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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker adalah sel yang tumbuh secara terus-menerus tidak terkendali, tidak 

terbatas, dan tidak normal (abnormal). Pertumbuan sel-sel kanker tidak 

terkoordinasi dengan jaringan lain sehingga berbahaya bagi tubuh. Dalam kondisi 

normal, sel hanya akan berkembang biak dengan cara membelah diri jika ada yang 

mati atau rusak. Sel kanker akan terus mengalami perkembangbiakan meskipun 

tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sel kanker merusak jaringan sel lain yang normal 

dan menyebar ke organ tubuh lain melalui jaringan ikat, darah, saraf, dan jaringan 

penunjang organ tubuh. Bagian tubuh yang terserang sel kanker akan terhambat 

pertumbuhannya (Mardiana, 2007). 

Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang telah menjadi 

masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Data Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) tahun 2010 menunjukkan kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 

setelah penyakit kardiovaskuler. Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2007, kanker menempati urutan ke 6 penyebab kematian terbesar di 

Indonesia. Penderita kanker di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan 

menjadi penyebab utama beban ekonomi yang terus meningkat. Baik bagi 

individu penderita, keluarga, maupun negara. Jenis kanker di Indonesia, 

didominasi oleh Kanker Payudara (30%) dan Kanker Leher Rahim atau Kanker 

Serviks (24%) (Depkes, 2012). 

Kanker serviks tergolong dalam kanker organ reproduksi pada wanita. 

Kanker serviks atau yang lebih dikenal dengan istilah kanker leher rahim adalah 

tumbuhnya sel-sel tidak normal pada leher rahim. Sel-sel yang tumbuh tidak 

normal ini berubah menjadi sel kanker dan terjadi pada organ reproduksi wanita 

yang merupakan pintu masuk kearah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dan 

liang senggama (vagina). Waktu yang di perlukan bagi kanker serviks untuk 

berkembang cukup lama, sekitar 10-15 tahun. Kanker ini biasanya terjadi pada 

wanita yang berusia antara 30 tahun sampai dengan 50 tahun, yaitu pada puncak 
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usia reproduktif wanita sehingga akan menyebabkan gangguan kualitas hidup 

secara fisik, kejiwaan, dan kesehatan seksual (Utami dkk, 2013). 

Berbagai pengobatan kanker seperti operasi, kemoterapi, atau radiasi 

memiliki tingkat kesuksesan yang bervariasi tergantung pada stadium dan jenis 

kanker. Pengobatan ini di tujukan untuk membunuh sel kanker sehingga tidak 

dapat berkembang dan membahayakan tubuh. Disamping biayanya tinggi, terapi 

tersebut juga mempunyai efek samping yang tinggi. Tingginya efek samping dari 

kemoterapi disebabkan obat yang dipergunakan masih belum mempunyai 

mekanisme yang spesifik terhadap sel kanker dan obat tersebut juga menyerang 

sel-sel normal, salah satu kriteria senyawa antikanker adalah yang tidak toksik 

terhadap sel normal (Trianto dkk, 2004). Oleh karena itu, untuk mengurangi efek 

toksik yang tidak diinginkan dan faktor resistensi yang muncul, maka obat 

antikanker seharusnya bersifat selektif tanpa harus menyerang jaringan sel 

normal. Salah satu sumber utama senyawa obat di dunia berasal dari bahan alam. 

Pertemuan internasional Organisasi Kesehatan Dunia di Kobe tahun 2000 telah 

menyatakan bahwa bahan alam, khususnya tanaman, memegang peran penting 

untuk berbagai penyakit yang ada. Metabolit sekunder yang menjadi senyawa 

aktif dari bahan alam, dalam bentuk isolat murni ataupun ekstrak, dapat digunakan 

sebagai komponen utama (Lisdawati, 2009). 

Salah satu tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional adalah 

tumbuhan jarak yang termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Telah dilaporkan 

pada penelitian sebelumnya, bahwa biji jarak pagar bersifat sitotoksik pada sel 

kanker serviks (sel HeLa) menggunakan metode MTT assay dengan nilai LC50 

sebesar 3,822 µg/ml (Rahmawatie dan Hussaana, 2010; Setyaningsih dkk, 2014). 

Berdasarkan teori kekerabatan sesama tumbuhan, Venkataraman (1976) 

mengemukakan bahwa spesies tumbuhan yang termasuk dalam genus yang sama 

dari suatu famili tumbuhan akan mengandung senyawa-senyawa kimia yang sama 

(Zetra dan Prasetya, 2007). Pada tumbuhan jarak merah akan memiliki aktivitas 

dan senyawa yang sama dengan jarak pagar dan Putranjiva roxburghii karena 

masih dalam satu famili yang sama. Pada bagian daun jarak merah banyak 

mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, fenol, 

phlobotannin, protein, terpenoid, steroid, triterpen, tannin, saponin dan senyawa 
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aktif seperti kalsium oksalat dan sulfur pectic substans (Felix-silva, 2014; 

Setyaningsih dkk, 2014; Kinho dkk, 2011).  

 Telah dilakukan penelitian sebelumnya evaluasi aktivitas sitotoksik tanaman 

dari fraksi ekstrak metanol daun Jatropha gossypifolia dan menghasilkan 

toksisitas yang signifikan terhadap uji BSLT dengan nilai LC50 sebesar 17,19-

98,19 μg/ml (Apu dkk, 2013).  

 Pada penelitian kulit batang jarak merah telah berhasil diindentifikasi 

senyawa diterpen (Jatrophone) menggunakan metanol dengan metode MTT assay  

yang menunjukkan aktivitas antiproliferatif signifikan terhadap baris sel HeLa 

dengan nilai IC50 sebesar 5,13 µg/ml yang berpotensi sebagai antikanker. 

Jatrophone merupakan inhibitor yang potensial dalam aktivasi limfosit sehingga 

digunakan sebagai antikanker (Muliani, 2011; Sahidin dkk, 2013). Berdasarkan 

dari satu tumbuhan jarak merah dan pada pendekatan terhadap kulit batang, 

sehingga memungkinkan senyawa tersebut tersebar ke bagian organ lain yaitu 

organ daun, akar, dan buah. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian untuk mengetahui 

sitotoksisitas ekstrak etanol dari daun jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) 

terhadap sel kanker (sel HeLa) dan sel vero dengan metode Microculture 

Tetrazolium Salt (MTT). Diharapkan dapat diperoleh bahan baku yang memiliki 

potensi paling tinggi sebagai antikanker serviks. 

Microculture Tetrazolium Salt (MTT) digunakan untuk mengukur aktivitas 

metabolit kultur sel in vitro dengan menafsirkan karakteristik pertumbuhan sel, 

menentukan nilai IC50 dan menghitung sel hidup dengan dasar pembentukan 

formazan ungu. Prinsip dari metode MTT ini adalah terjadinya reduksi garam 

kuning tetrazolium MTT oleh enzim reduktase, suksinat tetrazolium yang 

termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel hidup yang membentuk 

kristal formazan ungu dan tidak larut air. Penambahan reagen stopper (bersifat 

detergenik) akan melarutkan kristal tersebut yang kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) reader. Intensitas 

warna ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel yang hidup. Oleh 

karena itu, jika intensitas warna ungu semakin besar, maka jumlah sel hidup 

semakin banyak (Mardihusodo dkk, 2011). 
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Pada pengujian secara in vitro menggunakan metode MTT dilakukan pada 

sel HeLa dan sel vero. Sel HeLa merupakan salah satu sel kanker turunan dari sel 

epitel leher rahim (cervix) manusia (Djajanegara dan Wahyudi, 2009). Sedangkan 

sel vero rentan terhadap berbagai virus, sehingga digunakan untuk 

mengembangkan penyakit yang berhubungan dengan virus kimia  (Haryadi, 

2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

1. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol daun jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dengan metode MTT 

assay? 

2. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol daun jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel vero dengan metode MTT assay? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol 96% daun jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) secara in vitro 

dengan metode MTT assay. 

2. Mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol 96% daun jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel vero secara in vitro dengan metode MTT assay. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai obat. 

2. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman Jarak merah sebagai 

antikanker yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut. 

3. Dapat mengetahui manfaat tanaman ini sebagai alternatif penggunaan 

pengobatan penyakit kanker serviks. 

4. Data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang penggunaaan 

obat tradisional untuk pengobatan agar dapat diterima oleh masyarakat pada 

umumnya dan klinisi pada khususnya.  

5. Dapat dikembangkan untuk produksi sediaan obat bahan alam secara masal. 


