
 

 

 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker adalah suatu penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel-sel 

jaringan tubuh yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Sel-sel kanker 

akan terus membelah diri, terlepas dari pengendalian pertumbuhan dan tidak 

lagi menuruti hukum-hukum pembiakan. Bila pertumbuhan ini tidak cepat 

dihentikan dan diobati maka sel kanker akan berkembang terus. Sel kanker 

akan tumbuh menyusup ke jaringan sekitarnya (invasif), lalu membuat anak 

sebar (metastasis) ke tempat yang lebih jauh melalui pembuluh darah dan 

pembuluh getah bening. Selanjutnya, akan tumbuh kanker baru di tempat lain 

sampai akhirnya menyebabkan kematian penderitanya (Dalimartha, 2004). 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti dan 

dipandang sebagai penyebab utama kematian di dunia (Rusga, 2012). Pada 

tahun 2007 terdapat lebih dari 12 juta kasus baru kanker dan setiap harinya 

diperkirakan 20 ribu orang di seluruh dunia meninggal karena kanker (Hajid, 

dkk. 2011). Di  Indonesia, kanker merupakan penyebab kematian nomor 6, dan 

diperkirakan terdapat 100 penderita kanker baru untuk setiap 100.000 

penduduk per tahunnya (Delfian, 2011). Kanker kolorektal menduduki 

peringkat ketiga pada tingkat insiden dan kedua pada tingkat mortalitas. Tiga 

kanker tertinggi yang menyebabkan kematian pada laki - laki di dunia kecuali 

orang Asia adalah kanker paru, prostat dan kolorektal. Sedangkan pada orang 

Asia adalah kanker paru, hati dan kolorektal. Untuk wanita, tiga penyebab 

kematian tertinggi adalah kanker paru, payudara, dan kolorektal (Anantharaju, 

2011).  

Kasus kanker kolorektal semakin meningkat dan diduga akan terus 

meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut berhubungan  dengan 

pola makan modern yang tidak  sehat seperti makanan siap saji yang 

mengandung lemak tinggi (Winarto, dkk. 2009). Pengkonsumsian lemak yang 
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tinggi menyebabkan mudahnya absorbansi senyawa karsinogen dalam tubuh 

dan memperlambat waktu transpor ke usus (Sabiston, 1995).  

Kanker  usus besar ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan pada 

kolon dan rektum. Kolon dan rektum merupakan bagian dari usus besar pada 

sistem pencernaan yang disebut juga traktus gastrointestinal. Kanker ini berasal 

dari sel glandula yang terdapat di lapisan dinding kolon dan rektum (Siregar, 

2008). Patofisiologi kanker kolorektal terjadi karena beberapa penyebab, 

seperti berubahnya  sel-sel  epitel  kolon  yang  normal  secara  histopatologi 

melalui kejadian molekular. Penyebab lain yakni polip adenomatosa yang 

berkembang  menjadi  kanker  kolorektal  karena  proses  karsinogenesis. 

Sebagian besar kanker kolorektal berasal dari adenokarsinoma (Wina, 2013). 

Semakin meningkatnya kasus kematian akibat penyakit kanker  

menyebabkan terus dikembangkannya obat yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan peyebaran sel kanker dalam tubuh (Sumahiradewi, 2011). 

Pengobatan kanker dapat dilakukan melalui pembedahan, penyinaran, dan 

kemoterapi atau dengan cara pengobatan tradisional (herbal) (Difa dan 

Suyatno, 2012). Pengobatan kanker secara medis yang selama ini dilakukan 

adalah melalui pembedahan (operasi), penyinaran (radiasi) dan terapi kimia 

(kemoterapi) (Riswanto, dkk. 2011). Kemoterapi dapat mengakibatkan anemia, 

malnutrisi, mudah memar dan rendahnya pertahanan tubuh terhadap infeksi. 

Sedangkan radiasi dapat menyebabkan kelelahan, iritasi kulit pada area yang 

diradiasi, hilangnya rambut vital untuk sementara bahkan bisa untuk selamanya 

(Maharani, 2009). Karena pengobatan secara medis dapat menimbulkan efek 

samping, maka diperlukan obat alternatif dari bahan alam yang dapat 

menghambat atau menyembuhkan penyakit kanker secara selektif, efektif, dan 

tidak menimbulkan efek samping (Sugiantarini, 2011). 

Indonesia yang beriklim tropis merupakan negara dengan 

keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil (Dewoto, 2007). 

Ada lebih dari 30.000 jenis tumbuhan yang terdapat di bumi Nusantara ini, dan 

lebih dari 1000 jenis telah diketahui dapat dimanfaatkan untuk pengobatan 

(Emilan, dkk. 2011). Pengobatan menggunakan tumbuh-tumbuhan telah 

berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dan diwariskan secara turun temurun 
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melalui tulisan maupun lisan (Radji, dkk. 2010). Survey tentang obat di 

Amerika Serikat yang diakui oleh Food and Drug Administration AS pada  

periode  1983-1994 menunjukkan bahwa 157 dari 520 (30%) jenis obat berasal  

dari bahan alam atau turunannya, dimana 61% senyawa antikanker yang diakui 

juga berasal dari bahan alam atau turunannya (Fajriah, dkk. 2007). 

Salah satu penunjang terapi kanker berbahan alam yang mempunyai 

prospek tinggi adalah benalu (Romansyah, 2014). Benalu merupakan 

tumbuhan epifit parasit yang hidup menempel dan menghisap makanan dari 

tumbuhan inangnya (Subagiyo, dkk. 2004). Di Indonesia sebenarnya ada 

berbagai jenis benalu tetapi masyarakat umum lebih mengenal benalu 

berdasarkan tumbuhan inang tempat tumbuhnya seperti benalu teh, benalu 

duku, benalu mangga dan lain-lain (Fajriah, dkk. 2007).  

Secara tradisional benalu digunakan sebagai obat diuretik, kanker, 

penghilang nyeri dan perawatan setelah persalinan (Nasution, 2012). 

Kandungan kimia utama dalam benalu adalah flavonoid, tanin, asam amino, 

karbohidrat, alkaloid dan saponin (Multiawati, 2013). Berdasarkan berbagai 

penelitian, senyawa dalam benalu yang memiliki aktivitas antikanker adalah 

flavonoid, yaitu kuersetin. Kuersetin merupakan salah satu jenis flavonoid 

yang aktif sebagai antioksidan. Sifat antioksidan dari kuersetin mampu 

menginhibisi proses karsinogenesis dengan cara menstabilkan radikal bebas 

yang dibentuk oleh senyawa karsinogen seperti radikal oksigen, peroksida dan 

superoksida (Ikawati, dkk. 2008). 

Berbagai penelitian telah melaporkan tentang khasiat benalu di berbagai 

inang dalam famili Loranthaceae, diantaranya adalah benalu teh dan benalu 

mangga yang memiliki aktivitas antikanker dengan nilai IC50 < 50 µg/ml. Pada 

benalu kelor (Helaxanthera sessiliflora (Merr.)) yang juga termasuk dalam 

famili loranthaceae terbukti memiliki potensi sebagai antikanker dengan IC50 

sebesar 33,89 µg/ml terhadap sel kanker payudara T47D (Multiawati, 2013). 

Ekstrak metanol daun benalu duku (Loranthaceae dendrophthoe) dengan kadar 

20 µg/ml memiliki potensi sebagai agen antikanker dengan cara menghambat 

pertumbuhan kultur sel mieloma secara invitro (Lazuardi, 2008). Berdasarkan 

penelitian (Wicaksono dan Permana : 2013) ekstrak etanol benalu mangga 
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dapat digunakan sebagai agen antikanker kolon pada mencit dengan cara 

memperbaiki sel goblet pada kolon serta memperbaiki struktur jaringan pada 

kolon.  

Pada penelitian ini, simplisia yang digunakan adalah benalu dari tanaman 

alpukat. Benalu alpukat (Dendrophtoe sp. grew on Persea americana) 

merupakan salah satu benalu yang termasuk dalam famili Loranthaceae. Pada 

umumnya tanaman yang termasuk dalam satu famili memiliki proses fisiologis 

yang hampir sama, hal ini menyebabkan banyak tanaman dalam satu famili 

mempunyai kandungan senyawa kimia yang sama (Astuti, 2013). Benalu 

alpukat (Dendrophtoe sp. grew on Persea americana) diharapkan dapat 

menunjukkan aktivitas yang sama dengan benalu mangga, benalu teh, benalu 

duku dan benalu kelor. Ditinjau dari inangnya, hasil skrining fitokimia 

menunjukkan bahwa pada daun alpukat mengandung senyawa golongan 

flavonoid, alkaloid dan saponin (Mardiyaningsih dan Ismiyati, 2014).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microculture 

Tetrazolium (MTT). Uji MTT digunakan untuk mengukur aktivitas selular 

berdasarkan kemampuan enzim mitokondria reduktase pada mitokondria 

dalam mereduksi garam Methyltiazol Tetrazolium (MTT). Ketika 

bermetabolisme, sel-sel hidup akan menghasilkan enzim mitokondria 

reduktase. Enzim ini bereaksi dengan MTT dan membentuk kristal formazan 

berwarna ungu. Perlu suatu zat tambahan sebagai pelarut seperti isopropanol, 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO) atau larutan detergen Sodium Dedocyl Sulfate 

(SDS) yang diencerkan dalam asam hidroklorida (HCl) untuk melarutkan 

kristal formazan ungu. Optical Density (OD) menunjukkan nilai absorbansi 

dari suatu kristal formazan yang telah dilarutkan diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 490 sampai 570 nm (Heti, 2008). 

Nilai absorban ini menunjukan tingkat daya poliferasi sel sebagai manifestasi 

tingkat kekebalan selular (Winarno, 2011). 

Pada pengujian aktivitas antikanker benalu alpukat (Dendrophtoe sp. 

grew on Persea americana) secara in vitro dengan metode MTT ini 

menggunakan sel kanker kolon WiDr. Sel WiDr yang digunakan merupakan 

sel kanker manusia yang diisolasi dari kolon wanita berusia 78 tahun (CCRC, 
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2009). Sedangkan parameter yang digunakan untuk pengujian ini adalah nilai 

IC50. Nilai IC50 menunjukkan nilai konsentrasi (µg/ml) yang menghasilkan 

hambatan proliferasi sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan 

suatu senyawa terhadap sel. Nilai IC50 dapat menunjukkan potensi suatu 

senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa tersebut 

semakin tidak toksik ( Haryoto, dkk. 2013)  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

masalah, yaitu apakah ekstrak etanol daun benalu alpukat (Dendrophtoe sp. 

Grew on Persea americana) menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel 

kanker kolon (sel WiDr) secara in vitro dengan metode Microculture 

Tetrazolium (MTT) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian 

ini adalah untuk menguji aktivitas antikanker ekstrak etanol daun benalu 

alpukat (Dendrophtoe sp. Grew on Persea americana)  terhadap sel kanker 

kolon (sel WiDr) secara dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

 Ekstrak etanol daun benalu alpukat (Dendrophtoe sp. Grew on Persea 

americana) memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) 

secara in vitro dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ekstrak benalu alpukat 

(Dendrophtoe sp. Grew on Persea americana) dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif  dalam pengobatan kanker kolon. 

 


