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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tentang Tanaman Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 

Klasifikasi menurut (Heyne, 1987). 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Geraniales 

Suku  : Oxalidaceae 

Marga  : Averrhoa 

Spesies : Averrhoa bilimbi 

Nama umum/ Nama Dagang: Belimbing Wuluh 

 

Gambar 2.1 Buah dan Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi). 

(gambar pribadi) 

2.1.1 Sinonim 

Belimbing wuluh (Averrhoabilimbi), limeng (sumatera), 

selimeng,thlimeng (Aceh), selemng (Gayo), asom, belimbing balimbingan 

(Batak), malimbi (Nias), balimbieng (Minangkabau), belimbing asam (Melayu), 

balimbing (Lampung), belimbing wuluh (Jawa) calicing, balingbing, (Sund), 

bhalingbhing bulu (Madura). Nusa Tenggara: blingbing bulon (Bali), limbi 

(Bima), libi (Sawu), balimbeng (flores), belerang (sangi). Sulawesi: lumpias, 
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rumpease dureng, wulidan, lopias, lambetue (Gorontalo), lombituko (Buol), 

tangkurera (Baree), calene (Bugis). Maluku: niniludae lok (Roti), kerbol 

(Timor,Kai), Takurela (Ambon), balimbi (Ulias), teprera (Buru), malibi 

(Halahera, miri-miri (Kapaur). Irian Jaya : uteke (Wijayakusuma 2000). 

2.1.2 Deskripsi tumbuhan 

Pohon tahuan dengan tinggi dapat mencapai 10 m. Batang utamanya 

pendek dan cabangnya rendah dengan batang bergelombang. Daun majemuk, 

berseling-seling. Bunganya kecil, muncul langsung dari batang dengan tangkai 

bunga berambut. Buahnya elips hingga seperti torpedo, panjangnya 4-10 cm. 

Warna buah ketika muda hijau, dengan sisa kelopak bunga menempel di 

ujungnya. Jika buah masak berwarna kuning. Bijinya kecil, berbentuk pipih, dan 

berwarna cokelat, serta tertutup lendir (Hidayat. 2005). Tanaman ini mudah sekali 

tumbuh dan berkembangbiak melalui cangkok atau persemaian biji. Jika ditanam 

lewat biji, pada usia 3-4 tahun sudah mulai berbuah. Jumlah setahunnya bisa 

mencapai 1.500 buah (Mario, 2011). 

2.1.3 Kegunaan dan Khasiat Tanaman 

Senyawa aktif yang ada pada belimbing wuluh bersifat antipiretik dan 

antiradang. Belimbing wuluh berkhasiat mengobati batuk, beguk, encok, 

sariawan, hipertensi, diabetes millitus, demam, radang poros usus, sakit perut, 

gondok, bisuk, skorbut, serta dapat mengatasi ruam. Daun belimbing wuluh 

berkhasiat sebagai obat batuk, dengan cara dikukus, dicampur dengan air, anes 

(adhas) dan gula. Diminum pada pagi dan sore hari (Sastroamidjojo, 2001). Selain 

sebagai obat batuk bunga blimbing wuluh juga dapat digunakan untuk mengobati 

demam tifoid (Ardananurdin, 2004).  

Bermacam-macam khasiat yang ada di dalam A.bilimbi ini disebabkan 

karena tumbuhan ini memiliki banyak kandungan senyawa antara lain saponin, 

flavonoid, dan polifenol (Mursito cited Ardanarudin et. al., 2004). Berbagai 

penelitian telah menyebutkan bahwa saponin dapat memberikan efek antitusif dan 

ekspektoran ( eccles & Weber, 2009). Pengobatan batuk pada anak dapat 

dilakukan dengan cara mengambil 1 genggam bunga blimbing wuluh, 5 butir buah 

adas, cuci, lalu campurkan menjadi satu. Tambahkan 1 sendok gula pasir dan 1 

cangkir air matang lalu di tim. Setelah dingin larutan di saring dengan sepotong 
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kain (Hariana, 2013). Menurut penelitian Yuliana (1997), infus bunga A.bilimbi 

dapat digunakan sebagai mukolitik pada kadar 10% dan 35% serta mempunyai 

potensi yang hampir sama jika dibandingkan dengan pembanding asetilsistein.  

2.2  Tinjauan Senyawa 

Mursito (2002) menyatakan, dari berbagai penelitian didapatkan bahwa dalam 

belimbing wuluh terdapat kandungan zat aktif berupa saponin, tanin, flavonoid, 

glukosida, asam formiat, asam sitrat, dan beberapa mineral, serta banyak 

mengandung kalsium oksalat serta kalium. 

2.2.1  Saponin  

 Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida 

steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun 

serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannyamembentuk busa dan 

menghemolisa sel darah merah. Pola glikosida saponin kadang-kadang rumit, 

banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen yang 

umum ialah asam glukuronat (Harborne, 1996).  

Senyawa saponin dapat pula diidentifikasi dari warna yang dihasilkannya 

dengan pereaksi Liebermann-Burchard. Warna biru-hijau menunjukkan saponin 

steroida, dan warna merah, merah muda, atau ungu menunjukkan saponin 

triterpenoida (Farnsworth, 1966)  

2.2.2 Flavonoid  

Flavonoid terutama berupa senyawa yanglarut dalam air. Dapat diekstraksi 

dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak dikocok dengan 

eter minyak bumi. Flavonoid dapat berupa senyawa fenol, karena itu warnanya 

berubah bila ditambah basa atau amonia, jadi mudah dideteksi pada kromatogram 

atau dalam larutan (Harborne, 1987). 

2.3 Tinjauan tentang batuk  

2.3.1 Pengertian Batuk 

batuk adalah ekspirasi eksplosif yang menyediakan mekanisme protektif 

normal untuk membersihkan cabang trakeobronkial dari sekret dan zat-zat asing 

(Weinberger ,2005). Kemampuan untuk batuk merupakan mekanisme yang 

penting untuk membersihkan saluran napas bagian bawah, dan banyak orang 

dewasa normal yang batuk beberapa kali setelah bangun pagi hari untuk 
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membersihkan trakea dan faring dari sekret yang terkumpul selama tidur. 

Rangsangan yang biasanya menimbulkan batuk adalah rangsangan mekanik, 

kimia, dan peradangan. Inhalasi asap, debu, dan benda-benda asing kecil 

merupakan penyebab batuk yang paling sering (Price et al, 2006). 

2.3.2 Etiologi Batuk 

 Batuk bisa terjadi secara volunter tetapi biasanya terjadi akibat respons 

involunter akibat dari iritasi terhadap infeksi seperti infeksi saluran pernafasan 

atas maupun bawah, asap rokok, abu dan bulu hewan terutama kucing. Akibat dari 

penyakit respiratori antara lain asma, postnasal drip, penyakit pulmonal obstruktif 

kronis, bronkiektasis, trakeitis, croup, dan fibrosis interstisial. Batuk juga bisa 

terjadi akibat dari refluks gastro-esofagus atau terapi inhibitor ACE(angiotensin-

converting enzyme). Selain itu, paralisis pita suara juga bisa mengakibatkan batuk 

akibat dari pada kompresi nervus laryngeus misalnya akibat tumor (McGowan, 

2006). 

 Batuk juga bisa dipicu oleh stimulasi reseptor-reseptor yang terdapat di 

mukosa dari saluran nafas,(termasuk tenggorokan), juga dalam lambung. Bila 

reseptor ini yang peka bagi zat-zat perangsang  distimular., lazimnya timbullah 

refleks batuk. Saraf-saraf tertentu menyalurkan isyarat-isyarat ke pusat batuk 

disumsum lanjutan (medulla oblongata), yang kemudian mengkoordinir 

serangkaian proses yang menjurus ke respon batuk 

2.3.3  Mekanisme Batuk 

 Mekanisme batuk mengikuti pola dasar dari empat komponen yaitu 

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

glottis secara tiba-tiba, dan relaksasi otot ekspiratori (McGowan,2006). Batuk 

bermula dengan inspirasi dalam diikuti dengan penutupan glotis.Tekanan 

intratorasik 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 (Weinberger,2005) 
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Gambar 2.2Mekanisme Batuk 

2.3.4 Pengobatan mukolitik 

 Mukolitik merupakan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret 

saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan 

mukopolisakarida dari sputum (Estuningtyas, 2008). Terdapat berbagai ikatan 

antar molekul di dalam mukus, sehingga antar ikatan molekul itulah yang akan 

menjadi target pengobatan mukolitik. dengan cara memutus antar molekul 

tersebut sehingga dapat mengurangi viskositas mukus. Pengobatan mukolitik yang 

terdapat dipasaran antara lain adalah bromheksin. Ambroksil dan asetilsistein 

(Estuningtyas, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya, ektrak etanolik herba meniran (Phillanthus 

niruri) memiliki aktivitas mukolitik pada konsentrasi 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%, 

1,25% (Windriyati, 2011). Ektrak etanol daun sirih merah (Piper crocotum Ruiz 

and Pav) memiliki aktivitas mukolitik pada konsentrasi 0,1%, 0,3%, 0,5%, 0,7%, 

0,9%, tetapi yang setara dengan asetilsistein 0,1% yaitu pada konsentrasi 0,3% 

(Wulandari, 2012). Ekstrak etanol bunga kembangsepatu (Hibiscus rosa-sinensis)  

memiliki aktivitas mukolitik pada konsentrasi 1%, 1,25%, 1,50%, tetapi yang 

Mekanisme batuk 

Terjadi penutupan glotis 

Inspirasi dalam yang cepat  

 

Tekanan intratorasik yang positif mengakibatkan penyempitan trakea 

Apabila glotis tebuka, terjadi perbedan tekanan yang besar antara atmosfer dan 

tekanan udara yang di sertai dengan penyempitan trakea 

Sehingga menghasilkan kadar udara yang cepat melalui trakea 

Sehingga dapat membantu mengeliminasi mukus dan benda asing 
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setara dengan asetilsistein 0,1% yaitu pada konsentrasi 1,25% dan 1,50% 

(Murrukmihadi et al, 2011). Ekstrak etanol rimpang bangle (Zingiber purpureum) 

memiliki aktivitas mukolitik pada konsentrasi 0,5%, 1% (Alam et al, 2011). 

Selain itu, infusa daun turi merah (Sesbania grandiflora)menggunakan 

konsentrasi 1%, 2%, 5%, 10%.Yang memiliki aktivitas mukolitik yaitu 

konsentrasi 2%, 5%, 10%, tetapi yang setara dengan ambroksol 0,03% adalah 

konsentrasi 10% (Zainuddin, 2010). Infusa daun talok (Muntingia calabura) 

memiliki aktivitas mukolitik pada konsentrasi 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, tetapi yang 

setara dengan asetilsistein 0,2% yaitu pada konsentrasi 7,5% (Raharjo, 2008). 

Infusa daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) memiliki aktivitas mukolitik 

pada konsentrasi 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, tetapi yang setara dengan asetilsistein 3% 

yaitu pada konsentrasi 5% (Prastiyo, 2008). Infusa bunga belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) pada konsentrasi 10% dan 35% memiliki aktivitas mukolitik 

yang setara dengan asetilsistein 0,1% (Yuliana, 1997).  

Pada penelitian ini, kami menggunakan konsentrasi 0,5%, 1% dan 1,5% 

dengan harapan memiliki aktivitas mukolitik yang setara dengan asetilsistein 

0,1%.   

1. 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 mg-8 mg sehari. Obat ini rasanya pahit sekali. 

2. Ambroksol 

Ambroksol merupakan suatu metabolit bromheksin yang memiliki 

mekanisme kerja yang sama dengan bromheksin. Ambroksol sedang diteliti 
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tentang manfaatnya pada keratokonjungtivitis dan sebagai perangsang produksi 

surfaktan pada anak lahir prematur dengan sindrom pernafasan. 

3. 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. Ia 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 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, jikaobat ini diberikan, hendaklah disediakan alat 

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

hingga 20% (Estuningtyas, 2008). 

2.4 Mukus 

2.4.1  Mukus Manusia 

 Mukus (lendir) adalah sekret membran yang terdiri dari air, garam, dan 

sejenis protein, yaitu musin yang memberi sifat lengket pada sekret (Pearce, 

2010). Sekret kelenjar mukosa mengandung polisakarida.Sekret mengumpul di 

bagian puncak sel. Akibatnya inti terdesak di bagian basal sel, dan mungkin 

tampak gepeng (Singh, 1991). Dapat dijumpai musin sekretorik dan terikat 

membran.Musin sekretorik ditemukan di mukus yang ada dalam sekresi saluran 

cerna, napas, dan reproduksi. Mukus terdiri dari sekitar 94% air dan 5% musin, 

dengan sisanya berupa campuran berbagai molekul sel, elektrolit, dan sisa sel. 

Musin sekretorik umumnya memiliki struktur oligomerik sehingga massa 
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molekulnya sangat tinggi. Oligomer terdiri dari monomer-monomer yang 

disatukan oleh ikatan disulfida. Mukus memperlihatkan viskositas yang tinggi dan 

sering membentuk gel (Murray, 2009). 

Peningkatan produksi mukus dapat terjadi pada kondisi tersebut, dan 

mukus yang diproduksi sifatnya kental, sehingga hal ini berpengaruh pada 

pernapasan. Mukus kental dapat dikeluarkan melalui proses pengenceran. Secara 

fisiologis silia tidak mampu mengeluarkan mukus karena terlalu kental (Cloutier, 

2007). 

2.4.2 Mukus Sapi 

 Bagian abdominal dari saluran pencernaan hewan ternak terdiri dari (dari 

luar ke dalam) : serosa (peritonium viseral), otot terutama otot halus, submukosa 

(jaringan ikat), selaput epitel dari saluran (membran mukosa). Keseluruhan dari 

membran mukosa terdiri dari sel-sel epitel kolumnar, beberapa diantaranya 

mengalami modifikasi menjadi sel-sel goblet atau sel mangkok yang 

menghasilkan lendir (mucinogen) yang dilepas ke permukaan epitel dan bekerja 

sebagai pelicin dan pelindung (Frandson, 1993).  

Usus dari hewan tersebut mempunyai dua kelenjar yang penting yaitu 

kelenjar intestinal dan duodenal. Kelenjar intestinal, yang disebut Kripta 

Lieberkhun, 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 sukus enterikus (Frandson, 1993). Kelenjar duodenal 

yang disebut kelenjar. Bruner tidak terdapat di sepanjang usus, letaknya berakhir 

pada usus kecil. Kelenjar tersebut jaraknya dari pilorus bervariasi tergantung jenis 

hewan masing-masing. Kelenjar duodenal yang bertipetubulo-Alveolar 

mengalami percabangan yang terletak di dalam submukosa dengan salurannya 

yang terbuka di permukaan membran mukosa diantara vili. Sekresi dari kelenjar 

duodenal disebut cairan duodenal. Cairan intestinal berwarna kuning atau sedikit 

coklat, berair, mukoid dan kadang-kadang mengandung sel debris sedangkan 

cairan duodenal bersifat kental seperti lem. Hal ini karena adanya mucin atau 

pseudomucin (Frandson, 1993). 
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2.5 Simplisia 

Simplisia dalah bahan dari tanaman yang masih sederhana, murni, belum 

tercampur atau belum diolah, kecuali dibersihkan dan dijaga dengan baik agar 

tidak tercampur dengan bagian-bagian tanaman lainnya. Pengambilan simplisia 

atau bagian tanaman yang berkhasiat obat dari tanaman hendaknya dilakukan 

secara manual (dengan tangan), agar persyaratan-persyaratan simplisia yang 

dikehendaki dapat terpenuhi (Kartasapoetra,1992). 

Simplisia dibedakan menjadi tiga golongan, diantaranya simplisia nabati, 

simplisia hewani, simplisia pelikan (mineral). Simplisia Nabati adalah simplisia 

yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat 

tanaman ialah inti sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang 

dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang 

dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia 

murni. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan 

atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan yang belum berupa zat kimia 

murni. Simplisia Pelikan (mineral) adalah simplisia yang berupa bahan pelikan 

(mineral) yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum 

berupa zat kimia murni (Depkes RI, 1978). 

Salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia adalah dengan 

melakukan standarisasi simplisia. Standarisasi simplisia mempunyai pengertian 

bahwa simplisia yang digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi 

persyaratan tertentu. Parameter mutu simplisia meliputi susut pengeringan, kadar 

air, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air dan kadar sari 

larut etanol. Untuk uji kebeneran bahan dilakukan uji makroskopik (Depkes, 

2000). 

2.6 Ekstraksi 

2.6.1  Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa 

aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 
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ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). Penyarian atau ekstraksi merupakan 

proses penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan 

menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut (Ansel, 

2005). 

2.6.2  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). Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin terdiri dari maserasi dan perkolasi. 

Sedangkan cara panas terdiri dari refluks, soxhletasi, digesti, infus, dan dekok 

(Anonim, 2000). 

2.6.2.1 Cara Dingin 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi 

merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk 

menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia direndam 

dalam cairan penyari yang ditempatkan pada wadah bejana bermulut besar, 

ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut 

masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 1989). 

b. Maserasi Bertingkat 

Maserasi bertingkat adalah melarutkan bahan atau sampel dengan 

menggunakan dua atau lebih pelarut. Kelebihan dari metode maserasi bertingkat 

ini ialah dapat menghasilkan rendemen dalam jumlah yang besar dengan senyawa 

yang berbeda tingkat kepolarannya. 

Maserasi bertingkat dilakukan secara berturut-turut yang dimulai dari 

pelarut non polar berupa N-heksane, kloroform, selanjutnya pelarut semi polar 

berupa etil asetat dan dilanjutkan dengan pelarut polar seperti methanol atau 

etanol (Sudarmadji dkk, 2007) 
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c. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

(Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana 

silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan/ penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

2.6.2.2 Cara Panas 

a. Refluks 

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan pelarut pada 

temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2000).  

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 (Ditjen POM, 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
°
C (Depkes, 2000) 

d. Infus 

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air 

pada suhu 90
°
C 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). 

e. Dekok  

Dekok adalah penyarian dengan menggunakan air pada suhu 90
°
C selama 

30 menit (Goeswin, 2007).  
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2.7 Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dengan menyari simplisia 

nabati atauhewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung (Farmakope Indonesia III, 1979). 

2.8 Pelarut 

Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom 

ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau 

komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunanya begitu seragam 

sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan 

dengan mikroskop optis sekalipun. Beberapa jenis pelarut organik dan sifat 

fisiknya disajikan pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3  pelarut organik dan sifat fisiknya 

Pelarut Titik didih Titik beku Konstanta 

dielektrik 

Indeks 

polaritas 

Akuades 100,0 0 80,2 10,2 

Methanol 64,0 -98 32,6 5,1 

Etanol 78,4 -117 24,3 5,2 

Kloroform 61,2 -64 4,8 4,1 

Etil asetat 77,1 -84 6,0 4,4 

Dietil eter 35,0 -116 4,3 2,8 

Aseton 56,0 -95 20,7 5,1 

Sumber: Sudarmadji dkk., (2007) 

 Pada penelitian ini menggunakan pelarut fraksi etanol.Etanol 

dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, dan kuman sulit tumbuh 

dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat 

bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk 

pemekatan lebih sedikit (Anonim, 1986). Untuk meningkatkan penyarian biasanya 

menggunakan campuran etanol dan air.Perbandingan jumlah etanol dan air 

tergantung pada bahan yang disari(Anonim, 1986). 
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2.9 Pengujian Efek Mukolitik Secara Invitro 

Untuk pengujian efek mukolitik langkah awal ialah melakukan 

pengencereran lendir usus sapi dan ekstrak bunga blimbing wuluh. Setelah itu 

ekstrak dicampurkan dengan tween 80 lalu dilarutkan kedalam bufer fosfat mukus 

20%. Agar ekstrak dapat tercampur dengan homogen maka dilakukan pengadukan 

selama 40 detik. Konsentrasi tween 80 yang dapat ditambahkan hanya 0.5%.  

larutan uji diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Masukkan 10 ml larutan 

uji kedalam viskometer Ostwald. Atur pompa, kemudian pompa larutan uji 

sampai melewati batas gari atas. Waktu yang diperlukan larutan uji dalam 

melewati batas garis atas sampai batas garis bawah perlu dicatat, karena waktu 

itulah yang disebut waktu alir (dalam detik) pada larutan uji. Hal tersebut 

dilakukan  sebanyak tiga kali dan harus menggunakan larutan yang baru 

(Murrukmihadi et al, 2011). 

2.10 Viskositas 

2.10.1 Devinisi Viskositas  

Viskositas adalah suatu ungkapan yang mengatakan tahanan yang 

mencegah zat cair yang mengalir. Semakin tinggi viskositas suatu cairan maka 

semakin besar tahanannya jika zat diklasifikasikan menurut tipe alir dan 

diformasinya, maka pada umumnya zat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

system newton dan sistem non newton.pemilihannya tergantung dari sifat alirnya 

sesuai dengan hukum alir newton atau tidak (Martindale, 1993:1077). 

 Viskositas adalah suatu pernyataan “tahanan untuk mengalir” dari suatu 

sistem yang mendapat suatu tekanan. Makin kental suatu cairan, makin besar gaya 

yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu (Moechtar, 

1989). 

Pengukuran Viskositas 

1. Viskositas kapiler 

Cara kerja dari viskositas kapiler yaitu dari cairan dapat ditentukan 

dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk 

melewati 2 buah tanda,yaitu dari batas atas sampai batas bawah ketika ia 

mengalir karena gravitasi melalui viskosimeter kapiler. Waktu alir dari 

cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh suatu 
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zat yang viskositasnya sudah diketahui (biasanya air) untuk melewati 2 

buah tanda tersebut (Pipit, 2007). 

2. Viskometer bola jatuh 

Dalam tipe ini, suatu bola gelas atau bola besi jatuh kebawah dalam 

suatu tabung gelas yang hampir vertikal, mengandung cairan yang cairan 

yang diuji pada temperature konstan. Laju jatuhnya bola yang mempunyai 

kerapatan dan diameter tertentu adalah kebalikan fungsi viskositas sampel 

tersebut. 

2.11 Skrining fitokimia 

2.11.1 Metode Identifikasi  

Dalam mengidentifikasi golongan senyawa kimia dapat dilakukan 

menggunakan uji warna, penentuan larutan, bilangan Rf serta ciri spectrum UV 

(Harborne, 1998). Identifikasi paling penting dan dapat digunakan secara luas 

adalah dengan pengukuran spektrum luas. 

Fitokimia merupakan sebuah ilmu yang yang menguraikan aspek-aspek 

kimia suatu tanaman. Kajian dalam fitokimia meliputi uraian yang 

mencakupaneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan disimpan pada 

organisme, antara lain struktur kimia, biosintesis perubahan serta metabolismenya, 

penyebaran secara alamiah dan fungsi bilogis, serta isolasi dan perbandingan 

komposisi senyawa kimia dari bermacam-macam jenis tanaman (Harborne, 1987; 

sirait 2007). 

2.11.2 Metode Uji Fitokimia Senyawa Bahan Alam  

Fitokimia tanaman itu sendiri. Metabolit tersebut antara lain : alkaloid, 

terpenoid, isoprenoid, flavonoid, cyanogenik, glukosida, glukosinolat dan asam 

amino bukan protein (Sudarma, 2010). 

1. Uji Alkaloid 

Alkaloid adalah senyawa bahan alam yang mempunyai atom nitrogen yang 

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

mendiskripsikan berbagai nitrogen yang bersifat basa. Alkaloid dihasilkan oleh 

berbagai mahluk hidup antara lain bakteri, jamur, tumbuhan, dan binatang. 

Alkaloid dapat dimurnikan dari ekstrak kasarnya dengan metode ekstraksi asam-

basa.Senyawa alkaloid telah lama menjadi bagian penting dan tak terpisahkan 
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dalam penelitian yang telah dilakukan selama ini, baik untuk mencari senyawa 

alkaloid baru ataupun untuk penelusuran bioaktifitas (sudarma, 2010). 

Literature review, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar alkaloid di alam 

mempunyai keaktifan biologis dan memberikan efek fisiologi tertentu pada 

mahluk hidup. Fungsi alkaloid sendiri dalam tumbuhan sejauh ini belum diketahui 

secara pasti, beberapa ahli pernah mengungkapkan bahwa alkaloid diperkirakan 

sebagai pelindung tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh, 

atau sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion (sudarma, 

2010). 

Untuk dapat mendeteksi adanya alkaloid pada skrening fitokimia, ada dua jenis 

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

semprotan) (sudarma, 2010). 

Tabel 2.4: Reagensia yang dapat mengendapkan alkaloid 

Nama Reagensia Komposisi Kimia 

Bouchardat Iodine-Potassium-Iodide 

Dragendorff Bismuth potassium iodide 

Ecolle Sillicotungstic acid 

Hanger Picric acid 

Kraut Iodine-zinc chloriodide 

Marme Cadmium potassium iodide 

Mayer Potassium mercuric iodide 

Platinum chloride Chloroplatinic acid 

Scheibler Phosphotungustic acid 

Sonneschein Ammonium hosphomolybdate 

Valser Potassium mercuric iodide 

Wagner Iodine potassium iodide 

Bismuth antimony iodide 

Bromauric acid 

Bromoplatinic acid 

Bromothalic acid 

Sumber: Sudarma, (2010) 
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Uji alkaloid dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode antara 

lain: Meyer, Wagner,Dreagendorff. Prosedur uji alkaloid dengan metode Mayer, 

Wagner, dan Dragendorff yaitu 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% 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 (Marliana, et al. 2005).. Hasil uji alkaloid 

uji wagner akan terbentuk endapan coklat muda sampai kuning yang diperkirakan 

kalium-alkaloid. Hasil positif alkaloid uji dragendorff ditandai dengan endapan 

coklat muda sampai kuning yang diperkirakan kalium-alkaloid (sudarma, 2010). 

1. 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 

juga sering dikenal dengan bioflavonoid karena sebagian besar dari bahan biologi 

dan hayati. Flavonoid terdistribusi pada bagian tumbuhan yang mempunyai 

berbagai fungsi seperti menghasilkan berbagai pigmen warna kuning,merah atau 

biru pada bunga; melindungi dari serangan mikroorganisme dan serangga 

(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 
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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). 

3. Uji Saponin 

Saponin adalah glikosida yang steroidnya terdiri dari 27 karbon atau triterpen 

30 karbon dan banyak terdapat pada tumbuhan.Dijumpai pada berbagaibagian 

tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, dan buah. Saponin larut dalam air 

membentuk buih seperti buih sabun, hal ini disebabkan karena saponin 

mempunyai amphiphilik (Sudarma, 2010). 

Uji saponin 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). 

4. Uji Tanin dan Polifenol 

Tanin adalah zat polifenol tanaman yang berasa pahit dan cepat mengikat 

protein. Zat ini membuat mulut terasa kering.Tanin memiliki berat molekul dari 

500 hingga 3,000.Tanin bertentangan dengan basa, gelatin, logam berat, besi, air 

kapur, garam logam, zat oksidasi yang kuat dan sulfat seng (sudarma, 2010). 

 Prosedur uji tanin dan polifenol adalah sebagai berikut:sebanyak 3 ml 

sampel diekstraksi akuades panas kemudian didinginkan. Setelah itu ditambahkan 

5 tetes NaCl 10% dan disaring. Filtrat dibagi 3 bagian A, B, dan C. filtrat A 

digunakan sebagai blanko, ke dalam filtrat B ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl3, 
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dan ke dalam filtrat C ditambah garam gelatin, kemudian diamati perubahan yang 

terjadi (Marliana, et al. 2005). Pada uji tanin diperoleh hasil positif, karena tanin 

akan mengendapkan protein pada gelatin. Tanin bereaksi dengan gelatin 

membentuk kopolimer mantap yang tidak larut dalam air. Reaksi ini lebih sensitif 

dengan penambahan NaCl untuk mempertinggi penggaraman dari tanin-gelatin 

(Sudarma, 2010). 

5. Uji Kardenolin/bufadienol 

 kardenolin/bufadienol dapat dilakukan juga uji Lieberman-Burchard yang 

merupakan uji karakteristik untuk sterol tiak jenuh dan triterpen. Hasil positif 

pada uji Lieberman-Burchard ditandai dengan terbentuknya cincin hijau yang 

berasal dari reaksi antara sterol tidak jenuh ata triterprn dengan asam (CH3COOH 

dan H2SO4).Uji kedde dilakukan untuk menunjukkan adanya lakton tidak jenuh. 

Hasil positif pada uji kedde diperkirakan karena terjadi reaksi antara lakton tidak 

jenuh pada kardenolin/bufadienol dengan 3,5 dinitrobenzen (pereaksi 

Kedde).Karbonil (C=O) pada lakton tidak jenuh memiliki ikatan δ yang mudah 

putus dan membentuk ikatan baru dengan senyawa 3,5 dinitrobenzen. Karena 

gugus nitro pada senyawa 3,5 dinitrobenzen merupakan gugus pengarah meta 

maka diperkirakan ikatan yang terjadi adalah antara atom oksigen pada gugus 

karbonil dengan atom karbon posisi meta pada 3,5 dinitrobenzen. Hasil positif 

dengan semua pereaksi tersebut baru menunjukkan adanya kardenolin dan 

bufadienol (Sudarma, 2010) 

 Uji kardenolin dan bufadienol menggunakan 3 metode yaitu metode 

Keller-Killiani, metode Lieberman-Burchard dan metode Kedde (Marliana, et al. 

2005). 

a. Metode Keller-Killiani yaitu dengan menguapkan 2 ml sampel, dan 

mencucinya dengan heksana sampai heksana jernih. Residu yang 

tertinggal dipanaskan diatas penangas air kemudian ditambahkan 3 ml 

pereaksi FeCl dan 1 ml H2SO4pekat. Jika terlihat cincin merah bata 

menjadi biru atau ungu maka identifikasi menunjukkan adanya kardenolin 

dan bufadienol. 

b. Metode Lieberman-Burchard yaitu dengan cara menguapkan sampel 

kering. Kemudian ditambahkan kedalamnya 10 ml heksana,  diaduk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

 
 

selama beberapa menit lalu dibiarkan. Selanjutnya diuapkan diatas 

penangas air dan ditambahkan 0,1 g Na2SO4 anhidrat lalu diaduk. Larutan 

disaring sehingga diperoleh filtrat. Kemudian filtrat dipisahkan menjadi 2 

bagian, A dan B. filtrat A sebagai blangko dan filtrat B ditambahkan 3 

tetes pereaksi asam asetat glasial dan H2SO4, senyawa kardenolin dan 

bufadienol akan menunjukkan warna merah sampai ungu. 

c. Metode Kedde yaitu dengan cara menguapkan sampel sampai kering 

kemudian menambahkan 2 ml kloroform, lalu dikocok dan disaring. Filtrat 

dibagi menjadi 2 bagian, A dan B. filtrat A sebagai blangko, dan filtrat B 

ditambah 4 tetes reagen Kedde. Senyawa kardenolin/bufadienol akan 

menunjukkan warna ungu (Sudarma, 2010). 

 


