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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang timbul memacu terciptanya masyarakat modern, 

tetapi pemanfaatan beragam teknologi tersebut menyebabkan munculnya efek 

samping yaitu berupa pencemaran yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai 

gangguan kesehatan (Romansyah 2011). Perkembangan pengetahuan 

menunjukkan adanya hubungan antara radikal dengan keterkaitannya pada proses 

biologi normal ataupun pada sejumlah penyakit yang dihubungkan dengan 

ketuaan. Stres oksidatif yang diakibatkan oleh radikal bebas, terbukti menjadi 

salah satu penyebab penyakit degeneratif (Sunarni dkk., 2007). 

Radikal bebas merupakan molekul yang terdapat di orbital terluar memiliki 

satu ataupun lebih elektron yang tidak berpasangan, sifatnya reaktif sehingga 

dapat merusak bagian-bagian sel seperti lipid, DNA, protein, dan karbohidrat. 

Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam kelainan biologis 

misalnya arterosklerosis, diabetes, kanker, dan penyakit lainnya (Packer dan 

Cadenas 2002).  

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat oksidasi molekul lain 

(Sunarni dkk., 2007), sehingga radikal bebas tersebut dapat diredamkan dengan 

cara menyumbangkan elektron kepada radikal bebas (Suhartono 2002). 

Antioksidan dapat diperoleh secara sintesis maupun hasil isolasi dari bahan alam. 

Namun pemakaian antioksidan sintetis mulai dibatasi karena dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan yaitu antioksidan sintetis seperti BHT (Butylated Hidroxy 

Toluena) mampu meracuni hewan percobaan dan memiliki sifat karsinogenik 

(Simiati 2012). Melihat dari sisi keamanannya, para peneliti mulai memusatkan 

penelitiannya untuk mencari antioksidan alami yang diharapkan tidak memiliki 

efek bahaya bagi tubuh (Baskar dkk., 2007; Nurliani dkk., 2012). 

Selain sebagai salah satu penyebab penyakit degeneratif, pencemaran yang 

terjadi juga dapat menimbulkan penyakit yang lain seperti penyakit infeksi. 

Penyakit infeksi adalah salah satu dari penyakit yang banyak diderita oleh 

masyarakat negara-negara berkembang, seperti di Indonesia (Radji 2011) yang 
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menjadi pemicu tingginya angka kematian (mortality) dan angka kesakitan 

(mordibity). Menurut Darmadi (2008) Penyakit infeksi disebabkan oleh adanya 

mikroba patogen. Penyakit infeksi antara lain seperti diare, infeksi kulit, gangguan 

saluran pencernaan dan disentri. Bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya 

infeksi adalah Escherihia coli. Salah satu cara untuk menghambat infeksi yaitu 

dengan memberikan antibiotik, akan tetapi antibiotik sintetis rentan efek samping 

yang membahayakan dan bersifat resisten. Oleh karena itu, digunakan bahan 

alami sebagai alternatif pengobatan infeksi.  

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia (setelah 

Brazilia). Indonesia memiliki luas daerah hutan tropika kurang lebih 120,35 juta 

hektar mengandung sekitar 80% dari total jenis tumbuhan berkhasiat sebagai obat. 

Salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh liar di Indonesia adalah canar susu 

(Smilax macrocarpa Blume) atau dalam bahasa Sunda biasa dikenal dengan nama 

canar awewena merupakan jenis tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan 

Pangrango Sukabumi Jawa Barat (Yamada, I., 1977) dan di Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak (Priyadi, H., dkk., 2010). 

Terpen, saponin, steroid, alkaloid dan fenolik merupakan metabolit 

sekunder yang terkandung dalam tumbuhan genus Smilax (Kulip, J., et al., 2013; 

Philipson dan Wright 1991). Beragamnya kandungan metabolit sekunder yang 

terkandung memungkinan senyawa-senyawa tersebut dapat dimanfaatkan dalam 

bidang medis seperti sebagai antibiotik dan antioksidan. Kajian mengenai 

aktivitas biologis Smilax telah banyak dilakukan di antaranya yaitu aktivitas 

diuretik beberapa fraksi Smilax canariensis, dan aktivitas antioksidan ekstrak 

daun Smilax excelsa L (Abdala S et al. 2012;Ozsoy N et al.2008) 

Penelitian mengenai canar susu pernah dilakukan oleh Khumaisah (2017) 

yang melakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun canar susu terhadap 

bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcu epidermidis dan Escherichia 

coli, sehingga mendorong penelitian ini dilakukan. Adapun pada penelitian ini 

akan dilakukan ekstraksi selain dari daun juga akan dilakukan penelitian pada 

bagian batang tanaman Smilax macrocarpa Blume beserta uji aktivitas 

antioksidan dengan menggunakan metode DPPH dan aktivitas antibakteri.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Kajian fitokimia dan aktivitas biologis tumbuhan dari genus Smilax dari 

berbagai negara di luar Indonesia seperti Cina, Nigeria, India, Malaysia, Taiwan, 

dan Jepang telah banyak dilakukan. Penelitian dasar mengenai kandungan ekstrak 

daun canar susu berikut aktivitas antibakterinya juga telah dilakukan. Namun, 

perlu dilakukan penelitian terhadap bagian lain dari tumbuhan canar susu dan 

aktivitas biologis yang lain seperti antioksidan. Maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan diangkat yaitu: 

1. Apa saja kandungan yang terdapat pada ekstrak batang dan daun canar 

susu (Smilax macrocarpa Blume) yang berasal dari Gunung Gede 

Pangrango? 

2. Bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak batang dan daun canar susu 

dengan menggunakan metode DPPH? 

3. Bagaimana perbandingan efektivitas ekstrak batang dan daun canar susu 

(Smilax macrocarpa Blume) sebagai antibakteri terhadap Escherichia 

coli? 

4. Apakah ekstrak batang dan daun canar susu lebih efektif sebagai 

antioksidan atau sebagai antibakteri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui kandungan ekstrak batang dan daun canar susu (Smilax 

macrocarpa Blume) yang berasal dari Gunung Gede Pangrango. 

2. Mengetahui aktivitas antioksidan tumbuhan canar susu dengan metode 

DPPH. 

3. Menguji perbandingan efektivitas ekstrak batang dan daun canar susu 

(Smilax macrocarpa Blume) sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli. 

4. Mengetahui efektivitas ekstrak batang dan daun canar susu sebagai 

antioksidan atau sebagai antibakteri. 


