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Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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Keterangan :   artinya digunakan   artinya tidak digunakan 

Pengobatan mukolitik pada batuk dapat ditangani dengan Asetilsistein, 

Ambroxol, dan Bromheksin 

Pemanfaatan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan batuk 

Obat batuk memiliki 3 jenis yaitu mukolitik, ekspektoran, dan antitusif 

Hoffmann (2003) menyatakan bahwa herbal dapat berperan dalam 

menurunkan viskositas sputum pada batuk bila mengandung senyawa 

metabolit sekunder yaitu saponin, flavonoid, alkaloid dan minyak atsiri. 

 

Kandungan senyawa 

daun  Lantana 

camara: 

Flavonoid, alkaloid, 

steroid dan terpenoid. 

Alpha-lantadene  

beta-lantadene  

beta- caryophyllene, 

gamma-terpidene, 

alpha-pinene dan p-

cymene (Hariana, 

2006). 

Berdasarkan 

skrining fitokimia, 

daun Lantana 

camara memiliki 

kandungan 

senyawa alkaloid, 

saponin, 

flavonoid, tanin 

dan steroid/ 

triterpenoid 

(Yuliastri, 2017) 
 

Hasil penelitian Dwi 

Wahyuni Leboe, 

Surya Ningsi, Miftah 

Annur (2015), 

menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun 

Lantana camara 

memiliki aktivitas 

mukolitik secara in 

vitro pada konsentrasi 

0,1%; 0,5% dan 1%. 

 

n- Heksana Etil Asetat Etanol 

Saponin Flavonoid Polifenol 

Fraksi Etil Asetat daun Lantana Camara memiliki kandungan saponin, 

flavonoid dan polifenol dengan aktivitas mukolitik. 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Batuk merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan sekret atau material lain 

dari saluran pernapasan. Batuk menunjukkan keadaan patologis yang ringan hingga 

fatal yang dapat terjadi pada seseorang yang sakit maupun sehat. Terdapat dua jenis 

batuk yaitu batuk produktif dan non-produktif.  

Obat – obatan yang dapat digunakan untuk terapi batuk dibedakan menjadi 

tiga yaitu obat antitusif, ekspektoran dan mukolitik. Obat antitusif merupakan obat 

yang secara spesifik menghambat atau menekan batuk. Sedangkan ekspektoran 

menstimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks merangsang sekresi 

kelenjar saluran pernapasan lewat nervus vagus, sehingga menurunkan viskositas 

dan mempermudah pengeluaran dahak. Kemudian obat batuk mukolitik dapat 

mengencerkan sekret saluran pernapasan dengan cara memecah benang-benang 

mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Pada umumnya Obat batuk 

mukolitik yang terdapat di pasaran adalah bromheksin, ambroksol, dan asetilsistein.  

Saat ini bahan aktif obat batuk sebagian besar adalah termasuk prekursor 

maka pemanfaatan tanaman yang memiliki khasiat sebagai mukolitik alami secara 

empiris dapat pula diterapkan. Salah satu tanaman yang berkhasiat mukolitik secara 

empiris yaitu daun Lantana camara. Berdasarkan skrining fitokimia kandungan 

senyawa daun Lantana camara meliputi alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan 

steroid/triterpenoid. Dengan sifat amphiphilic, saponin dapat mengiritasi lokal 

tenggorokan dan saluran pernapasan sehingga volume sekresi cairan saluran 

pernapasan meningkat dan sputum menjadi lebih encer. Sedangkan flavonoid dapat 

memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida pada sputum 

(mukus) (Wahyuningtyas dkk., 2016). 

Penelitian sebelumnya, dilakukan uji aktivitas mukolitik secara in vitro 

ekstrak etanol daun Lantana camara dan telah menunjukkan aktivitas mukolitik 

pada konsentrasi 0,1%; 0,5% dan 1,0% dan konsentrasi bahan uji 0,5% memiliki 

aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1%. Selanjutnya ingin dilakukan 

penelitian pada fraksi etil asetat daun Lantana camara untuk mengetahui  pengaruh 

penarikan senyawa metabolit sekunder yang lebih spesifik dengan metode 

fraksinasi bertingkat pada serbuk daun Lantana camara terhadap potensi aktivitas 

mukolitik secara in vitro. 


