dan zat warna adalah bahan yang penting dan dapat 

diekstraksi dengan pelarut organik (Adijuwana dan Nur 1989). Fraksinasi 

bertingkat umumnya diawali dengan pelarut yang kurang polar dan dilanjutkan 

dengan pelarut yang lebih polar. Tingkat polaritas pelarut dapat ditentukan dari 

nilai konstanta dielektrik pelarut. 
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2.7 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pemilihan pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan 

semaksimal mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). Pelarut 

organik berdasarkan konstanta dielektrikum dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Semakin tinggi konstanta 

dielektrikumnya maka pelarut semakin bersifat polar (sudarmadji dkk, 1989). 

Pelarut organik yang umum digunakan untuk memproduksi konsentrat, 

ekstrak, absolut atau minyak atsiri dari bunga, daun, biji, akar, dan bagian lain 

dari tanaman adalah setil asetat, n-heksan, petroleum eter, benzene, toluene, 

etanol, isopropanol, aseton, dan air (Mukhopadhyay, 2002). 

2.7.1 Etanol 

Etanol adalah alkohol biasa dan merupakan alkohol terpenting dengan 

rumus kimia C2H5OH. Pada suhu kamar etanol berupa zat cair bening, mudah 

menguap, dan berbau khas. Dalam kehidupan sehari – hari, alkohol dapat 

ditemukan dalam bentuk spiritus, dalam alkohol rumah tangga (alkohol 70 % 

yang digunakan sebagai pembersih luka), dalam minuman beralkohol (bir, 

anggur, dan wiski) atau dalam air tape dan lain-lain. Etanol telah diketahui sejak 

lama sebagai bahan ramuan minuman yang difermentasikan (bir, anggur, wiski 

dan lain – lain) (Rizani, 2000). Kelarutan minyak atsiri dalam etanol adalah 

alkohol larut dalam air, eter sukar larut dalam air karena molekul air tidak 

begitu polar dan pada laboratorium, eter sering dipakai sebagai pelarut senyawa 

non-polar seperti lemak (Sulistyani, 2012). Sifat fisika dan kimia etanol dapat 

ditunjukkan pada table. 
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         Tabel  II.1  Sifat Fisika Kimia Etanol (Rizani,2000) 

Karakteristik Syarat 

Rumus Molekul  C2H5OH 

Massa molekul relative 46,07 g/mol 

Titik leleh −114,3°C 

Titik didih 78,32°C 

Densitas pada 20°C 0,7893 g/ml 

Kelarutan dalam air 20°C Sangat larut 

Viskositas pada 20°C 1,17 cP 

Kalor spesifik pada 20°C 0,579 kal/g°C 

      

2.8 Viskositas 

2.8.1 Definisi 

Viskositas didefinisikan sebagai gaya yang dibutuhkan untuk 

memindahkan satu bidang permukaan melampaui kondisi tertentu yang berada 

dibawahnya apabila ruang yang berada di antaranya diisi oleh cairan yang ingin 

di ukur viskositasnya. Menentukan suhu merupakan hal yang penting karena 

suhu dapat mengubah viskositas. Umumnya, viskositas cairan menurun dengan 

peningkatan suhu (Allen, 2013). 

2.8.2 Macam-macam Viskometer 

Viskositas dapat ditentukan dengan metode apapun yang akan 

mengukur tahanan terhadap geseran yang diberikan oleh cairan (Allen, 2013). 

Berhasil tidaknya penentuan dan evaluasi sifat-sifat rheologis dari suatu sistem 

tertentu tergantung pada pemilihan metode peralatan yang tepat. 

2.8.2.1 Viskometer kapiler 

Viskometer kapiler (Ostwald) membutuhkan sampel yang sedikit 

dibandingkan dengan viskometer yang lain. Viskometer Ostwald 

mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah larutan tertentu 

untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan 

oleh berat larutan itu sendiri. Larutan dengan volume tertentu diukur 
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kecepatan alirnya dari tanda „a‟ ke tanda „b‟ (Bird, 1993). 

Viskometer kapiler bekerja dengan konsep kecepatan alir suatu 

larutan dalam suatu pipa tabung. Semakin kecil kecepatan alir, maka 

semakin besar nilai viskositas (Engel dan Reid, 2006). 

2.8.2.2 Viskometer bola jatuh 

Tipe dari viskometer ini adalah suatu bola gelas atau bola besi jatuh 

ke bawah dalam suatu tabung gelas yang hamper vertikal, 

mengandung cairan yang di uji pada temperatur konstan. Laju 

jatuhnya bola yang mempunyai kerapatan dan diameter tertentu 

adalah kebalikan fungsi viskositas sampel tersebut. 

2.9 Tinjauan Kandungan Senyawa Untuk Obat Batuk 

Beberapa peneliti telah melaporkan efek menguntungkan saponin, 

flavonoid, dan triterpenoid dalam pengobatan dengan bantuan percobaan. 

Dalam sistem obat tradisional, banyak tanaman telah terbiasa mengobati batuk. 

Studi sistemik tanaman ini menunjukkan adanya senyawa saponin, alkaloid, 

terpenoid, dan fenolik (Chakraborty, 2013). 

2.10 Tinjauan Skrining Fitokimia 

Fitokimia atau kadang disebut fitonutrien adalah segala jenis zat kimia 

atau nutrient yang diturunkan dari tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-

buahan. Tumbuhan memproduksi berbagai macam bahan kimia untuk tujuan 

tertentu, yang disebut dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder tanaman 

merupakan bahan yang tidak esensial untuk kepentingan hidup tanaman 

tersebut, tetapi mempunyai fungsi untuk berkompetisi dengan makhluk hidup 

lainnya. Metabolit sekunder yang diproduksi tanaman bermacam-macam 

seperti alkaloid, terpenoid, isoprenoid, flavonoid, glukosida, glukosinolat, dan 

asam amino bukan protein (Made, 2010).   

Skrining fitokimia merupakan analisis kualitatif terhadap senyawa-

senyawa metabolit sekunder. Suatu ekstrak dari bahan alam terdiri atas berbagai 

macam metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas biologinya. 

Senyawa-senyawa tersebut dapat diidentifikasi dengan pereaksi-pereaksi yang 
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mampu memberikan ciri khas dari setiap golongan dari metabolit sekunder, 

namun secara umum penentuan golongan senyawa kimia dilakukan dengan 

cara uji warna dengan menggunakan pereaksi yang spesifik karena dirasakan 

lebih sederhana (Harborne,1987). Pada penelitian tumbuhan, untuk aktivitas 

biologi atau senyawa yang bermanfaat dalam pengobatan, satu atau lebih 

konstituen yang mempunyai respon farmakologi perlu diisolasi. Oleh karena 

itu pemeriksaan fitokimia, teknik skrining dapat membantu langkah-langkah 

fitofarmakologi yaitu melalui seleksi awal dari pemeriksaan tumbuhan tersebut 

untuk membuktikan ada tidaknya senyawa kimia tertentu dalam tumbuhan 

tersebut yang dapat dikaitkan dengan aktivitas biologinya (Farnsworth, 1996). 

2.10.1 Uji Alkaloid 

Alkaloid adalah senyawa bahan alam yang mempunyai atom nitrogen 

yang bersifat basa pada strukturnya. Nama alkaloid diturunkan dari kata alkalin 

yang mendeskipsiksn berbagai nitrogen yang bersifat basa. Alkaloid dihasilkan 

oleh berbagai makhluk hidup antara lain bakteri, jamur, tumbuhan, dan 

binatang. Berbagai alkaloid dapat dipurifikasi atau dimurnikan dari ekstrak 

kasarnya dengan metode ekstraksi asam basa (Sudarma, 2010).  Untuk 

mendeteksi adanya alkaloid pada skrining fitokimia, ada dua jenis reaktan yang 

tersedia yaitu presipitasi (tes pengendapan) dan spray (tes dengan 

penyemprotan) (Sudarma, 2010). 

Uji alkaloid dilakukan dengan metode Mayer, Wagner, dan 

Dragendorff. Sampel sebanyak 3 mL diletakkan dalam cawan porselin 

kemudian ditambahkan 5 mL HCl 2 M, diaduk dan kemudian didinginkan pada 

temperatur ruangan. Setelah sampel dingin ditambahkan 0,5 g NaCl lalu diaduk 

dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2 M sebanyak 3 tetes, 

kemudian dipisahkan menjadi 4 bagian A, B, C, D. filtrat A sebangai blangko, 

filtrat B ditambah pereaksi Mayer, filtrat C ditambah pereaksi Wagner, 

sedangkan filtrat D digunakan untuk uji penegasan. Apabila terbentuk endapan 

pada penambahan pereaksi Mayer dan Wagner maka identifikasi menunjukkan 

adanya alkaloid. Uji penegasan dilakukan dengan penambahan ammonia 25% 
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pada filtrat D hingga pH 8-9. Kemudian ditambahkan kloroform, dan diuapkan 

diatas waterbath. Selanjutnya ditambahkan HCl 2 M, diaduk dan disaring. 

Filtratnya dibagi menjadi 3 bagian.Filtrat A sebagai blangko, filtrat B diuji 

dengan pereaksi Mayer, sedangkan filtrat C diuji dengan pereaksi Dragendorff. 

Terbentuknya endapan menunjukkan adanya alkaloid (Sudarma, 2010). 

2.10.2 Uji Flavonoid 

Flavonoid merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang umum 

dikenal sebagai anti-oksidan, namun sekarang dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan flavonoid dipergunakan juga sebagai obat kanker dan sakit 

jantung. Flavonoid sering juga dikenal dengan bioflavonoid karena sebagian 

besar berasal dari bahan biologi atau hayati (Sudarma, 2010). 

Uji flavonoid dapat dilakukan dengan cara sebanyak 3 ml ekstrak eter 

diuapkan, dicuci dengan heksana sampai jernih. Residu dilarutkan dalam 20 ml 

etanol kemudian disaring. Filtrat dibagi 3 bagian A, B, dan C. filtrat A sebagai 

blangko, filtrat B ditambahkan 0,5 ml HCl pekat kemudian dipanaskan pada 

penangas air, jika terjadi perubahan warna merah tua sampai ungu 

menunjukkan hasil yang positif (metode Bate Smith-Metchalf). Filtrat C 

ditambahkan 0,5 ml HCl dan logam Mg kemudian diamati perubahan warna 

yang terjadi (metode Wilstater). Warna merah sampai jingga diberikan oleh 

senyawa flavon, warna merah tua diberikan oleh flavonol atau flavonon, warna 

hijau sampai biru diberikan oleh aglikon atau glikosida (Sudarma, 2010).  

Untuk uji Analisa KLT dapat menggunakan Fase gerak asam asetat 

glacial : butanol : air (1:4:5), dengan penampak noda uap ammonia. Reaksi 

positif ditunjukkan dengan terbentuknya noda berwarna kuning cokelat setelah 

diuapi ammonia pada pengamatan dengan sinar tampak dan berwarna biru pada 

UV 366 nm menegaskan adanya kandungan flavonoid (Marliana, 2005). 

2.10.3 Uji Saponin 

Saponin adalah glikosida yang steroidnya terdiri dari 27 karbon atau 

triterpen 30 karbon dan banyak terdapat pada tumbuhan saponin larut dalam air 
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membentuk buih seperti buih sabun, hal ini disebabkan karena saponin 

mempunyai amphiphilik (Sudarma, 2010).  

Uji saponin dapat dilakukan dengan metode Forth yaitu dengan cara 

memasukkan 2 ml sampel kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 10 ml 

akuades lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan yang terjadi. Apabila 

terbentuk busa yang mantap (tidak hilang selama 30 detik) maka identifikasi 

menunjukkan adanya saponin. Uji penegasan saponin dilakukan dengan 

menguapkan sampel sampai kering kemudian mencucinya dengan heksana 

sampai filtrat jernih. Residu yang tertinggal ditambahkan kloroform, diaduk 5 

menit, kemudian ditambahkan NaSO4 anhidrat dan disaring. Filtrat dibagi 

menjadi 2 bagian, A dan B. filtrat A sebagai blangko, filtrat B ditetesi anhidrat 

asetat, diaduk perlahan, kemudian ditambah H2SO4 pekat dan diaduk kembali. 

Terbentuknya cincin merah sampai coklat menunjukkan adanya saponin 

(Sudarma, 2010). 

Selain itu untuk uji saponin dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT) preparatif pada plat kaca 2 x 10 cm 

dengan menggunakan Silica Gel 60 GF254 sebagai fase diam dan fase gerak 

yang berdasarkan optimasi dengan kepolaran bertingkat dari nonpolar ke polar. 

Sample ditotolkan pada plat kaca kemudian plat disemprot dengan pereaksi 

Dragendorff, dikeringkan dan diamati pada cahaya tampak, UV 254 nm dan 

366 nm. Pemilihan fase gerak didasarkan pada kemampuan fase gerak untuk 

mengelusi senyawa pada ekstrak yang akan difraksinasi (Soerya, 2005). 

2.10.4 Uji Steroid/Triterpenoid 

Sejumlah sampel dilarutkan dalam 2 ml kloroform dalam tabung reaksi 

yang kering, lalu ditambahkan 10 tetes anhidra asetat dan 2 tetes H2SO4 pekat. 

Terbentuknya larutan berwarna jingga dan ungu untuk pertama kali 

menandakan adanya senyawa triterpenoid, kemudian berubah menjadi biru dan 

hijau menunjukkan reaksi positif mengandung senyawa steroid (Nohong, 

2009). Sedangkan untuk uji Analisa KLT Fase gerak yang digunakan adalah 

Kloroform - metanol (9:1), dengan penampak noda pereaksi Liberman-Buchard 
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disertai dengan pemanasan pada suhu 105oC selama 5 menit. Reaksi positif 

steroid ditunjukkan dengan adanya noda berwarna hijau biru (Kristanti dkk., 

2008). 

2.10.5 Uji Tanin  

Ekstrak didihkan dengan 20 ml air lalu disaring. Ditambahkan beberapa 

tetes feriklorida 1% dan terbentuknya warna coklat kehijauan atau biru 

kehitaman menunjukkan adanya tanin (Edeoga et al., 2005). Selain itu untuk 

uji Analisa KLT dapat dilakukan dengan Fase gerak metanol-air (6:4), dengan 

penampak noda Pereaksi FeCl3 5 %. Reaksi positif ditunjukkan dengan 

terbentuknya noda berwarna hitam (Banu dan Nagarajan, 2014). 


