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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang     

 Batuk merupakan suatu mekanisme refluk yang sangat penting untuk 

menjaga jalan nafas agar tetap terbuka dengan cara menyingkirkan hasil sekresi 

lendir yang menumpuk pada jalan pernafasan. Tidak hanya lendir yang akan 

disingkirkan oleh reflex batuk, tetapi juga gumpalan darah dan benda asing 

(Djojodibroto, 2009). Batuk merupakan masalah serius yang tidak diperdulikan 

(Chunk KF, Pavord ID, 2008). Batuk  berperan sebagai pertahanan tubuh dalam 

menghadapi penyakit atau  radang pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh 

lendir (riak). Pengobatan terhadap batuk yang paling tepat adalah mengobati atau 

menghilangkan penyebabnya (Sartono,1993).  

Batuk secara definisi dapat diklasifikasikan menurut waktu dan 

produktifnya. batuk menurut waktu dibagi menjadi tiga yaitu batuk akut, batuk 

subakut dan batuk kronis. Pertama, batuk akut adalah batuk yang berlangsung 

selama kurang dari tiga minggu. Kedua, batuk subakut merupakan batuk yang 

berlangsung selama tiga hingga delapan minggu. Ketiga, batuk kronis yaitu batuk 

yang terjadi dalam waktu lebih dari delapan minggu (Dicpinigaitis, 2009). Batuk 

menurut produktifnya dibagi menjadi dua yaitu batuk produktif dan batuk tidak 

produktif. Pertama, batuk produktif adalah batuk yang menghasilkan dahak atau 

lendir (sputum) sehingga lebih dikenal dengan sebutan batuk bedahak. Kedua, 

batuk tidak produktif adalah batuk yang tidak menghasilkan dahak (spetum) atau 

lebih dikenal dengan sebutan batuk kering (junaidi, 2010). 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya batuk, yaitu virus, 

bakteri, dan juga asap rokok. Seorang perokok aktif atau mantan perokok 

memiliki faktor resiko untuk menderita batuk kronis. Seseorang yang terus 

menerus terpajan asap rokok bisa menyebabkan batuk dan kerusakan paru-paru ( 

O’Regan AW, 2004). Dari data yang didapat konsumsi rokok di Indonesia pada 

tahun 2002 berjumlah 182 milyar batang yang merupakan urutan kelima di antara 

10 negara di dunia dengan konsumsi tertinggi pada tahun yang sama 

(Balitbangkes Depkes, 2004).  
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Penyebab batuk lain adalah karena adanya bakteri Bordetella pertussis 

yang merupakan penyebab dari batuk rejan. Batuk rejan atau pertusis adalah suatu 

penyakit yang menular. Berdasarkan data WHO menyebutkan bahwa terjadi 

sekitar 30 sampai 50 juta kasus per tahun, dan menyebabkan kematian pada 

300.000 kasus (WHO, 2012). 

Terapi untuk mengatasi batuk terdiri dari antitusif, ekspektoran dan 

mukolitik. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan secret saluran nafas 

dengan jalan mencegah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari 

sputum (Estuningtyas, 2008). Antitusif adalah obat batuk yang digunakan untuk 

batuk kering (batuk yang tidak disertai dengan dahak), sedangkan ekspektoran 

adalah obat batuk yang digunakan untuk batuk berdahak (sholekhudin, 2014). 

Salah satunya obat mukolitik adalah bromheksin yang sering digunakan untuk 

obat batuk oleh masyarakat. 

Macam-macam  obat batuk yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagian 

besar mengandung senyawa kimia sintesis. Penggunaan senyawa kimia sintesis 

secara berlebihan memiliki efek samping yang dapat merugikan manusia. Efek 

samping yang sering terjadi adalah mual, muntah dan gangguan pencernaan . Oleh 

karena itu ditinjau dari beberapa efek samping yang merugikan bagi manusia, 

maka dilakukan alternatif lain yaitu dengan memanfaatkan suatu tanaman. 

Disamping itu belum meratanya sarana kesehatan, juga mahalnya harga obat dan 

banyaknya efek samping dari obat modern menjadi faktor pendorong bagi 

masyarakat untuk menggunakan obat tradisional (Pramono, 2002). 

Sejak zaman dahulu, sebagian dari masyarakat Indonesia terutama dari 

kalangan yang bertempat di pedesaan mangenal dan memakai tanaman yang 

berkhasiat obat sebagai salah satu upaya penanggulangan kesehatan yang 

dihadapinya. pengobatan menggunakan tanaman berkhasiat obat merupakan 

warisan budaya bangsa berdasarkan pengalaman yang secara turun temurun telah 

diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi saat ini (Wijayakusuma, 

1994).  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, tanaman-tanaman yang 

mempunyai aktivitas sebagai mukolitik adalah bunga belimbing wuluh. Suatu 

penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliana tahun (1997) menyebutkan bahwa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bordetella_pertussis
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
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infusa bunga blimbing wuluh (A.blimbi) dengan kadar 10% dan 35% dapat 

digunakan sebagai mukolitik dan mempunyai potensi yang setara dengan 

asetilsistein 0,1%. Bunga dari belimbing wuluh  mengandung saponin, dimana 

saponin dapat memberikan efek antitusif dan ekspektoran yang membantu 

penyembuhan batuk.  

Berdasarkan pada penelitian diatas telah dibuktikan bahwa belimbing 

wuluh dapat digunakan sebagai obat batuk, sehingga dilakukan pendekatan 

kemotaksonomi antara belimbing manis dan belimbing wuluh, dimana keduanya  

mempunyai kekerabatan pada tingkat marga. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

dikembangkan pada tanaman blimbing manis, dengan memanfaatkan organ bunga 

belimbing manis (kintoko, 2014). 

Pada tanaman bunga Averrhoa carambola dilakukan identifikasi 

kandungan kimia dan menguji aktifitas mukolitik dengan menggunakan usus sapi 

secara in vitro, dimana  Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara maserasi 

dengan pelarut  berbeda-beda yang dilihat dari tingkat kepolarannya yaitu non 

polar (n-heksan), semi polar (etil asetat) dan etanol (polar).  Fraksi etanol bunga 

Averrhoa carambola yang diperoleh akan dilakukan uji aktivitas mukolitik pada 

mucus usus sapi secara in vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Golongan senyawa aktif apa saja yang terkandung pada fraksi etanol 

bunga Averrhoa carambola ? 

2. Bagaimana aktifitas fraksi etanol bunga Averrhoa carambola sebagai 

mukolitik secara invitro ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk memperoleh data golongan senyawa aktif yang terkandung pada 

fraksi etanol bunga Averrhoa carambola. 

2. Untuk memperoleh data aktivitas dari fraksi etanol bunga Averrhoa 

carambola sebagai mukolitik secara invitro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. manfaat penelitian yang diharapkan dapat memperoleh informasi senyawa 

yang terkandung pada fraksi etanol bunga Averrhoa carambola. 

2. pada penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh data aktivitas fraksi 

etanol bunga Averrhoa carambola sebagai mukolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


