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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman Nanas Kerang (Rhoeo discolor Hance) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Rhoeo discolor Hance 

Dalam ilmu tumbuhan, sistematika (Taksonomi) tanman R. discolor Hance  

Adalah sebagi berikut.  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Tanaman berbiji) 

Divisi  : Magnoliphyta (Tumbuhan berbunga) 

Subdivisi : Angiospermae (Biji berada di dalam buah) 

Kelas   : Monocotyledonae (biji berkeping satu) 

Ordo  : Commelinales 

Familia : Commelinaceae 

Genus  : Rhoeo 

Species : Rhoeo discolor [L. Her.] hance  

(Abdul kadir, 2008) 

 

 

 

Gambar 2.1. Rhoeo discolor [L.Her.] hance 
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2.1.2  Morfologi Tanaman Rhoeo discolor Hance 

  Tanaman ini berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tanaman berupa 

herba dengan tinggi pohon antara 40-60 cm. batangnya pendek dan kasar dan 

tidak mempunyai percabangan. Daun nya merupakan daun tunggal berbentuk 

lonjong, permukaan atas berwarna hijau dan permukaan bawah berwarna 

merah keunguan. Batangnya merupakan bunga majemuk, berbentuk mangkok, 

muncul di ketiak daun, terbungkus kelopak seperti kerang, mahkota bunga 

berbentuk segi tiga, terdiri atas tiga lembaran berwarna putih (Syamsul, 2008).  

 

Gambar 2.2 Daun nanas kerang (Hariana A, 2013) 

 

2.1.3   Perkembangbiakan Tanaman Rhoeo discolor Hance   

Perbanyakan Tumbuhan Rhoeo discolor dengan menggunakan biji. Nanas 

kerang dirawat dengan disiram air yang cukup, dijaga kelembaban tanahnya, 

dan di pupuk dengan pupuk organik (Hariana, H. Arief, 2008).  

2.1.4   Kandungan Utama Tanaman Rhoeo discolor Hance  

     Rhoeo discolor Hance merupakan salah satu tanaman yang memiliki 

beberapa senyawa metabolit sekunder berupa alkaloida, flavonoida, tanin, 

polifenol (Kirana, 1993). Senyawa saponin dan tanin terdapat pada daun dan 

bunga Rhoeo discolor Hance.  

 2.1.5     Kegunaan dan Khasiat Rhoeo discolor Hance  

 Selain sebagai tanaman hias dalam pot maupun sebagai pembatas   

tanaman, daun dan bunganya berguna sebagai antiradang, memelihara paru, 

mencairkan dahak, antidiare, dan membersihkan darah (Syamsul,. 2008). 



7 
 

 
 

       2.2    Batuk 

Batuk adalah suatu refleks fisiologi protektif yang bermanfaat untuk 

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

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

(Yulias Ninik Windriyati, Mimiek Murrukmihadi 2007).  Orang sehat hampir 

tidak batuk sama sekali berkat mekanisme pembersihan dari bulu getar di 

dinding bronchi, yang berfungsi menggerakkan dahak keluar dari paru-paru 

menuju batang tenggorok. Cilia ini bantu menghindarkan masuknya zat-zat 

asing ke saluran napas (Linnisaa and Wati 2014). Berdasarkan ada atau tidaknya 

dahak, batuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu batuk produktif atau berdahak 

dan batuk kering. Batuk produktif merupakan suatu mekanisme perlindungan 

dengan fungsi mengeluarkan zat-zat asing dan dahak dari batang tenggorokan. 

batuk dapat 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 (Linnisaa and Wati 2014).  

Frekuensi batuk diberikan terapi simptomatik dengan obat-obat pereda 

batuk. Salah satu obat yang dapat mengencerkan dahak sehingga dahak mudah 

keluar adalah mukolitik. Mukolitik merupakan obat yang bekerja dengan cara 

mengencerkan sekret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang 

mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum (Dwi Wahyuni and Surya 

Ningsi 2015). Tetapi pada umumnya obat batuk akan mengandung satu atau 

lebih komponen berikut, yaitu Ekspektoran (berkhasiat untuk memudahkan 

mengeluarkan dahak melalui refleks batuk), Antihistamin (zat untuk mencegah 

atau meredam aksi alergi) dan menambah dengan Antitusif (zat peredam batuk) 

oleh sebab itu, diharapkan dapat memperlancar pengeluaran dahak melalui 

refleks batuk (Danusantoso, 2001).  

Mekanisme batuk terjadi secara reflektoris karena rangsangan pada reseptor 

batuk yang dialirkan melalui serat sensorik kepusat batuk dan kemudian 

diteruskan keserat motorik. Ransangan terjadinya refleks batuk dapat berasal 

dari dalam paru seperti inflamasi (edema mukosa , secret trakeobronkus), alergi 

zat kimia dan termal seperti asap rokok, gas iritan, dan udara. Luar paru seperti 
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radang pada saluran nafas atas, pleura, dan sentral, Disamping gangguan-

gangguan tersebut, batuk bisa juga dipicu oleh stimulasi reseptor yang terdapat 

di mukosa dari seluruh saluran napas.   

 

2.3 Tinjauan Mukus  

2.3.1 Mukus Manusia  

 Mukus Manusia menghasilkan dua jenis mukus yaitu mukus saluran 

pernapasan dan mukus lambung. Mukus saluran pernapasan merupakan cairan 

kental yang dikeluarkan dengan bikarbonat oleh sel-sel mukus tertentu. Mukus 

melapisi semua mukosa, kekentalannya berkurang bila pH nya meningkat diatas 

5. Mukus tersebut terdiri dari air (95%) dan pencampuran dari lemak dan 

glikoprotein (Ninik Y. W. dkk., 2007).  Fungsi gel mukus adalah sebagai lapisan 

yang tidak dapat dilewati air dan menghalangi difusi ion dan molekul seperti 

pepsin. Bikarbonat, dikeluarkan sebagai regulasi di bagian sel epitel dari mukosa 

lambung dan membentuk gradien derajat keasaman (pH) yang berkisar dari 1 

sampai 2 pada lapisan lumen dan mencapai 6 sampai 7 di sepanjang lapisan epitel 

sel (Kasper., dkk. 2008). Mukus dewasa normal dibentuk sekitar 100 ml dalam 

saluran napas setiap hari. Mukus ini diangkut menuju faring oleh gerakan 

pembersihan normal dari silia yang membatasi saluran pernapasan. Kalau 

terbentuk mukus yang berlebihan, proses normal pembersihan mungkin tidak 

efektif lagi, sehingga akhirnya mukus tertimbun. Pembentukan mukus yang 

berlebihan, mungkin disebabkan oleh gangguan fisik atau kimiawi, infeksi pada 

membran mukosa (Dwi Wahyuni and Surya Ningsi 2015).  

2.3.2 Mukus Sapi  

 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 

membrane 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 pylorus bervariasi tergantung jenis hewan masing-masing. Cairan intestinal 
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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). 

2.3.3  Tinjauan tentang Mukolitik  

Komposisi mukus intestinal mamalia adalah 97,5% air, 0,8% protein, 

0,73% substansi organik lain, dan 0,88% garam organik (Yulias Ninik 

Windriyati, Mimiek Murrukmihadi 2007).  

      Mukolitik adalah obat yang digunakan dalam obat batuk yang bekerja 

dengan cara mengurangi kekentalan lendir. Mukolitik mampu memutus ikatan 

disulfida dan berpotensi mengurangi viskositas mukus (Rogers, 2007). 

Mukolitika digunakan dengan efektif pada batuk dengan dahak yang kental 

sekali seperti pada bronchitis, emfisema, dan cystic fibrosis. Sehingga 

mengubah sifat fisika kimia dari mukus yang menyebabkan viskositas mukus 

menurun dan akan lebih mudah dibatukkan. Pada mukus terdapat berbagai 

macam jenis ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul inilah yang menjadi 

target pengobatan mukolitik. Obat ini dapat meringankan pernafasan, sesak 

nafas dan terutama pada serangan asma hebat yang dapat mematikan jika 

sumbatan lendir sedemikian kentalnya, sehingga tidak dapat dikeluarkan (Tjay,. 

2010). Mukolitik memiliki gugus sulfhidryl (-SH) bebas dan berdaya 

mengurangi kekentalan dahak dan mengeluarkannya. 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 makro molekulnya. Senyawa sistein berdaya membuka 

jembatan disulfide, aktivitas mukolitik terbesar pada asetilsistein yaitu pada pH 

7-9. Bromheksin dan ambroksol bekerja dengan jalan memutuskan serat serat 

mukopolisakarida (Tjay, 2010). 

 Asetilsistein adalah obat yang bekerja sebagai mukolitik. Asetilsistein 

menurunkan viskositas sekret paru pada pasien radang paru dan mampu 

memperbaiki gerakan bulu getar (Tjay, 2010). Adanya gugus –SH pada 

asetilsistein dapat memutus ikatan disulfida pada mukus sehingga dapat 

menurunkan viskositas mukus.  
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  Sebelumnya para peneliti belum melakukan uji aktivitas mukolitik 

daun Rhoeo discolor Sehingga pada penelitian ini, kami melakukan uji 

dengan konsentrasi 0,1%, 0,5%, dan 1,0% dengan harapan memiliki aktivitas 

mukolitik yang setara dengan asetilsistein 0,1%.  

 

2.4 Tinjauan simplisia  

2.4.1  Pengertian Simplisia  

   Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat 

yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, berupa 

bahan yang telah dikeringkan (Dr.Ir. Prasetyo and Ir. Entang Inoriah S 2013).   

2.4.2 Penggolongan simplisia  

Simplisia terbagi atas 3 golongan yaitu : 

1) Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman dan   eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi yang 

spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dikeluarkan dari selnya 

dengan cara tertentu atau zat yang dipisahkan dari tanamannya dengan 

cara tertentu yang masih belum berupa zat kimia murni.   

2) Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan 

atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia 

murni.  

3) Simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah 

diolah atau belum, tidak berupa zat kimia murni.  

2.4.3 Pembuatan Serbuk Simplisia dan Klasifikasinya (Ditjen POM, 2000)  

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk 

simplisia kering. 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. Maka akan timbul panas  yang dapat 
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berpengaruh pada senyawa kandungan. Namun hal ini dapat dikompensasi 

dengan penggunaan nitrogen cair. 

 

2.5     Tinjauan Ekstraksi  

  Ekstraksi adalah penyarian suatu bahan aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan 

simplisia adalah bahan yang dipergunakan sebagi obat yang belum 

mengalami pengelolaan apapun dan kecuali dikatakan lain, berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, 

simplisia hewani, dan simplisia pelikan (mineral). Simplisia nabati adalah 

simplisia yang berupa tumbuhan utuh bagian tumbuhan. Sediaan kental 

diperoleh dengan mengesktraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut sesuai, dan semua pelarut diuapkan 

dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan disebut dengan ekstrak. Pelarut dalam proses 

pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik untuk senyawa kandungan 

berkhasiat atau yang aktif, denga senyawa tersebut dapat terpisahkan dari 

bahan serta senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung 

sebagian besar senyawa yang diinginkan.  

Metode ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : 

1. Cara Dingin  

a.     Maserasi adalah proses simplisia dengan cara perendaman menggunakan 

pelarut dengan sesekali pengadukan pada temperatur kamar. Maserasi yang 

dilakukan secara terus menerus disebut maserasi kinetik. Sedangkan yang 

dilakukan pengulangan pelarut setelah dilakukan penyaringan terdapat 

maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi. 

b.    Perkolasi adalah proses penyarian simplisia pelarut yang selalu baru 

sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada 

temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahap pelembaban bahan, 

tahap perendaman antara tahap perkolasi sebenarnya (penetesan atau 

penampungan ekstrak) terus menerus sampai diperoleh perkolat yang 

jumlahnya 1-5 kali bahan.  
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2. Cara Panas  

a.  Refluks, yaitu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pearut terbatas relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan proses ekstraksi sempurna.  

b. Soxhlet, yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya 

dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi dengan jumlah  

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.  

c. Dgesti, yaitu maserasi kinetik pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar, 

yaitu secara umum dilakukan pada suhu 40-50 oc.  

d.   Infus, yaitu ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur (96-

98 oc) selama waktu tertentu.  

 

2.6   Tinjauan Pelarut  

 Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat 

lain. 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).  

2.6.1 Etanol  

Alkohol adalah senyawa hidrokarbon berupa gugus hydroksil (-OH) 

dengan 2 atom karbon (C). Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol 

absolut. Spesies alkohol yang banyak digunakan adalah CH3CH2OH yang disebut 

metil alkohol (metanol), C2H5OH yang diberi nama etil alkohol (etanol), dan 

C3H7OH yang disebut isopropil alkohol atau propanol- 2. Dalam dunia 

perdagangan yang disebut alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil 

karbinol dengan rumus kimia C2H5OH (Rama, 2008).  Etanol disebut juga etil 

alkohol dengan rumus kimia C2H5OH dengan titik didihnya 78,4° C. Etanol 

memiliki sifat tidak berwarna, volatil dan dapat bercampur dengan air.  

 

2.7   Asetilsistein  

Asetilsistein merupakan derivat asam amino alamiah sistein yang berkhasiat 

mencairkan dahak dengan jalan memutuskan jembatan disulfida, sehingga rantai 
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panjang antara mukoprotein panjang terbuka dan lebih mudah dikeluarkan melalui 

batuk (Tjay, 2010). 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. Asetilsitein 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). 

 

 

Gambar 2.3 Struktur asetilsistein 

 

2.8   Pengujian Mukolitik secara invitro  

 Pembuatan uji dilakukan dengan membuat larutan uji terlebih dahulu 

dengan mencampurkan ekstrak daun Rhoeo discolor Hance dengan tween 80 

dengan kadar 0,5%, kemudian dilarutkan dengan mukus dapar posphat 20% dan  

campuran tersebut diaduk hingga homogen.   

          Larutan uji tersebut di inkubasi dalam suhu 37o C selama 30 menit dalam air 

kemudian diukur viskositasnya dengan menggunakan viscometer Ostwald, atur 

pompa kemudian pompa larutan uji sampai melewati tepi atas Ostwald. Jangan 

lupa tutup ujung pipa dan lepaskan setelah pengatur waktu telah disiapkan. Setelah 

dicatat waktu yang dihasilkan, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

viskositas.  

 

2.9    Viskositas  

Fluida sesungguhnya mempunyai sejumlah gesekan internal tetentu yang disebut 

sebagai viskositas. Viskositas dinyatakan sebagai suatu tahanan aliran fluida 
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terhadap gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan lainnya. Viskositas 

adalah suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir, 

dimana semakin tinggi kekentalan maka semakin besar hambatannya. Suatu cairan 

yang mengalir dengan mudah mempunyai viskositas kecil. Sebaliknya, pada cairan 

yang sulit mengalir mempunyai viskositas yang besar ( Suciyati. S W,. 2012).  

  Berdasarkan tipe aliran digolongkan menjadi dua, yaitu system Newton 

dan sitem non-Newton. Pemilihan ini bergantung pada sifat-sifat alirannya apakah 

sesuai dengan hukum aliran Newton atau tidak. Pada sistem Newton, berbanding 

langsung dengan shearing stress. semakin besar viskositas suatu cairan, akan 

makin besar pula gaya persatuan luas yang diperlukan. Sistem non-Newton artinya 

zat-zat tidak mengikuti persamaan aliran Newton. 

2.9.1    Viskometer Ostwald  

 Viscometer Ostwald merupakan viskositas 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 ostwald. Waktu alir dari cairan yang diuji 

dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat yang viskositasnya 

sudah diketahui (biasanya air) untuk melewati 2 buah tanda tersebut (Pipit, 2007). 

 

 

Gambar 2.4 Viskometer Ostwald (Made, 2010) 

 

 

2.10   Tinjauan Skrining Fitokimia  

    Fitokimia dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrient yang 

diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan. Dalam 

penggunaan umum, fitokimia memiliki definisi yang lebih sempit. Fitokimia 
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biasanya digunakan pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak 

dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek yang menguntungkan 

bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi pencegahan penyakit (Sudarma, 

2010).  

  Komponen bioaktif dari suatu tumbuhan memegang peranan penting 

dalam memberikan efek fisiologi sehingga sering dipergunakan sebagai obat. 

Komponen aktif yang terdapat pada bahan tumbuhan dikenal dengan istilah 

fitokimia. Pengertian fitokimia adalah suatu bahan dari tumbuhan yang dapat 

memberikan fungsi-fungsi fisiologis untuk pencegahan penyakit. Bahan yang 

dimaksud adalah senyawa kimia berupa komponen bioaktif yang dapat digunakan 

untuk pencegahan atau pengobatan penyakit. 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 memunyai fungsi dengan 

makhluk hidup lainnya. Metabolit sekunder yang diproduksi tanaman bermacam-

macam seperti alkaloid, terpenoid, isoprenoid, flavonoid, cyanogenik, glukosida, 

glukosinolat dan asam amino bukan protein (Sudarma, 2010).   

   Berbagai uji kimia dapat dipergunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

berbagai metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan dan pengujian kimia 

ini disebut dengan istilah uji fitokimia. Misalnya untuk mendeteksi alkaloid dapat 

dipergunakan pereaksi Mayer, polifenol dengan pereaksi FeCl3 dan saponin 

dengan metode Forth, dll (Sudarma, 2010). 

2.10.1   Uji Alkaloid  

 Nama alkaloid diturunkan dari kata alkaline. Alkaloid adalah suatu 

golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan dialam. Hampir seluruh 

senyawa alkaloida berasal dari tumbuhtumbuhan dan tersebar luas dalam 

berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloida mengandung paling sedikit satu atom 

nitrogen yang biasanya bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini 

merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Rahma G. Meronda, 2009).  

 Senyawa ini cukup banyak jenisnya dan terkadang memiliki struktur 

kimia yang sangat berbeda satu sama lain, meskipun berada dalam satu kelompok. 

Secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit biasanya 
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teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain daun-daunan, senyawa alkaloid dapat 

ditemukan pada akar, biji, ranting, dan kulit kayu (Sinly, 2007).  

 Uji alkaloid dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain: mayer, 

wagner, Dragendrof. Sampel sebanyak 0,3 gram diletakkan dalam cawan porselin 

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

temperature ruangan. Setelah sampel dingin ditambahkan 0,3 g NaCl lalu diaduk 

hingga homogen dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2 M 

sebayak 3 tetes, kemudian dipisahkan menjadi 4 bagian A,B,C,D. Filtrat A 

sebagai preaksi mayer, filtrat B ditambah pereaksi wegner, filtrate C sebagai 

blanko. Apabila terbentuk endapan pada penambaha pereaksi Mayer dan Wagner 

maka identifikasi menunjukkan adanya alkaloid.  

       Kemudian, ditambahkan kloroform dan diuapkan diatas waterbath. 

Selanjutnya ditambahakan HCl 2M, diaduk dan disaring. Filtratnya dibagi 

menjadi 3 bagian filtrate A sebagai preaksi mayer, filtrat B diuji preaksi wegner, 

sedangkan filtrat C diuji sebagai blanko. Terbentuknya endapan menunjukkan 

adanya alkaloid (Marliana, 2005). 

  2.10.2   Uji Flavonoid  

  Flavonoid merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang umum 

dikenal sebagai antioksidan, 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. Flavonoid terdistribusi pada berbagai tumbuhan 

yang mempunyai berbagai fungsi seperti menghasilkan berbagai pigmen warna 

kuning, merah atau biru pada bunga. Sebagian besar flavonoid secara relatif tidak 

beracun dibandingkan dengan senyawa lain yang dihasilkan tumbuhan seperti 

alkaloid ini berarti bahwa banyak hewan termasuk juga manusia mengkonsumsi 

dalam jumlah yang cukup besar yang ebrsumber dari bahan makanan. Flavonoid 

merupakan senyawa yang larut air, dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap 

ada dalam lapisan air, setelah ekstrak ini dikocok dengan eter minyak bumi. 

Flavonoid berupa senyawa fenol, oleh karena itu warnanya berubah bila ditambah 

basa atau ammonia. Flavonoid mengandung system aromatik yang terkonjugasi 



17 
 

 
 

sehingga akan menunjukkan pita serapan yang kuat pada sinar UV dan sinar 

tampak (Sudarma, 2010).  

 Sebanyak 0,3 g ekstrak Rhoeo discolor Hance dicuci, kemudian 

lakukan residu dan dilarutkan dalam 20 mL etanol 96% dan disaring. Filtrat 

dibagi 4 bagian A,B,C. Filtrat A sebagai blanko, 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-

Metcalf). Filtrate C ditambahkan blanko HCl dan logam Mg kemudian diamati 

perubahan warna yang terjadi. 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. Filtrat D digunakan untuk 

uji KLT. Pada analisis dengan KLT dan penampakkan dengan pereaksi AlCl3, 

flavonoid tampak berupa bercak warna kuning atau tergantung strukturnya, 

flavonoid berfluoresensi kuning, biru, atau hijau di bawah UV 254 dan 365 nm.  

2.10.3   Uji Saponin 

   Timbulnya busa pada uji Forth menunjukkan adanya glikosida yang 

mempunyai kemampuan membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi 

glukosa dan senyawa lainnya. Uji saponin dilakukan dengan metode Forth yaitu 

dengan cara memasukkan 2 mL sampel kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 10 mL aquadest lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan 

yang terjadi. Apabila terbentuk busa yang stabil (tidak hilang selama 30 detik) 

maka identifikasi menunjukkan adanya saponin. uji saponin dilakukan dengan 

menguapkan sampel sampai kering kemudian mencucinya dengan etanol sampai 

filtrat jernih. Residu yang tertinggal ditambah kloroform, diaduk 5 menit, 

kemudian ditambahkan Na2SO4 anhidrat dan disaring. Filtrat dibagi menjadi 2 

bagian, A dan B. Filtrat A sebagai asam asetat anhidrat, kemudian di tambahkan 

H2SO4 pekat dan diaduk kembali. filtrat B ditetesi 1-2 mL H2SO4, diaduk 

perlahan, Terbentuknya cincin merah sampai coklat  menunjukkan adanya 

saponin dan filtrate C sebagai blanko (Sudarma, 2010).  

2.10.4   Uji Tanin dan Polifenol Tanin  

   Merupakan zat pahit polyphenol tanaman yang baik dan cepat mengikat 

atau mengecilkan protein. Istilah tanin merujuk pada penggunaan tanin dalam 
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penyamakan hewan yang tersembunyi pda kulit; namun, istilah ini secara luas 

dirujukan untuk setiap polifenolik besar kompleks yang mengandung cukup 

hidroksil dan lainnya sesuai kelompok (seperti karboksil) kuat untuk membentuk 

kompleks dengan protein dan makromolekul lainnya. Tanin memiliki berat 500 

hingga 3000. Tannin bertentangan dengan basa, gelatin, logam berat, besi, air 

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

             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 tannin-gelatin. Uji tanin dan 

polifenol dengan cara sebanyak 2 mL sampel diekstraksi dengan aquadest panas 

kemudian didinginkan. Setelah itu ditambahkan 5 tetes NaCl 10% dan disaring. 

Filtrat dibagi 3 bagian A, B, dan C. Filtrat A di berikan sedikit larutan gelatin 

dan ditambahkan 5 mL larutan NaCl 10% dan diamati, filtrat B ditambahkan 3 

tetes pereaksi FeCl3 dan filtrat C sebagai blanko Kemudian diamati perubahan 

warna yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


