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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker adalah suatu  penyakit yang  ditandai dengan adanya pertumbuhan 

dan pembelahan sel yang tidak terkendali. Sel tersebut selanjutnya memiliki 

kemampuan invasive yakni menyusup dan merusak jaringan di dekatnya serta 

bermetastasis yakni menyebar ke jaringan lainnya melalui sistem pembuluh darah 

dan limpa (Dipiro, 2008). Sel kanker berasal dari sel normal tubuh yang 

mengalami transformasi menjadi ganas, karena adanya mutasi spontan atau 

induksi karsinogen (Puspitasari & Ulfa, 2009). 

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2005 kanker 

adalah penyebab kematian kedua terbesar di negara maju. Data menunjukan 

terdapat sekitar 7,1 juta kematian pada tahun 2003 akibat kanker, dan  

diperkirakan jumlah keseluruhan kasus baru akan meningkat sebesar 50% dalam 

20 tahun ke depan (WHO, 2005). Di Indonesia,  tiap tahun diperkirakan terdapat 

100 penderita baru per 100.000 penduduk. Ini berarti dari jumlah 237 juta 

penduduk, ada sekitar 237.000 penderita kanker baru setiap tahunnya (YKI, 

2012). Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi tumor 

atau kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330 orang. 

Kanker tertinggi yang diderita wanita Indonesia adalah kanker payudara dengan 

angka kejadian 26 per 100.000 perempuan, disusul kanker leher rahim dengan 16 

per 100.000 perempuan (Depkes RI, 2010).  

Kanker serviks adalah kanker yang menyerang serviks uterus (leher rahim), 

suatu daerah pada organ reproduksi perempuan yang terletak antara rahim dengan 

liang senggama (vagina) (Misgiyanto & Susilawati, 2014). Pada penyakit ini 

menunjukkan adanya sel-sel abnormal yang terbentuk oleh sel-sel jaringan yang 

tumbuh terus menerus dan tidak terbatas pada bagian leher rahim (Fitriana & 

Ambarini, 2012). Penyebab terjadinya gangguan sel serviks adalah Human 

Papiloma Virus (HPV) yang merupakan faktor inisiator dari kanker serviks 

(Misgiyanto & Susilawati, 2014).  
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Kanker serviks merupakan penyakit ginekologik yang memiliki tingkat 

keganasan yang cukup tinggi dan  menjadi penyebab kematian utama akibat 

kanker pada wanita (Fitriana & Ambarini, 2012). Menurut Data Badan Kesehatan 

Dunia (WHO), pada tahun 2005 penyakit kanker serviks merupakan jenis kanker 

kedua terbanyak yang diderita perempuan diseluruh dunia dengan kematian 

diperkirakan meningkat hampir 25 persen selama 10 tahun ke depan (WHO, 

2006). Setiap tahun lebih dari 270.000 perempuan meninggal dunia akibat kanker 

serviks, dan lebih dari 85% kematian ini terjadi di negara-negara yang 

berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2014). Berdasarkan data Sistem 

Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007, kanker payudara menempati urutan 

pertama pada pasien rawat inap di seluruh RS di Indonesia yakni sebesar 16,85%, 

disusul kanker leher rahim yakni sebesar 11,78% (Depkes RI, 2010). 

Tingginya tingkat kematian akibat kanker terutama di Indonesia antara lain 

disebabkan karena terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker, 

tanda-tanda dini dari kanker, faktor-faktor resiko terkena kanker, cara 

penanggulangannya secara benar serta membiasakan diri dengan pola hidup sehat 

(YKI, 2012). Selain itu dikarenakan sebagian besar penderita kanker terlambat 

mendapat pengobatan atau penanganan medis karena berbagai alasan 

(Fajarningsih dkk, 2008).   

Pengobatan kanker pada umumnya sama, yaitu salah satu atau kombinasi 

dari pembedahan, penyinaran (radioterapi), kemoterapi (sitostastik), peningkatan 

daya tahan tubuh dan pengobatan dengan hormon. Pembedahan tidak dapat 

dilakukan pada kanker stadium lanjut khususnya pada sel kanker yang sudah 

bermetastatis. Kemoterapi dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian 

penyakit kanker, meskipun demikian  kemoterapi memiliki efek samping dan  

toksisitas yang tinggi. Kegagalan kemoterapi dapat berkaitan dengan kegagalan 

agen antikanker untuk mempengaruhi kematian sel secara terprogram (apoptosis) 

(Listyowati & Nurkhasanah, 2013). Selain itu, banyak obat kanker yang ada saat 

ini memiliki indikasi therapeutic yang rendah, dan dosis maksimum obat yang 

diberikan hanya memberikan efektivitas yang minimum. Tidak semua pasien dan 

atau jenis kanker responsif terhadap obat-obat kanker yang ada. Bahkan, banyak 
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obat kanker yang menimbulkan efek resisten terhadap pasien (Fajarningsih dkk, 

2008). 

Obat antikanker yang ideal seharusnya bersifat selektif yang dapat 

membunuh sel kanker tanpa membahayakan jaringan sehat. Namun sampai 

sekarang belum ditemukan obat yang memenuhi kriteria demikian. Oleh karena 

itu, usaha penelitian terus dilakukan untuk menemukan obat kanker yang ideal. 

Salah satu sumber obat-obatan kemoterapi yang potensial yaitu tumbuh-tumbuhan 

(Ilhami dkk, 2013). Pencarian obat kanker sekarang semakin menarik dengan 

semakin tingginya gerakan kembali ke alam, yaitu dengan pemanfaatan 

fitofarmaka, menggali kandungan unsur kimiawi dalam tumbuh-tumbuhan yang 

potensial dapat dipakai sebagai obat (Wahyuningsih, 2012). 

Penelitian tentang khasiat obat herbal telah lama dilakukan, namun sampai  

sekarang masih banyak aspek-aspek obat herbal yang belum diungkapkan oleh 

para peneliti. Metoda pendekatan penelitian etnobotani terhadap penggunaan obat 

herbal yang digunakan oleh etnis tertentu, perlu dibuktikan aktifitas 

farmakologisnya secara eksperimental dan dilanjutkan dengan isolasi senyawa 

yang memiliki aktifitas biologis tersebut. Salah satu pemanfaatan obat herbal yang 

sedang dikembangkan adalah untuk membantu penyembuhan penyakit kanker 

(Radji dkk, 2010). 

Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal di negara 

maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit 

kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit 

tertentu di antaranya kanker serta semakin luas akses informasi mengenai obat 

herbal di seluruh dunia. WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional 

termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan 

kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan 

khasiat dari obat tradisional (Sari, 2006). Produk obat-obat herbal yang 

berkualitas ditentukan salah satunya oleh mutu dari bahan baku (simplisia) atau 

ekstrak yang digunakan. Ekstrak sebagai bahan dan produk kefarmasian yang 

berasal dari simplisia harus memenuhi standarisasi dan persyaratan mutu yang 
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telah ditetapkan untuk dapat menjadi obat herbal terstandar atau obat fitofarmaka 

(Azizah & Salamah, 2013).  

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan  adalah jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.). Jatropha gossypifolia L. termasuk dalam famili Euphorbiaceae 

adalah tanaman bersemak lebat, tumbuh liar hampir di seluruh India. Kandungan  

senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman jarak merah diantaranya adalah 

alkaloid,  kumarin, steroid,  lignan,  saponin, tanin, fenol, flavonoid, dan terpenoid 

yang masing-masing  tersebar di seluruh organ tanaman  tersebut (Apu dkk, 2013; 

Felix-Silva dkk, 2014). Pada kulit batang Jatropha gossypifolia L. mengandung 

alkaloid (jatrophine) dan lignan (jatroiden) (Apu dkk, 2013). Kandungan 

senyawa-senyawa aktif yang terkandung pada tanaman  Jatropha gossypifolia L. 

ini telah dilaporkan memiliki aktivitas biologis diantaranya dapat digunakan 

sebagai anti hipertensi, anti inflamasi, analgesik, antikoagulan, anti kolinesterase, 

antioksidan, antineoplasik, anestesi lokal, anti diare, imunomodulator, 

hepatoprotektif, antipiretik, antimikroba, antiemetik, dan antidiabetes. Selain itu, 

penggunaan lainnya juga dapat digunakan sebagai insektisida, pestisida, produksi 

biodiesel, serta untuk ritual keagamaan (Felix-Silva dkk, 2014).  

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan isolasi senyawa diterpen yaitu 

jatrophone, curcusone B,  dan jatropholone A dari ekstrak metanol kulit batang 

Jatropha gossypifolia dan Jatropha curcas dengan menggunakan metode MTT 

assay. Jatrophone diisolasi dari kulit batang Jatropha gossypifolia, sedangkan 

curcusone B dan jatropholone A diisolasi dari kulit batang Jatropha curcas.  Nilai 

IC50 yang diperoleh dari jatrophone, curcusone B, dan jatropholone A terhadap 

cell line WiDr masing-masing adalah 8,97; 18,24 dan 15,20 μM. Sedangkan nilai 

IC50 dari  jatrophone, curcusone B, dan jatropholone A terhadap cell line HeLa 

masing-masing adalah 5,13; 19,60 dan 36,15 μM (Sahidin dkk, 2013). Suatu 

ekstrak dinyatakan sangat aktif memiiki aktivitas antikanker apabila memiliki 

nilai IC50 <10 μg/ml, aktif apabila memiliki nilai IC50 10-100 μg/ml dan cukup 

aktif apabila memiliki nilai IC50 100-500 μg/ml (Ahmad dkk, 2014). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa isolat jatrophone yang dihasilkan dari ekstrak metanol 

kulit batang jarak merah memiliki potensi sitotoksik yang sangat aktif terhadap 

cell line WiDr dan cell line HeLa.  
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Untuk dapat melakukan ekstraksi zat aktif tertentu dari bahan tanaman 

secara sempurna,  pelarut yang ideal adalah pelarut yang menunjukan selektivitas 

maksimal, mempunyai kapasitas terbaik ditinjau dari koefisien saturasi produk 

dalam medium, dan kompatibel dengan sifat-sifat bahan yang diekstraksi. 

Pengolahan ekstraksi bahan tumbuhan obat dengan pelarut yang sesuai menjadi 

ekstrak cair atau ekstrak kering banyak dilakukan untuk tujuan standarisasi 

sediaan obat herbal sekaligus memberi keuntungan dari segi formulasi 

sediaannya. Departemen Kesehatan merekomendasikan air, alkohol atau 

campuran air dengan alkohol untuk cairan penyari ekstrak untuk keperluan bahan 

baku obat tradisional (Ma’mun dkk, 2006).  

Dalam  rangka pengembangan Jatropha gossypifolia L. sebagai antikanker 

untuk mengetahui sitotoksisitas dari  berbagai macam organ tanaman seperti daun, 

kulit batang, akar dan buah, diharapkan dapat diperoleh bahan baku yang memiki 

potensi paling besar untuk antikanker serviks dan dapat dikembangkan sebagai 

salah satu sumber daya alam untuk pengembangan obat tradisional. Pada 

penelitian ini akan dilakukan uji sitotoksisitas ekstrak etanol kulit batang jarak 

merah (Jatropha gossypifolia L.) terhadap kanker serviks (sel HeLa) dan sel vero 

dengan menggunakan metode Microculture Tetrazolium Salt (MTT) Assay. 

Salah satu metode untuk menilai sitotoksisitas suatu bahan adalah dengan 

uji enzimatik menggunakan pereaksi 3-(4,5-dimethylthiazol-2-il)-2,5 

diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Meizarini, 2005). Metode 3-

(4,5dimetilthiazol-2-il)-2,5 dipheniltetrazolium bromid (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 (Mardihusodo dkk, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol kulit batang jarak merah (Jatropha 

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

Assay ? 
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2. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol kulit batang jarak merah (Jatropha 

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

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol kulit batang jarak merah (Jatropha 

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

Assay. 

2. Mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol kulit batang jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel vero 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 yang 

memiliki potensi sebagai antikanker yang aman dan efektif dan dapat 

ditindaklanjuti dengan pengembangan obat tradisional. 

3. Dapat mengetahui manfaat tanaman jarak merah sebagai alternatif 

penggunaan pengobatan penyakit kanker serviks. 

4. Dari data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang 

penggunaan obat tradisional untuk pengobatan agar dapat diterima oleh 

masyarakat pada umumnya dan praktisi pada khususnya. 

 

 

 

 


