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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker ditetapkan sebagai penyebab utama kematian di dunia dengan 

angka yang mencapai 7,6 juta atau (sekitar 13% dari semua kematian setiap 

tahunnya)  pada tahun 2008 dan 70% dari kematian akibat kanker terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan  menengah. Diperkirakan angka kematian akibat 

kanker akan meningkat secara signifikan selama tahun-tahun mendatang (WHO, 

2011).  

Data Riset Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan, prevalensi tumor adalah 

4,3 per 1000 penduduk di Indonesia. Kanker merupakan penyebab kematian 

nomor 7 (5,7%) setelah stroke, Hipertensi, Cidera Perinatal dan DM. Salah satu 

faktor risiko yang menyebabkan tingginya kejadian kanker di Indonesia yaitu 

prevalensi merokok 23,7%. Prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur 93,6%, 

konsumsi makanan diawetkan 6,3%, makanan berlemak 12,8%, dan makanan 

dengan penyedap 77,8%. Sedangkan prevalensi kurang aktivitas fisik sebesar 

48,2% (Riskesdas, 2007). 

Kanker adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel 

yang tidak terkontrol. Kanker merugikan tubuh ketika sel-sel rusak membelah tak 

terkendali untuk membentuk gumpalan atau massa jaringan yang disebut tumor. 

Tumor dapat tumbuh dan mengganggu pencernaan dan sistem peredaran darah, 

dan dapat melepaskan hormon yang mengubah fungsi tubuh. Tumor yang tinggal 

di satu tempat dan menunjukkan pertumbuhan yang terbatas umumnya dianggap 

jinak. Tumor dianggap lebih berbahaya dan ganas jika sel kanker berhasil 

menyebar ke seluruh tubuh dengan menggunakan darah atau sistem getah bening 

dan menghancurkan jaringan sehat dalam proses yang disebut invasi. Ketika 

tumor berhasil menyebar ke bagian lain dari tubuh dan tumbuh, menyerang dan 

menghancurkan jaringan sehat lainnya atau biasa disebut metastasis maka akan 

mengakibatkan kondisi serius yang sangat sulit untuk diobati (Fajar, 2010). 

Kanker dapat menyerang semua lapisan masyarakat tanpa mengenal status 

sosial, umur, dan jenis kelamin. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa tak luput 
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dari serangan kanker, begitu pula dengan pria maupun wanita dapat terserang 

penyakit yang paling banyak ditakuti ini (Mardiana, 2007). Sampai saat ini, 

penyebab kanker belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor resiko 

pemicu pada beberapa jenis kanker seperti faktor genetis (keturunan) dan faktor 

lingkungan. Karsinogen (carcinogene) adalah bahan yang dapat memicu 

terjadinya kanker atau keganasan. Pada umumnya karsinogen dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu bahan kimia, radiasi, dan virus (Sudiana, 2008).  

Keberhasilan pengobatan sangat dipengaruhi oleh jenis kanker, stadium 

kanker, keadaan umum penderita, dan usaha penderita untuk sembuh. Secara 

umum tujuan pengobatan kanker adalah untuk menyembuhkan (kuratif), yakni 

membebaskan penderita dari kanker untuk selamanya. Penyembuhan ini hanya 

berhasil jika kanker yang diderita masih stadium dini, kanker yang penyebarannya 

belum meluas, dan ukurannya masih kecil. Tujuan yang kedua yaitu meringankan 

(paliatif), yakni merupakan tindakan aktif guna meringankan beban penderita 

kanker, terutama yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Tujuannya untuk 

memperbaiki kualitas hidup, mengatasi terjadinya komplikasi, dan mengurangi 

atau menghilangkan keluhan penderita, misalnya rasa nyeri (Mangan, 2009). 

Pembedahan, terapi, dan kemoterapi merupakan bentuk-bentuk 

pengobatan kanker yang umum. Imunoterapi merupakan bentuk terapi yang baru 

dan kini memiliki peranan terbatas dalam terapi kanker. Beberapa faktor perlu 

dipertimbangkan dalam memilih bentuk pengobatan. Keadaan umum pasien, dan 

adanya penyakit penyerta lain perlu dipertimbangkan (Schreiber, 2010). Terkait 

pengobatan untuk penyakit kanker diantaranya yaitu termasuk reseksi secara 

bedah, terapi radiasi, dan kemoterapi. Terapi radiasi dan kemoterapi ditambahkan 

dalam usaha memperbaiki angka kesembuhan secara keseluruhan. Pengobatan 

yang menggabungkan pembedahan, terapi radiasi, dan kemoterapi akan 

meningkatkan angka kesembuhan secara bermakna dibandingkan dengan apa 

yang dapat dicapai dengan bentuk terapi tunggal pada berbagai jenis kanker 

(Schreiber, 2010).  

Ditengah semakin meningkatnya biaya pengobatan medis, ada tawaran 

pengobatan tradisional warisan leluhur yang dikenal dengan pengobatan herbal. 

Gaya hidup kembali ke alam (back to nature) yang menjadi tren saat ini 
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membawa masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam, termasuk pengobatan 

dengan tumbuhan berkhasiat obat (herbal) (Wijayakusuma, 2008).   

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan 

kanker adalah lengkeng (Euphoria longana Lamk) yang termasuk dalam famili 

sapindaceae (Sugiarso dkk, 1997). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Wang 

yaitu pada ekstrak kulit buah lengkeng terbukti mengandung sejumlah besar 

senyawa polifenol, tanin dan flavonoid, flavonoid utama dalam kulit buah 

lengkeng meliputi flavonol dan anthocyanin. Tujuan dari penelitian Wang ini 

adalah untuk mengkonfirmasi aktivitas antikanker ekstrak kulit buah lengkeng 

terhadap karsinoma hepatoseluler lini sel manusia diuji secara in vitro untuk 

sitotoksisitas dan penghambatan pembentukan koloni sel kanker. Temuan yang 

diperoleh yaitu ekstrak kulit buah lengkeng menunjukkan aktivitas antikanker 

yang potensial terhadap karsinoma hepatoseluler in vitro dan in vivo melalui 

induksi apoptosis dan penghambatan proliferasi sel kanker (Wang dkk, 2006). 

Berdasarkan penelitian Wang inilah dilakukan studi pendekatan bagian 

lain dari tanaman lengkeng yaitu daunnya, yang kemungkinan juga memiliki 

kandungan senyawa yang sama dengan kulit buahnya yang menunjukan aktivitas 

sebagai antikanker (Wang dkk, 2006).  

Keampuhan pengobatan herbal banyak dibuktikan melalui berbagai 

pengalaman. Berbagai macam penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan 

melalui pengobatan alopati (kedokteran), ternyata masih bisa diatasi dengan 

pengobatan herbal, salah satunya yaitu kanker. Uji klinis obat bahan alam perlu 

dikembangkan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati sangat besar 

untuk memperoleh fitofarmaka, yaitu obat herbal yang lengkap teruji secara klinis 

(Utami, 2008).  

 Brine Shrimp Lethality Test (BST) merupakan salah satu metode uji 

toksisitas yang banyak digunakan dalam penelusuran senyawa bioaktif yang 

bersifat toksik dari bahan alam. Metode ini dapat digunakan sebagai bioassay 

guided fractionation dari bahan alam karena mudah, cepat, murah, dan cukup 

reprodusibel. Beberapa senyawa bioaktif yang telah berhasil diisolasi dan 

aktivitasnya dimonitor dengan BST menunjukan adanya korelasi terhadap suatu 

uji spesifik antikanker (Harmita dkk, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka 
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penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi aktivitas antikanker melalui 

uji toksisitas ekstrak n-heksana dan metanol daun lengkeng (Euphoria longana 

Lamk) terhadap larva udang Artemia salina Leach dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST). 

Prosedur Brine Shrimp Lethality Test (BST) dengan menentukan nilai 

LC50 dari aktivitas komponen aktif tanaman terhadap larva Artemia salina Leach. 

Toksisitasnya ditentukan dengan melihat harga LC50 yang dihitung berdasarkan 

analisis probit. Suatu ekstrak dikatakan aktif sebagai antikanker berdasarkan 

metode BST jika harga LC50 < 1000 µg/ml (Harmita dkk, 2008).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut: 

Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun lengkeng (Euphoria longana 

Lamk) mempunyai aktivitas sebagai antikanker menurut metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun lengkeng 

(Euphoria longana Lamk.) mempunyai aktivitas antikanker dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

2. Tujuan khusus 

 Mengukur persentase kematian larva Artemia salina Leach setelah 

pemberian ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun lengkeng 

(Euphoria salina Lamk.). 

 Menentukan nilai LC50 larva Artemia salina Leach) setelah pemberian 

ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun lengkeng (Euphoria 

longana Lamk). 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Ekstrak daun lengkeng (Euphoria longana Lamk) mempunyai aktivitas 

antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Diharapkan ekstrak daun lengkeng dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam pengobatan kanker. 

2) Memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung didalam 

daun lengkeng yang mempunyai aktivitas sebagai antikanker. 

3) Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang produk 

bahan alam dari tumbuhan.  

 

 

 


