
    II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Juwet (Syzygium cumini L.) 

 Buah juwet atau buah jamblang merupakan tumbuhan buah-buahan yang berasal dari Asia 

dan Australia tropik. Tumbuhan ini biasanya dapat ditemukan pada ketinggian 500 mdpl. Daerah 

di Indonesia menyebut buah juwet dengan nama yang berbeda diantaranya jambe keleng (Aceh), 

Jamblang (Betawi dan Sunda), juwet,duwet manting (Jawa), dhuwak (Madura), juwet, jujutan 

(Bali), jambula (Ternate) (Mudiana, 2006). Buah juwet merupakan buah yang termasuk dalam 

suku jambu-jambuan (Myrtaceae) dan memiliki nama ilmiah Syzygium cumini L. Buah juwet 

mempunyai bentuk lonjong dengan kulit yang tipis, licin, dan mengkilap (Gambar 1). Buah 

juwet dikatakan sudah matang jika kulit dari buah tersebut berwarna merah tua sampai ungu 

kehitaman dan daging buahnya berwarna putih, kuning kelabu, sampai agak merah ungu hampir 

tidak berbau (Pietta, 2000). Menurut Sharma et al. (2010) tumbuhan juwet memiliki taksonomi 

sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophita 

Kelas : Manoliosida 

Ordo : Myrtales 

Famili : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Spesies : Syzygium cumini L. 

   

  Gambar1. Buah Juwet (Syzygium cumini L.) 
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1.2 Kandungan Kimia Pada Juwet (Syzygium cumini L.) 

Buah jamblang atau sering disebut dengan buah juwet ini mengandung senyawa kimia 

antara lain vitamin C, gallic acid, tannin, golongan antosianin, cyanidin, petunidin dan malvidin 

(Winarto, 2010). Buah juwet mengandung vitamin C terbanyak kedua setelah jambu monyet. 

Kandungan vitamin C pada buah juwet dapat menyebabkan rasa asam pada saat dikonsumsi. 

Vitamin C pada buah ini juga dapat berfungsi sebagai antioksidan (Supiyanti dkk, 2010). 

Kandungan antioksidan pada buah juwet berperan penting dalam mencegah berbagai 

penyakit, seperti penyakit jantung koroner, melumas organ paru, menghentikan batuk dan 

mencegah terjadinya kanker. Selain itu, antioksidan juga berperan penting dalam melindungi 

jaringan dan sel-sel yang berada di dalam tubuh dari efek merugikan yang disebabkan oleh 

radikal bebas (Hariyatmi, 2004). Kandungan antioksidan yang ada pada buah juwet dipengaruhi 

oleh tingkat kematangan buahnya. Buah juwet yang masih mentah atau masih berwarna hijau 

memiliki kandungan antioksidan yang sangat rendah, ketika buah juwet sudah agak kemerahan 

maka kandungan antioksidan pada buah tersebut mulai meningkat, dan kandungan antioksidan 

yang paling tinggi dimiliki oleh buah juwet yang telah berwarna ungu kehitaman (Kusbandhono, 

2011). 

 

1.3 Kandungan Kimia Pada Rokok Kretek 

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang dapat berdampak negatif bagi perokok itu sendiri 

maupun bagi orang yang berada di sekitarnya. Efek samping dari rokok yaitu dapat 

menyebabkan perokok tersebut menjadi kecanduan dan menderita penyakit degeneratif. Adapun 

beberapa senyawa kimia yang terdapat pada rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif 

ataupun perokok pasif, antara lain : tar, nikotin, gas CO. Selain mengandung bahan-bahan yang 

bersifat toksik, di dalam asap rokok juga terdapat zat-zat radikal bebas di antaranya peroksinitrit, 

hidrogen peroksida, dan super peroksida (Anggriani dkk, 2012). Radikal bebas (Reactive oxygen 

species, ROS) pada asap rokok dapat menurunkan mekanisme antioksidan didalam tubuh, 

menimbulkan stress oksidatif dan membentuk peroksidasi lipid. Hal ini dapat menimbulkan 

kerusakan struktur dan fungsi sel yang akhirnya menimbulkan gangguan pada sistem organ 

(Tirtosastro dan Murdiyati, 2009). 

 

 



2.3.1.Tar 

 Tar merupakan komponen dalam asap rokok yang setelah komponen nikotin dan cairan 

hilang. Kandungan kimia ini akan meninggalkan noda pada gigi yang akan menyebabkan 

gigi perokok akan menjadi coklat. Disamping itu, kandungan kimia yang mematikan ini 

juga dapat berdampak kepada organ paru-paru yang akan menyebabkan timbulnya penyakit 

bronkitis dan terjadinya pembusukan pada organ paru-paru (Susanna dkk, 2003). 

 

2.3.2. Nikotin 

 Nikotin merupakan bahan organik yang terdapat pada daun tembakau. Apabila 

kandungan ini dihisap maka akan berdampak kepada fisiologis perokok. Efek dari zat ini 

akan mengakibatkan ketagihan atau kecanduan kepada orang yang beberapa waktu tidak 

merokok. Kandungan nikotin pada rokok dapat dilihat dari cara perokok tersebut menghisap 

rokok. Apabila rokok tersebut mengandung nikotin yang sangat tinggi maka hisapan 

perokok tersebut lebih berat. Begitu juga sebaliknya, jika kandungan nikotin pada rokok 

tersebut rendah maka hisapan perokok tersebut merasa enteng atau lebih mudah 

(Nururrahmah, 2014). 

 

2.3.3. Karbon Monoksida (CO) 

 Gas CO merupakan gas yang tidak memiliki bau. Gas ini dihasilkan oleh pembakaran 

yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas ini lebih mudah terikat oleh 

hemoglobin dalam sel darah merah daripada oksigen sehingga dapat menyebabkan 

kemampuan darah untuk mengikat O2 menjadi lebih kecil. Jika gas karbon dioksida di 

dalam darah semakin banyak maka lama kelamaan pembuluh darah akan mengeras. Dengan 

mengerasnya dinding pembuluh darah akan menyebabkan pembuluh darah menjadi 

menyempit sehingga tekanan darah menjadi tinggi dan detak jantung menjadi lebih cepat 

untuk memompa darah yang kaya oksigen guna mengimbangi kandungan antioksidan yang 

berada di dalam darah. Sehingga menimbulkan penyakit yang disebut dengan tekanan darah 

tinggi atau hipertensi (Nururrahmah, 2014). 

 

 

 



1.4 Trakea 

Trakea merupakan salah satu organ alat pernapasan pada mamalia yang berbentuk seperti 

tabung yang merupakan lanjutan dari laring dan terletak di depan esofagus. Panjangnya kira- kira 

10 cm. Trakea tersusun sebanyak 16-20 tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C dan bersifat 

elastis yang berfungsi mempertahankan agar lumen tetap terbuka serta membantu ekspirasi kuat 

pada waktu batuk. Lapisan terdalam dari dinding trakea ini terdiri atas lapisan mukosa dan 

terdapat sel goblet yang mengeluarkan mukus. Selain itu pada trakea juga dilapisi oleh sel epitel 

pseudokomplek yang bersilia (Junqueira, et al 1995).  

Silia berfungsi untuk menyaring partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh (Irianto, 

2012). Silia menyerupai benang tipis yang memiliki tebal ± 0,25 mikrometer dan panjangnya ± 2 

sampai 20 mikrometer hingga bundelan mikrotubulus di bagian intinya. Silia akan bergerak 

kearah depan dengan cepat menyerupai cambuk yang menyebabkan lapisan mukus bergerak 

dengan kecepatan kira-kira 1 cm/menit menuju ke faring dan dengan cara ini saluran napas akan 

dibersihkan secara terus menerus dari mukus maupun partikel yang tertangkap dalam mukus 

selanjutnya silia akan bergerak kearah belakang ke posisi awal dengan gerakan yang sangat 

lambat. Pergerakan silia ini dapat terjadi oleh karena adanya mitokondria yang terletak pada 

apeks sel (Muluk, 2009). Aktifitas silia dapat dihambat berbagai macam zat-zat yang berbahaya 

atau yang bersifat toksik seperti zat-zat yang terkandung pada asap rokok kretek. Paparan asap 

rokok dapat menyebabkan menurunnya respon silia terhadap zat–zat yang masuk ke dalam 

sistem pernapasan sehingga produksi sel mukus mengalami peningkatan, dimana mukus 

dihasilkan oleh sel goblet (Irfandy dan Edward, 2007). 

Sel goblet merupakan sel epitel kelenjar yang tersebar diantara sel-sel lain pada jaringan epitel 

beberapa organ, terutama pada saluran pernapasan dan usus. Pada dasarnya sel goblet yang 

berada di epitel pseudokomplek bersilia mengandung beberapa sel dan kemudian akan 

mengalami proses mitosis ketika sel tersebut terpapar asap rokok secara terus-menerus dalam 

durasi waktu yang lama sehingga terjadinya hiperplasia sel goblet dan peningkatan sekresi 

mukus (Shraideh dan Najjar 2011). Peningkatan sekresi mukus secara abnormal pada struktur 

histologi trakea dapat menyebabkan proses pembersihan silia tidak berjalan dengan normal, 

sehingga mukus ini banyak tertimbun dan pembersihan jalan nafas tidak efektif. Dampak dari 

ketidakefektifan jalan nafas adalah penderita mengalami kesulitan bernafas dan gangguan 

pertukaran gas di dalam paru-paru yang mengakibatkan timbulnya sianosis, merasa lemah, 



kelelahan, serta apatis. Dan selanjutnya akan terjadi penyempitan jalan nafas sehingga terjadi 

obstruksi jalan nafas (Nugroho dan Erva, 2011). Sel goblet mensekresikan mukus dan 

membentuk lapisan tipis mukus yang berfungsi untuk melapisi semua permukaan saluran nafas. 

Lapisan mukus yang disekresikan oleh sel goblet memiliki beberapa faktor yang berfungsi 

sebagai sistem pertahanan seperti immunoglobulin terutama IgA, interferon, antibodi spesifik 

(Komori et al, 2001). 


