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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit kanker hingga saat ini masih dianggap sebagai penyebab kematian 

utama bagi sebagian orang. Hal ini dikarenakan, sebagian besar penyakit kanker 

didiagnosis setelah menyebar ke seluruh tubuh dan sudah berada pada stadium 

akhir (Sabrina, 2009). Kanker adalah suatu penyakit sel ditandai dengan hilangnya 

fungsi kontrol terhadap regulasi daur sel dan fungsi homeostatis sel pada 

organisme multiseluler. Dengan kegagalan tersebut, sel tidak dapat berproliferasi 

secara normal dan akan berproliferasi terus – menerus sehingga menimbulkan 

pertumbuhan jaringan yang abnormal (CCRC, 2014). 

Pada tahun 2012, kanker menjadi penyebab utama kematian di seluruh 

dunia dengan 8,2 juta angka kematian (WHO, 2014). Pada tahun 2014 di Amerika 

Serikat, kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit 

kardiovaskuler, dengan angka kejadian sekitar 1.665.540 dan 585.720 angka 

kematian  (ACS, 2014). Kematian yang disebabkan kanker diperkirakan terus 

meningkat sampai tahun 2030 dan akan mencapai 11 juta kematian. Ironisnya, 

kejadian ini hampir 87 % terjadi di negara miskin dan berkembang, salah satunya 

negara Indonesia (UICC, 2009; GLOBOCAN, 2012). Di Indonesia prevalensi 

kanker tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (4,1‰), diikuti Jawa Tengah (2,1‰), 

Bali (2‰), Bengkulu, dan DKI Jakarta masing-masing 1,9‰  (Riskesdas, 2013).

Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2013 menunjukkan, sekitar 

530.000 kasus baru kanker serviks didiagnosa setiap tahun, dengan lebih dari 

270.000 kematian di seluruh dunia. Hal ini yang menyebabkan kanker serviks 

menduduki peringkat kedua penyakit paling berbahaya yang menyerang wanita di 

seluruh dunia. Angka kematian kanker serviks bervariasi, sekitar 18 kali lipat 

antar daerah di berbagai dunia (IARC, 2012). Di Indonesia, sekitar 20.928 kasus 

baru kanker serviks didiagnosa setiap tahun dengan jumlah 9.498 angka kematian. 

Kanker serviks menempati urutan kedua sebagai penyebab kanker yang 

menyerang perempuan di Indonesia (ICO, 2014). Peningkatan angka kejadian dan 
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kematian kanker serviks dipengaruhi oleh suku, demografi, geografi, status 

ekonomi – sosial dan akses pelayanan kesehatannya (Prasad, 2009).

Kanker leher rahim (serviks) merupakan jenis kanker maligna yang paling 

sering menyerang dibandingkan dengan jenis kanker lain pada wanita (Utami, 

2011). Kanker leher rahim atau serviks adalah penyakit yang disebabkan oleh 

proses keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim. Penyebab kanker 

leher rahim diduga sekitar 95% disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV) 

(Listyowati & Nurkhasanah, 2013). Kanker leher rahim biasanya menyerang 

wanita berusia 35 – 55 tahun, tetapi bukti statistik menunjukan bahwa wanita 

yang berumur antara 20 sampai 30 tahun juga terserang kanker leher rahim 

(Wikanta dkk., 2013; CCRC 2014). 

Pengobatan kanker yang dilakukan tergantung pada jenis kanker, stadium 

kanker, usia, status kesehatan, dan karakteristik pribadi tambahan. Tujuan 

dilakukannya pengobatan kanker yaitu untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan 

dan memperpanjang usia harapan hidup (Dipiro, 2008). Pengobatan yang telah 

dilakukan meliputi pembedahan (operasi), penyinaran  / radiasi (radioterapi), 

obat– obat sitostatika (kemoterapi), peningkatan daya tahan tubuh (imunoterapi) 

dan pengobatan dengan hormon (endokrinoterapi) (Dipiro, 2008; Listyowati & 

Nurkhasanah, 2013). Pengobatan dengan sitostatika (kemoterapi) sering menjadi 

pilihan pertama pada pasien kanker dan kemoterapi ini bekerja dengan 

mengganggu pertumbuhan sel kanker (Sharma dkk., 2012). Pengobatan dengan 

pembedahan (operasi) kecil kemungkinan dilakukan khususnya pada sel kanker 

yang telah menyebar (metastasis) pada radioterapi sering kali juga tidak aman 

untuk sel – sel normal karena kurang selektif akibat penggunaan sinar–x dengan 

intensitas tinggi. Penggobatan dengan immunoterapi, terapinya lebih sulit dan 

membutuhkan biaya yang sangat mahal (Utami, 2011).

Namun, terapi antikanker tersebut masih belum bisa mengobati secara 

maksimal khususnya pada sel kanker yang telah menyebar (metastasis), banyak 

obat antikanker dengan indikasi terapeutik rendah dan dosis maksimum obat yang 

diberikan hanya memberikan efektivitas yang minimum (Masithoh dkk., 2011). 

Selain itu, terapi pengobatan kanker dalam hal resistensi dan toleransi serta 

selektivitasnya memiliki permasalahan sehingga timbul berbagai efek samping 
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yang cukup merugikan (Fajarningsih dkk., 2008; Wikanta dkk., 2013). Inilah yang 

mendorong terus dilakukannya pengkajian dan penemuan obat baru yang berasal 

dari alam melalui pemanfaatan senyawa aktif tumbuhan yang diharapkan mampu 

menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan (proliferasi) sel kanker secara 

maksimal dengan efek samping minimal (Sari dkk., 2014). 

Berbagai jenis tumbuhan telah banyak dimanfaatkan selama beberapa abad 

di seluruh dunia tidak hanya sebagai suplemen makan tetapi juga sebagai 

pengobatan tradisional untuk banyak penyakit (Jung, 2014 ). Tumbuh-tumbuhan 

merupakan salah satu sumber obat – obatan kemoterapi yang potensial sehingga 

sampai saat ini pencarian obat – obatan kemoterapi dari tumbuh – tumbuhan 

masih terus dilakukan (Sukardiman dkk., 2006).

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) yang telah digunakan dalam ethnomedicine untuk pengobatan 

berbagai penyakit dan infeksi (Falodun dkk., 2011). Ditinjau secara keseluruhan 

dari tumbuhan jarak merah itu sendiri, jika dilihat dari hasil skrining fitokimia 

mengandung berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, kumarin, flavonoid, lignoid, 

fenol, saponin, steroid, tannin dan terpenoid (Felix-Silva dkk., 2014).  Kandungan 

senyawa – senyawa aktif dari tanaman jarak merah ini secara ilmiah memiliki 

aktivitas sebagai antihipertensi, antimikroba, antiinflamasi, analgesik, gastric 

disorder, antikoagulan dan sebagai antikanker. Selain itu, tanaman jarak merah ini 

oleh sebagian besar masyarakat sudah banyak dimanfaatkan sebagai biodiesel, 

pestisida, insektisida, ornamen dan bahkan digunakan untuk ritual keagamaan 

(Sabandar dkk., 2013; Felix-Silva dkk., 2014).

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan aktivitas antiproliferatif dari 

ekstrak etanol dan metanol Jatropha curcas dan Jatropha gossypifolia dengan 

nilai IC50 98,18 µg/ml dan 110,6 µg/ml terhadap sel HeLa (Nazeema & Girija, 

2013). Ekstrak n-heksana; etil asetat; metanol dari akar jarak pagar (Jatropha 

curcas) menunjukkan harga IC50 yakni, 1,7 µg/mL; 2,5 µg/mL; 3,1µg/mL 

terhadap sel HeLa (Aiyelaagbe dkk., 2011). Telah dilakukan uji sitotoksisitas 

pada senyawa jatrophone yang telah berhasil diisolasi dari ekstrak metanol  kulit 

batang jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) terhadap cell line HeLa (cervical 

cancer cell line) dengan metode MTT assay menghasilkan nilai IC50 sebesar 5,13 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Djatropha%2Bgossypifolia%2Bpdf%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D513&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://link.springer.com/search%3Ffacet-author%3D%2522A.%2BFalodun%2522&usg=ALkJrhiEP8HzzoB16FWCZBFgaghvcTC9Yw
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µM (Sahidin dkk., 2013). Selain itu, telah dilakukan skirining fitokimia dan 

evaluasi aktivitas antikanker dari ekstrak metanol akar Jatropha 

gossypifolia. Hasil isolasi dari akar jarak merah diperoleh satu senyawa baru, 

yakni lathyrane diterpene, atau disebut falodone. Senyawa tersebut menunjukkan 

potensi penghambatan proliferasi terhadap sel kanker A-549 manusia dengan 

metode MTT assay, yakni sebesar IC50 120 µg/mL. Hasil tersebut menunjukkan 

sitotoksistas sedikit lebih rendah dibandingkan dengan standar cisplatin yakni 

memberikan nilai IC50 101 µg/mL (Falodun dkk., 2011). Berdasarkan penelitian – 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melalui pendekatan kemotaksonomi, 

kemungkinan besar pada tingkat genus Jatropha memiliki kemiripan kandungan 

senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antikanker.

Pada penelitian uji sitotoksisitas ekstrak etanol akar jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L.) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dan sel vero ini akan 

dilakukan dengan metode Microculture Tetrazolium Salt (MTT) assay. Penelitian 

ini didasarkan dengan menggunakan pendekatan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya terhadap bagian akar tanaman jarak merah yang memiliki 

aktivitas terhadap penghambatan proliferasi terhadap sel kanker A-549 dan 

penggunaan bagian tanaman jarak merah lain yaitu kulit batang yang terbukti 

memiliki toksisitas terhadap sel kanker serviks (sel HeLa). Sehingga tujuan dan 

manfaat akhir dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bagian tanaman 

lain dari tanaman jarak merah khususnya akar, untuk dapat digunakan sebagai 

alternatif terapi anti kanker khususnya kanker serviks (sel HeLa) dari bahan alami 

yang aman bagi kesehatan.

Microculture Tetrazolium Salt (MTT) merupakan metode pengukuran 

kelangsungan hidup dan perkembangbiakan sel secara in vitro. MTT assay 

merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai agen 

antikanker (Riss, 2013). Metode 3-(4,5-dimetilthiazol-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. 

Prinsip dari  metode ini adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT 

oleh enzim suksinat tetrazolium reduktase. Enzim tersebut terdapat dalam jalur 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Djatropha%2Bgossypifolia%2Bpdf%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D513&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://link.springer.com/search%3Ffacet-author%3D%2522A.%2BFalodun%2522&usg=ALkJrhiEP8HzzoB16FWCZBFgaghvcTC9Yw
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respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih 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 (Mardihusodo, 2011; ATCC, 2011).

Pada pengujian secara in vitro dengan metode MTT sel yang digunakan 

adalah kultur sel HeLa atau HeLa cell line karena merupakan continuous cell line 

yang diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim  manusia. Sel HeLa ini 

memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas, mudah penanganannya, cukup 

aman dan merupakan sel manusia yang umum digunakan untuk kepentingan 

kultur sel (CCRC, 2014).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol akar jarak merah (Jatropha 

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

MTT assay?

2. Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol akar jarak merah (Jatropha 

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

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol akar jarak merah (Jatropha 

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

MTT assay.

2. Mengetahui sitotosisitas ekstrak etanol akar jarak merah (Jatropha 

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

1.4 Manfaat penelitian 

1. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai ekstrak etanol akar tanaman 

jarak merah sebagai alternatif pengobatan kanker serviks dan dapat 

ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut.

2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai obat.
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3. Dari data – data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang 

pembudidayaan dan pengembangan akar jarak  merah menjadi sediaan obat 

tradisional yang efektif dan selektif sebagai anti kanker. 


