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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Perubahan cuaca, khususnya peralihan musim kering dan musim 

penghujan, atau sebaliknya sering menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap 

berbagai macam penyakit. Seringkali penyakit yang muncul adalah batuk, pilek, 

dan flu yang dapat meningkatkan produksi mukus. Batuk adalah pengeluaran 

sejumlah volume udara secara mendadak dari rongga toraks melalui epiglotis 

dan mulut. Batuk disebabkan oleh iritasi mekanik dari respon sensorik di laring, 

di dinding posterior trachea dan di cabang atas bronkus. Batuk terjadi bila ada 

iritasi kimia pada reseptor sensorik di saluran terhalus pada saluran udara (Tjay, 

Tan Hoan dan Rahardja, K. 2010). Batuk bisa terjadi akibat dari iritasi terhadap 

infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas maupun bawah, asap rokok, abu 

dan bulu hewan terutama kucing (McGowan, 2006).  

Batuk adalah suatu refleks fisiologis protektif yang bermanfaat untuk 

mengeluarkan dan membersihkan saluran pernafasan dari dahak, debu, zat-zat 

perangsang asing yang dihirup, partikel-partikel asing dan unsur-unsur infeksi. 

batuk yaitu gejala penting yang timbul oleh terpicunya refleks batuk. Misalnya 

pada alergi, perubahan suhu yang mendadak dan rangsangan kimiawi.   

Timbulnya respon batuk bisa dikarenakan beragam hal salah satunya adalah 

keberadaan mukus pada saluran pernafasan. Normalnya, mukus membantu 

melindungi paru-paru dengan menjebak partikel asing yang masuk. Namun 

apabila jumlah mukus meningkat, maka mukus tidak lagi membantu malahan 

mengganggu pernafasan. Oleh karena itu, tubuh memiliki respon batuk untuk 

mengurangi mukus yang berlebihan tersebut (Bennett, n.d.). Selain mukus batuk 

dapat disebabkan oleh faktor luar seperti debu maupun zat asing yang dapat 

mengganggu pernafasan.  
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Pengobatan tradisional merupakan salah satu pengobatan alternatif yang 

biasa dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak 

memberikan hasil yang memuaskan. Obat tradisional yaitu bahan obat yang 

berasal dari tumbuh- tumbuhan yang mempunyai banyak khasiat didalamnya 

sebagai obat herbal. Berdasakan pengalaman empiris secara turun-temurun dan 

dari penuturan orang tua serta pengalaman (Erika Widiarini, Suyatno,. 2016). 

Masyarakat lebih cenderung untuk mencari pengobatan apabila batuknya 

berkepanjangan sehingga tidak mengganggu aktivitas seharian.  

Ada banyak tanaman yang mengandung saponin dan tanin sebagai 

mukolitik, misalnya daun tanaman pare, daun sirih merah, bunga sepatu dan lain-

lain. Saponin merupakan golongan senyawa alami yang mempunyai masa dan 

molekul besar (Burger, 1998). Dalam tumbuhan tertentu mengandung senyawa 

sabun yang disebut saponin, dimana saponin berbeda struktur dengan senyawa 

sabun yang ada. Saponin adalah senyawa polar yang keberadaanya dalam 

tumbuhan dapat diekstraksi dengan pelarut semi polar dan polar,  

 Saponin merupakan suatu glikosida yaitu campuran karbohidrat sederhana 

dengan aglikon yang terdapat pada bermacam-macam tanaman (Kirk and 

Othmer, 1967). Saponin dibedakan berdasarkan hasil hidrolisisnya menjadi 

karbohidrat dan sapogenin, sedangkan sapogenin terdiri dari dua golongan yaitu 

saponin steroid dan saponin triterpenoid.  Disamping itu terdapat senyawa lain 

yaitu tanin. Tanin merupakan suatu senyawa polifenol yang memiliki berat 

molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan karboksil.   

Nanas kerang (Rhoeo discolor) merupakan tanaman yang sangat 

bermanfaat bagi manusia dan memiliki bau yang khas. Tanaman ini merupakan 

salah satu tanaman yang memiliki senyawa metabolit berupa alkaloida, saponin, 

flavonoida, tanin, polifenol (kirana, 1993). Tanaman Rhoeo discolor memiliki 

keindahan yaitu daunnya menarik dan sebagian orang menjadikannya sebagai 

tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias dalam pot tanaman tersebut juga 

sebagai pembatas tanaman. Bunga pada nanas kerang dapat sebagai obat seperti 

anti radang, memelihara paru, mencairkan dahak, antidiare, dan membersihkan 

darah (syamsul, 2008). Pada tumbuhan Rhoeo discolor bagian yang digunakan 

dalam pemanfaatan yakni bagian daun. Rhoeo discolor yang segar atau kering 
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dapat digunakan untuk menggobati beberapa penyakit. Pemanfaatan daun nanas 

kerang (Rhoeo discolor Hance) sebagai peluruh dahak masih secara empiris 

yaitu dengan cara merebus daunnya yang kemudian hasil saringannya. Tanaman 

tersebut dilaporkan mempunyai efek farmakologis seperti sebagai anti radang, 

memelihara paru, peluruh dahak, antibatuk, antidiare, pembersih darah, dan 

penghenti pendarahan. Tanaman nanas kerang mengandung saponin dan tanin. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah sehingga 

dapat memberikan bukti serta keamanan dan manfaatnya yang dapat digunakan 

sebagai obat tradisonal.   

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas mukolitik ekstrak kental 

daun nanas kerang, dimana senyawa komponen aktif yang ada pada tanaman 

tersebut di peroleh dengan metode ekstraksi maserasi dengan menggunakan 

pelarut etanol 96% kemudian ekstrak tersebut di uji aktivitas mukolitik pada 

konsentrasi 0,1%, 0,5%, dan 1%. Uji aktivitas mukus pada usus sapi dilakukan 

pengukuran viskositas menggunakan viskometer ostwald secara in vitro.  

Adanya penelitian tersebut, diharapkan mempercepat penerimaan oleh 

masyarakat luas dan kalangan medis sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah sekaligus membantu kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti ingin menguji aktivitas mukolitik dari daun nanas kerang terhadap 

mukosa usus sapi secara in vitro. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, adapun permasalahan yang 

diambil sebagai berikut:  

(1)  Apakah ekstrak pada tanaman daun Rhoeo discolor Hance memiliki 

aktivitas mukolitik secara in vitro?  

(2)  Berapakah konsentrasi daun Rhoeo discolor yang memiliki aktivitas 

mukolitik yang optimum? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian diatas adalah :  

(1) Mendapatkan data aktivitas mukolitik daun Rhoeo discolor Hance 

pada viskositas secara invitro.  

(2)  Mendapatkan data konsentrasi daun Rhoeo discolor Hance yang  

 optimum sebagai mukolitik.  

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Dari tujuan di atas, dapat di jelaskan bahwa manfaat dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

(1) Memberikan informasi bahwa daun Rhoeo discolor Hance 

mempunya aktivitas yang dapat menurunkan viskositas mukus sapi 

secara in vitro.  

(2) Memberikan informasi bahwa daun Rhoeo discolor Hance memiliki 

konsentrasi yang setara dengan asetilsistein.  

 


