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

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 

3.1 Skema kerangka konseptual  

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan sebagai alternatif pengobatan batuk  

Ekstrak Rhoeo discolor Hance memiliki aktivitas mukolitik. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Pengobatan mukolitik pada batuk dapat di tangani dengan Ambroxol, Asetilsistein, dan 

Bromheksin. Asetilsistein berfungsi dengan cara mengubah viskositas sputum melalui 

reaksi kimia langsung pada ikatan komponen mukoprotein. 

Tanaman Rhoeo discolor 

Hance mengandung: 

Senyawa saponin, tanin, 

flavonoid, alkaloida .  

 

Pemanfaatan daun nanas 

kerang (Rhoeo discolor 

Hance) sebagai peluruh 

dahak masih teruji secara 

empiris yaitu dengan 

berkhasiat merebus 

daunnya yang kemudian, 

hasil saringannya 

diminum. (Dalimarta, S. 

2003) 

Kandungan kimia daun nanas kerang adalah:  

Tanin, Cara kerja: diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau 

membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. 

Saponin, cara kerja: saponin merangsang keluarnya secret dari 

bronkial. Saponin meningkatkan aktivasi epitel silia, suatu 

peristiwa yang membangkitkan batuk mengeluarkan dahak.  

Flavonoid, cara kerja: Memecahkan benang-benang mukoprotein 

dan mukopolisakarida dari mukus.  

Alkaloid, cara kerja: Mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan sel bakteri tidak 

terbentuk.  

 

 

 

 

 

 Aktivitas mukolitik ekstrak etanol 

daun sirih merah pada konsentrasi 

0,3% setara dengan asetilsistein 0,1%. 

Karena, ekstrak etanol daun sirih 

merah mengandung senyawa golongan 

alkaloid, saponin, flavonoid dan 

polifenol.   

Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dengan 

tanaman daun sirih 

merah (Piper crocotum 

Ruiz dan Pav) 
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3.2    Kerangka Konseptual Penelitian  

Batuk adalah salah satu refleks fisiologi protektif yang bermanfaat untuk 

mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari mukus, debu, zat 

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

sehat hampir tidak pernah batuk sama sekali berkat mekanisme pembersihan dari 

bulu getar dan dinding bronchi, yang berfungsi menggerakkan mukus keluar dari 

paru adalah menuju batang tenggorokan selain menghindarkan masuknya zat 

asing ke saluran napas (Wati, 2014).  

Mukolitik adalah obat yang digunakan dengan cara mengurangi kekentalan 

lendir. Mukolitik mampu memutus ikatan disulfida dan berpotensi mengurangi 

viskositas mukus (Rogers, 2007). Asetilsistein merupakan merupakan derivat dari 

asam-amino, berkhasiat mencairkan dahak dengan jalan memutuskan jembatan 

disulfide sehingga rantai panjang antara mukoprotein panjang terbuka dan lebih 

mudah dikeluarkan melalui batuk. Asetilsistein mampu memperbaiki gerakan 

bulu getar dan membantu afek antibiotik (dekoksisiklin, amoksisiklin dan 

tiamfenikol). Zat ini efektif terhadap dahak yang kental (Kirana, 2010).  

Masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu menggunakan ramuan 

obat tradisional Indonesia sebagai upaya memelihara kesehatan, pencegahan 

penyakit, dan perawatan kesehatan. Ramuan obat tradisional merupakan jenis 

tanaman dengan zat tambahan lainnya yang bersifat inert (Kemenkes, 2017). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat tradisional adalah daun 

tumbuhan Rhoeo discolor Hance (nanas kerang) berguna sebagai anti radang, 

memelihara paru, mencairkan dahak, antidiare dan membersihkan darah 

(Symsul,2008). Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki 

senyawa metabolit sekunder berupa alkaloida, saponin, flavonoida, tanin 

polifenol (Kirana,1993). Tanaman Rhoeo discolor Hance memiliki senyawa 

saponin dan tanin yang perannya sangat penting dalam kesehatan. Menurut 

Robinson (1995) saponin merupakan sebagian organ dalam tumbuhan yang 

mempunyai sifat kimia yang sama dengan glikosida tritterpenoid dan sterol. 

Saponin larut dalam air dan etanol tetapi tidak larut dalam eter. Mekanisme kerja 

saponin sebagai mukolitik adalah dengan merangsang keluarnya secret dari 

bronkial. Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa 
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polifenol (Deaville dkk.,2010). Tanin selain mengikat protein juga bersifat 

melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim protease pada 

tanaman (Oliveira dkk., 2009). Tanin diperoleh dengan cara ekstraksi dengan 

pelarut etanol dan air karena tanin dapat larut dalam pelarut tersebut.  

Penetapan kadar in vitro dari ekstrak daun Rhoeo discolor Hance di lakukan 

dengan menggunakan metode uji One Way ANOVA dengan taraf kepercayaan 

95% dimana tujuannya untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dari 

kelompok tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Windriyati, dkk. 2013) menunjukkan 

bahwa adanya aktivitas mukolitik ekstrak etanol daun sirih merah (Piper 

crocotum Ruiz dan Pav) pada mukosa usus sapi secara in vitro dan golongan 

senyawa aktif yang dalam ekstrak etanol adalah senyawa golongan alkaloid, 

saponin, flavonoid dan polfenol. Aktivitas mukolitik secara in vitro ditunjukkan 

oleh kadar ekstrak yang mampu menurunkan viskositas larutan mukus dan 

sebagai kontrol positif digunakan larutan 0,1% asetilsistein.  

 


