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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker adalah istilah umum untuk sekelompok besar penyakit yang 

dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. Istilah lain yang digunakan 

adalah tumor ganas dan neoplasma. Definisi kanker adalah pertumbuhan sel-

sel baru secara abnormal yang tumbuh melampaui batas normal, dan yang 

kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang lain dan menyebar ke berbagai 

organ. Proses ini disebut metastasis. Metastasis merupakan penyebab utama 

kematian akibat kanker (WHO, 2013). Kanker dimulai ketika sel-sel pada 

bagian tubuh tumbuh diluar kendali. Ada banyak jenis kanker, akan tetapi 

semua terjadi akibat dari pertumbuhan sel yang diluar kendali. Kanker 

merupakan penyebab kedua kematian di Amerika Serikat. Sekitar setengah 

semua laki-laki dan sepertiga wanita AS menderita kanker (American Cancer 

Society, 2012). 

Tahun 2000 tercatat lebih dari 10 juta kasus baru kanker terdiagnosa dan 

6 juta manusia meninggal akibat kanker di seluruh dunia. Pada tahun 2003 di 

perkirakan ada 1.334.100 kasus dengan angka kematian 556.500 orang. 

Sedangkan di Eropa terdapat sekitar 3 juta kasus kanker baru setiap tahunnya  

(Diananda, 2009). Diseluruh dunia, setiap tahunnya sekitar 12 juta orang 

menderita kanker dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia karena kanker. 

jika tidak diambil tindakan pengendalian yang memadai maka pada tahun 

2030 diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker dan 17 juta di 

antaranya menninggal dunia karena kanker. kejadian ini akan terjadi lebih 

cepat di negara miskin dan berkembang ( Kemenkes RI, 2013). 

Karsinoma kolorektal berkaitan dengan kolon dan rektum. Kanker jenis 

ini diduga akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang, ini 

berhubungan dengan pola makan modern yang tidak sehat, seperti makanan 

siap saji berlemak tinggi. Sebagian besar dari karsinoma kolorektal 

merupakan adrenokarsinoma (neoplasma ganas dari kelenjar). Penyebab 

kanker kolon belum diketahui secara pasti, tetapi ada korelasi dengan faktor 
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makanan yang mengandung lemak hewan tinggi, kadar serat yang rendah, 

serta adanya interaksi antara bakteri di dalam kolon dengan asam empedu dan 

makanan. Selain itu, ada beberapa faktor resiko tinggi terkena kanker kolon 

yaitu : umur lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat gangguan pencernaan, 

ada salah satu keluarga menderita karsinoma kolon, dan menderita poliposis 

atau keluarga yang menderita poliposis (multiple polip dalam kolon) 

(Wijayakusuma, 2008). 

Kanker kolorektal pada tahun 2008 terdapat 1,2 juta kasus baru di dunia. 

Insiden tertinggi kanker kolorektal dijumpai di Amerika Utara, Australia, 

Selandia Baru, Eropa, sedangkan insiden yang rendah ditemukan di Afrika, 

dan Asia. Pada tahun 2011 di Amerika Serikat diperkirakan jumlah penderita 

kanker kolorektal mencapai 141.210 kasus dan 49.340 kematian akibat 

penyakit ini, sedangkan pada tahun 2012 terjadi 103.170 kasus baru kanker 

kolon dan 40.290 kasus baru kanker rektal serta 51.690 kematian akibat 

kanker kolon dan kanker rektal (American Cancer Society,2011). 

Kanker dapat diatasi dengan terapi pengobatan konvensional. Jenis 

pengobatan kanker yang dipilih tergantung dari jenis, lokasi, dan stadium 

kanker, kondisi fisik pasien, pilihan pasien serta ketersediaan sarana. Berikut 

merupakan berbagai pilihan pengobatan untuk kanker diantaranya 

pembedahan, kemoterapi, radiasi, immunoterapi, dan terapi gen 

(Diananda,2009). Namun, pengobatan ini sering kali tidak bisa mengatasi 

kanker secara total. Di sinilah peran tanaman obat atau herbal. Herbal 

berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh penderita sehingga sel-sel kanker 

tidak mudah menyebar dan mudah diangkat. Herbal juga tidak bersifat toksik 

sehingga lebih aman untuk tubuh penderita (Maharani,2012).  

Tumbuhan merupakan sumber yang sangat penting dalam upaya 

mempertahankan kesehatan masyarakat. Catatan dari badan kesehatan dunia 

(WHO), 80% penduduk di dunia masih menggantungkan kesehatan pada 

pengobatan tradisional dari tumbuhan dan 25% dari pengobatan modern. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati terbesar, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan berbagai 

obat herbal yang berbasis pada tumbuhan. Sedangkan penggunaan bahan 
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alam sebagai obat tradisional, bangsa Indonesia sendiri telah lama mengenal 

dan menggunakannya sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi 

masalah kesehatan (Sari,2006).  

Beberapa tanaman obat telah diteliti khasiatnya sebagai anti kanker, 

antara lain tanaman benalu. Ada beberapa tanaman benalu yang sudah 

diketahui khasiatnya sebagai antikanker, diantaranya benalu mangga, benalu 

teh, benalu kelor dan benalu duku.  

Benalu merupakan tumbuhan parasit yang menempel pada pohon lain 

sebagai inang. Tumbuh dari dataran menengah sampai pegunungan dari 

ketinggian 800 m sampai 2.300 m di atas permukaan laut. Berbunga pada 

bulan Juni-September. Waktu panen yang tepat bulan April-Mei. Bagian yang 

digunakan yaitu : daun, atau seluruh bagian tanaman dalam keadaan segar 

atau setelah dikeringkan. Kandungan kimia yang terdapat pada benalu 

(batang dan daun benalu) adalah alkaloida, saponin, flavonoid, dan tanin 

(Mutmainnah,2010). 

Berdasarkan studi kemotaksonomi maka tanaman yang memiliki 

kekerabatan cukup dekat memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. 

Beberapa jenis benalu dari famili Loranthaceae memiliki aktivitas antikanker. 

Maka diharapkan dalam benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite 

molluccana) juga memiliki aktivitas yang sama. Bagian dari kemiri yang 

memiliki aktivitas anti tumor yaitu korteksnya. Berdasarkan penelitian Gali-

Muhtasib et al (2001)., korteks dari kemiri mengandung tanin, yang 

mempunyai aktivitas sebagai imunostimulan, yakni dengan meningkatkan 

sekresi Tumor Necrosis Factor (TNF) dan sebagai agen antiproliferatif yang 

juga dapat menginduksi apoptosis (CCRC, 2009). Tanin yang terkandung di 

dalam kemiri sekitar 4-6 % (Tahmid, 2011). Untuk mengetahui senyawa yang 

terkandung dalam daun benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite 

molluccana) perlu dilakukan ekstraksi berdasarkan tingkat kepolaran 

pelarutnya. Dalam penelitian ini digunakan pelarut n-heksana (nonpolar) dan 

metanol (polar). Masing-masing ekstraks dilakukan uji aktivitas dengan 

metode Mocroculture Tetrazolium (MTT). 
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Salah satu metode yang umum digunakan untuk menetapkan jumlah sel 

adalah metode MTT (Microculture Tetrazolium). Prinsip dari metode MTT 

adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase. 

Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria 

sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut 

air (CCRC, 2012). 

Penelitian ini menggunakan sel kanker kolon sel WiDr. Sel WiDr 

merupakan sel kanker kolon manusia yang diisolasi dari kolon seorang wanita 

berusia 78 tahun. Sel WiDr merupakan turunan sel kanker kolon yang lain 

yakni sel HT-29 (Chen et al,1987). Sel WiDr memproduksi antigen 

karsinoembrionik dan memerlukan rentang waktu sekitar 15 jam untuk dapat 

menyelesaikan 1 daur sel. Sel WiDr merupakan salah satu sel yang memiliki 

sensitivitas yang rendah terhadap perlakuan dengan 5-fluorouracil (5-FU), 

agen kemoterapi antimetabolit. Secara keseluruhan, sel WiDr merupakan sel 

yang sesuai untuk digunakan sebagai model dalam skrining suatu senyawa 

baru agen kokemoterapi denga 5-FU (CCRC,2009). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu, 

apakah ekstrak etanol daun benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite 

molluccana) menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel 

WiDr) secara in vitro dengan metode MTT (Microculture Tetrazolium)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antikanker ekstrak daun benalu (Dendropthoe sp) 

terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara in vitro dengan metode MTT. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui aktivitas antikanker ekstrak etanol daun benalu kemiri 

(Dendropthoe sp. grew Alleurite molluccana) terhadap sel kanker kolon (sel 

WiDr) dengan metode MTT secara in vitro. 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Ekstrak etanol daun benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite 

molluccana) memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel 

WiDr) secara in vitro dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Segi Akademik 

1. Dapat menambah referansi terapi alternatif kanker kolon 

2. Ekstrak benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite molluccana) 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pengobatan kanker kolon 

3. Dapat memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung di 

dalam daun benalu kemiri (Dendropthoe sp. grew Alleurite 

molluccana) yang mempunyai aktivitas antikanker yang dapat ditindak 

lanjuti dengan penelitian lebih lanjut 

4. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dibidang produk bahan alam dari 

tumbuhan  

5. Dapat dilanjutkan untuk promosi skala masal jika efektif. 

 

1.5.2 Segi Masyarakat 

1. Dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang alternatif terapi 

pengobatan kanker 

2. Dapat membantu penderita kanker masyarakat golongan menengah ke 

bawah 

3. Dari data-data yang diperoleh dapat digunakan obat tradisional untuk 

pengobatan agar dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan 

klinisi pada khususnya. 

 


