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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel 

jaringan tubuh yang tidak normal (Herien, 2010). Kanker merupakan salah satu 

penyakit tidak menular yang telah menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk 

di Indonesia. Data Badan Kesehatan dunia  tahun (WHO) 2010 menunjukkan 

penyakit kanker merupakan penyakit ke dua setelah penyakit kardiovaskuler 

dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,6 juta kematian akibat 

kanker. Di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (Reskisdes) 2007, kanker 

menempati urutan ke enam penyebab kematian terbesar (Menkes RI, 2012). 

Dengan angka penderita baru 230.000 penderita per tahun (Badri, 2013). 

Salah satu jenis penyakit kanker yang sering terjadi pada wanita di dunia 

adalah kanker payudara yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Di 

Amerika Serikat pada tahun 2009 diperkirakan sekitar 192.370 kasus baru kanker 

payudara infasif pada wanita (Faisel, 2012). Di Indonesia kanker payudara 

menempati angka kejadian terbanyak di bandingkan dengan kanker serviks, 

kanker payudara dengan angka kejadian 26 per 100.000 perempuan, sedangkan 

kanker rahim dengan angka kejadian 16 per 100.000 perempuan (Fauziah & 

Endang, 2012). 

Kanker payudara terjadi karena adanya gangguan terhadap sistem 

pertumbuhan sel di dalam jaringan payudara (Sirait, 2011). Struktur anatomi 

payudara secara garis besar tersusun dari jaringan lemak, lobus, dan kelenjar getah 

bening (CCRC, 2009). Kanker payudara adalah penyakit yang ditandai dengan 

terjadinya pertumbuhan sel yang berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol 

dari sel-sel atau jaringan payudara. Kanker payudara dapat berasal dari  

komponen kelenjarnya, maupun komponen selain kelenjar seperti jaringan lemak, 

pembuluh darah, dan persarafan jaringan payudara (Maharani, 2009).  
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Masalah utama dalam penanggulangan kanker adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang kanker dan kesadaran masyarakat untuk 

melakukan perilaku hidup sehat untuk mengurangi risiko kanker, serta kesadaran 

masyarakat untuk melakukan deteksi kanker dini (YKI, 2013). Selain itu juga, 

pola hidup yang tidak seimbang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan 

kanker di dunia (Ikawati dkk, 2008). 

Pengobatan kanker sebaiknya dimulai sebelum sel ini dapat dideteksi oleh 

jaringan (Dipiro, 2008). Metode pengobatan kanker yang banyak digunakan saat 

ini adalah kemoterapi, radiasi dan operasi (Multiawati, 2013). Obat sitostatika 

bekerja dengan mempengaruhi metabolisme asam nukleat terutama DNA atau 

biosintesis protein. Hal inilah yang menyebabkan obat sitostatika bekerja tidak 

selektif karena bersifat toksik baik pada sel kanker maupun sel normal 

(Siswandono dkk, 2008). Tingkat keparahan efek samping yang ditimbulkan oleh 

obat kimia tergantung pada sifat dan dosis obat serta lamanya pengobatan (Jong, 

2005).  

Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan 

yang bertujuan untuk menghancurkan atau memperlambat pertumbuhan sel-sel 

kanker. Akan tetapi metode tersebut belum maksimal, bahkan memberikan efek 

samping pada sel normal yang berada pada sekitar sel kanker dan organ lain, efek 

samping yang bisa muncul dari metode pengobatan tersebut antara lain lemas, 

mual, muntah, kerontokan rambut dan gangguan pencernaan (Faisel, 2012). 

Adanya efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat kimia tersebut, oleh 

karena itu mulai banyak dilakukan penelitian tentang bahan obat dari alam yang 

dapat berfungsi sebagai antikanker (Rossaria, 2007).  

Indonesia sebagai negara tropis memiliki beraneka ragam tumbuhan yang 

dapat di manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusia termasuk 

dalam hal pengobatan (Waji & Sugrani, 2009). Penggunaan bahan alam sebagai 

obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak 

berabad-abad yang lalu dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Sari, 

2006).  

Salah satu penunjang terapi kanker berbahan alam yang mempunyai prospek 

tinggi adalah benalu, benalu merupakan tanaman parasit yang pada awalnya 



3 

 

 
 

dianggap tidak bermanfaat ternyata berpotensi sebagai agen antikanker (Rahayu 

dkk, 2010). Tanaman benalu merupakan tanaman yang unik, satu sisi merupakan 

parasit bagi inang tempat tumbuhnya, tetapi disisi lain benalu dapat dimanfaatkan 

sebagai obat (Multiawati, 2013). 

Beberapa benalu dilaporkan memiliki efek sebagai obat kanker 

(Multiawati, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada benalu mangga 

dengan famili Loranthaceae di dapat IC50 < 50 μg.ml
-1

 (Ikawati dkk, 2008). Hasil 

penelitian pada  benalu kelor didapat IC50 = 33,89 μg.ml
-1

 menunjukkan bahwa 

ekstrak daun benalu tersebut mempunyai efek sitotoksik terhadap cell line kanker 

payudara T47D. Nilai ini menunjukkan bahwa ekstrak tersebut tergolong aktif dan 

bahkan sangat aktif sebagai antikanker (Multiawati, 2013). 

Benalu alpukat (Dendrophthoe sp.grew on Persea americana) merupakan 

salah satu benalu yang termasuk dalam famili Loranthaceae. Pada umumnya, 

tanaman yang termasuk dalam satu famili memiliki proses fisiologi yang hampir 

sama, hal ini menyebabkan banyak tanaman dalam satu famili mempunyai 

kandungan senyawa kimia yang seje nis (Retno, 2013). Tanaman benalu alpukat 

(Dendrophthoe sp.grew on Persea americana)  ini juga memiliki aktivitas yang 

sama dengan benalu duku,  benalu teh, dan benalu mangga, walaupun berasal dari 

inang yang berbeda. 

Ditinjau dari tumbuhan alpukat itu sendiri, jika dilihat dari hasil skrining 

fitokimia yang dilakukan oleh Zuhrotun (2007) terhadap simplisia dan ekstrak 

etanol biji alpukat menunjukkan bahwa biji alpukat mengandung polifenol, 

flavonoid, triterpenoid, kuinon, saponin, tanin, monoterpenoid dan 

seskuiterpenoid. Tanin yang terdapat pada ekstrak etanol biji alpukat tersebut 

terbukti mempunyai berbagai khasiat yaitu salah satunya adalah antioksidan. 

Antioksidan dalam pengertian kimia, merupakan senyawa pemberi elektron. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa 

yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa terhambat, 

dalam hal ini dalam hal ini seluruh bioaktif yang dimiliki alpukat akan bekerja 

sama menyingkirkan  radikal bebas yang berpotensi mengawali kanker 

(Malangngi dkk, 2012). 
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Berdasarkan kedekatan antara famili benalu alpukat dengan benalu mangga 

dan kandungan senyawa dari tumbuhan alpukat, oleh karena itu perlu diadakan 

penelitian untuk mengetahui sitotoksisitas dari daun benalu alpukat 

(Dendrophthoe sp. grew on Persea americana)  terhadap salah satu jenis sel 

kanker  payudara continous cell line (T47D) secara invitro dengan metode 

Microculture Tetrazolium Salt  (MTT). 

  Microculture Tetrazolium Salt (MTT) merupakan metode yang banyak 

digunakan pada penelitian mengenai agen atikanker. Metode ini digunakan untuk 

menguji aktivitas sitotoksik sampel penelitian pada kultur sel yang digunakan. 

Metode ini berdasarkan pada perubahan garam tetrazolium (3-(4,5-dimerilitiazol-

2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromide) menjadi formazan dalam mitokondria yang 

aktif pada sel hidup (CCRC, 2009). MTT merupakan metode kolorimetri, dimana 

pereaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi 

kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat dalam 

jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal 

formazan ini memberi warna ungu yang dapat dibaca  absorbansinya dengan 

menggunakan Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) reader (Rahmawati, 

2013). 

Pada pengujian in vitro dengan metode MTT tersebut langsung diujikan 

pada sel kanker payudara. Salah satu jenis sel kanker payudara yang sering 

digunakan dalam penelitian adalah sel T47D (continous cell line) yang diisolasi 

dari jaringan tumor duktal seorang wanita berusia 54 tahun. Sel T47D memiliki 

morfologi seperti epitel (CCRC, 2009). Sel T47D memiliki karakteristik ER 

(Estrogen Reseptor)/PR (Progesteron Reseptor)-positif. Sel secara molekuler 

mengalami mutasi pada p53, sehingga sel kehilangan kontrol pada regulasi cell 

linenya (Nurani, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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Bagaimana sitotoksisitas ekstrak etanol dari daun  benalu alpukat 

(Dendrophthoe sp. grew on Persea americana) terhadap sel kanker payudara (sel 

T47D) dengan metode MTT secara in vitro ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui sitotoksisitas dari ekstrak etanol 

daun tanaman benalu alpukat (Dendrophthoe sp. grew on Persea americana) 

terhadap sel kanker payudara (sel T47D) dengan metode MTT secara in vitro. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak etanol daun benalu alpukat 

(Dendrophthoe sp. grew on Persea americana) memiliki sitotoksisitas terhadap 

sel kanker payudara (sel T47D) dengan metode MTT secara in vitro. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Segi Akademik 

Dari segi akademik, manfaat penelitian ini antara lain : 

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 benalu alpukat 

sebagai antikanker yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut. 

3. Dapat diketahui manfaat tanaman benalu sebagai alternatif penggunaan 

pengobatan penyakit kanker payudara. 

 

1.5.2 Segi Masyarakat 

Dari segi masyarakat, manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang alternatif terapi 

pengobatan kanker. 

2. 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. 
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3. Bila dalam penelitian ini terbukti bahwa daun benalu alpukat 

(Dendrophthoe sp.grew on Persea americana)  sitotoksisitas terhadap sel 

T47D, dapat diproduksi massal sebagai obat kanker payudara terutama sel 

T47D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


