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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Banyak tanaman di Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 

penghasil bahan bioaktif. Salah satu tanaman yang berpotensi untuk dimanfaatkan 

secara luas adalah tanaman Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme (Lodd)) 

(Anonim
a
, 2010).  

Tanaman keladi tikus (Typhonium flagelliforme (Lodd)) adalah tanaman 

sejenis talas setinggi 10 cm hingga 45 cm, termasuk kedalam famili tumbuhan 

Araceae. Bentuk daunnya bulat dengan ujung runcing berbentuk jantung. Warnanya 

hijau segar. Umbinya berbentuk bulat rata sebesar buah pala (Anonim
a
, 2010). 

Tanaman ini telah digunakan oleh penduduk Malaysia sebagai obat 

penyakit kanker. Hasil penelitian dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi di 

Malaysia dan beberapa negara menunjukkan bahwa sari tanaman ini dapat 

menghancurkan sel kanker. Secara umum hasil penelitian menunjukkan efek 

membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker, menghilangkan efek buruk 

kemoterapi dan bersifat anti virus dan anti bakteri (Anonim
a
, 2010). 

Permasalahan mendasar pada keladi tikus ini yaitu belum 

dipublikasikannya kandungan kimiawinya sehingga pemanfaatannya masih sangat 

terbatas. Menurut Anonymous
b
 (2010), selama ini pemanfaatannya hanya 

berdasarkan literatur yang mencatat hasil penelitian dan pengalaman secara turun 

temurun dari berbagai negara dan daerah, tanaman ini dapat menyembuhkan 

penyakit kanker payudara, paru-paru, usus besar, rectum, lever, prostat, ginjal, leher 
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rahim, tenggorokan, tulang, otak, limpa, leukimia, empedu dan pankreas, juga bisa 

digunakan untuk menetralisir racun narkoba. 

Banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa komponen bioaktif dari 

batang dan daun keladi tikus diduga mengandung  antioksidan yang tinggi sehingga 

dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Hingga saat ini belum 

ada penelitian mengenai stabilitas antioksidan, oleh karena itu diperlukan adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai stabilitas antioksidan yang terkandung pada daun 

dan batang keladi tikus.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui stabilitas 

antioksidan akibat pengaruh berbagai suhu dan lama pemanasan ekstrak daun dan 

batang keladi tikus. 

 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga stabilitas antioksidan menurun 

akibat pengaruh suhu dan lama pemanasan ekstrak daun dan batang keladi tikus. 


