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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker adalah istilah umum untuk satu kelompok besar penyakit yang dapat 

mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. Istilah lain yang digunakan adalah tumor 

ganas dan neoplasma. Salah satu fitur mendefinisikan kanker adalah pertumbuhan 

sel-sel baru secara abnormal yang tumbuh melampaui batas normal, dan yang 

kemudian dapat menyerang bagian sebelah tubuh dan menyebar ke organ lain. 

Proses ini disebut metastasis. Metastasis merupakan penyebab utama kematian 

akibat kanker (WHO, 2012). 

 Menurut WHO jumlah penderita kanker di dunia setiap tahun bertambah  

sekitar 7 juta orang, dan dua per tiga diantaranya berada di negara-negara yang 

sedang berkembang.  Jika tidak dikendalikan, diperkirakan 26 juta orang akan 

menderita kanker dan 17 juta meninggal karena kanker pada tahun 2030. 

Ironisnya, kejadian ini akan terjadi lebih cepat di negara miskin dan berkembang 

(Anonim
a
 , 2009).  

 Penyakit kanker dapat menyerang siapapun pada semua golongan umur, 

tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan atau golongan (Dalimartha, 2004). 

Kanker sering terjadi pada masyarakat karena sering terjadi kontak dengan zat 

kimia (misalnya asap rokok), pengaruh fisik misalnya sinar radioaktif, sinar 

ultraviolet dan karsinogen biologis misalnya virus (Jong, 2005).. 

 Kanker adalah penyakit pertumbuhan sel yang bersifat ganas. Bisa mengenai 

organ apa saja di tubuh manusia. Bila menyerang kolon, maka disebut kanker 

kolon. Bila mengenai di rectum, maka disebut kanker rectum. Bila mengenai 

kolon maupun rectum, maka disebut kanker kolorektal. Ada beberapa hal yang 

diduga kuat berpotensi memunculkan penyakit ganas ini, yaitu: cara diet yang 

salah (terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah protein, 

serta rendah serat), obesitas, pernah terkena kanker usus besarberasal dari 

keluarga yang memiliki riwayat kanker usus besar, pernah memiliki polip di usus, 
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umur (> 50 tahun), sering tarpapar bahan pengawet makanan maupun pewarna 

yang bukan untuk makanan dan merokok (Diananda, 2007).  

 Kanker usus besar merupakan jenis kanker ketiga terbanyak di Indonesia, 

dengan jumlah kasus 1,8 / 100.000 penduduk dan jumlah ini diperkirakan akan 

semakin meningkat seiring dengan perubahan pola hidup penduduk Indonesia 

(Anonim
b
, 2012). Kanker usus besar adalah salah satu jenis kanker yang cukup 

sering ditemui, utamanya pada pria dan wanita usia berusia 50 tahun atau lebih. 

Pada pria, kanker usus besar menempati urusan ketiga sebagai kanker tersering 

yang ditemui setelah kanker prostat dan paru-paru. Sementara pada wanita , 

kanker ini pun menempati urutan ketiga setelah kanker payudara dan paru-paru 

(Diananda, 2007).  

Pengobatan kanker secara medis memerlukan biaya yang sangat tinggi. Selain 

melalui bedah dan radiasi, pengobatan kanker mengandalkan kemoterapi. 

Kemoterapi menggunakan obat-obat anti kanker masih banyak mengalami 

masalah diantaranya masih belum efektifnya obat dalam membunuh sel kanker 

dan efek samping yang harus diderita oleh pasien. Keadaan umum pasien dan 

adanya penyakit penyerta lain perlu dipertimbangkan. Demikian pula, kompensasi 

psikologis dan situasi hidup pasien juga harus dipertimbangkan (Djajanegara, 

2008). 

 Selain pengobatan konvensional tersebut, masyarakat banyak mencoba 

kemungkinan penyembuhan dengan pengobatan alternatif menggunakan ramuan 

bahan alami. Di dalam ilmu pengetahuan khususnya fitofarmaka dikatakan bahwa 

obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik (ekstrak) atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengobatan atau obat tradisional. Oleh karena itu bagi Indonesia yang 

dikenal paling kaya dalam keanekaragaman hayati, tanaman obat merupakan salah 

satu kekayaan alam yang dapat dikembangkan potensinya menjadi obat alami 

untuk penanganan-penanganan penyakit kanker (Djumidi, 1991;Djajanegara, 

2008). 

 Beberapa  tanaman obat  telah diteliti khasiatnya sebagai zat anti kanker, 

salah satunya tanaman yang dapat dugunakan untuk pengobatan kanker adalah 
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kucai (Allium odorum L.). Kucai dapat digunakan sebagai antihipertensi, melawan 

tumor dan kelainan usus, sebagai bakterisida pada infeksi paru serta  dapat 

membantu mengatasi kelelahan (Agoes, 2010).  

 Ekstrak Kucai ( Allium odorum L. ) mengandung senyawa aktif berkhasiat 

obat seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid/triterpenoid (Indriani dkk, 

2005). Menurut Tomofumi Manabe dkk tahun 2010 dari Chiba University Jepang 

bahwa kucai (Allium odorum L.)  mengandung alil sulfide yang sangat penting 

pada keluarga allium. Senyawa-senyawa yang potensial untuk mencegah kanker 

adalah alil sulfide, Asam askorbat, Flavonoid, Katecin, Polifenol, dan Lutein 

(Wulandari, 2011). 

 Studi pendahuluan telah dilakukan dengan tujuan untuk menskrining senyawa 

toksik dari daun kucai (Allium odorum L.) dengan metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BST). Hasil penelitian Wulandari tahun 2011 dilaporkan bahwa dari ekstrak 

n-heksana dan ekstrak metanol daun kucai (Allium odorum L.) yang telah di uji 

didapat ekstrak n-heksana yang mempunyai harga LC50 < 1000 µg/ml yaitu 

805,62  ± 85,3534 µg/ml, sedangkan ekstrak methanol mempunyai harga LC50 > 

1000 µg/ml yaitu 1005,747 ± 94,2429 µg/ml. Hal itu menunjukkan bahwa ekstrak 

n-heksana daun kucai (Allium odorum L.) mempunyai aktifitas antikanker 

menurut metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) (Wulandari, 2011). Dengan 

demikian, kajian sitotoksisitas ekstrak n-heksana dan ekstrak methanol daun kucai 

(Allium odorum L.) secara in vitro diperlukan untuk menilai aktivitasnya dalam 

menghambat pertumbuhan sel kanker kolon. 

 Berdasarkan studi kemotaksonomi maka tanaman yang memiliki kekerabatan 

cukup dekat kemungkinan memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. Jenis 

lain dari famili Liliaceae yaitu Bawang merah (Allium cepa L.) dan Bawang putih 

(Allium sativum L.). Maka diharapkan dalam kucai (Allium odorum L.) juga 

terdapat senyawa yang memiliki aktivitas antikanker seperti pada contoh famili di 

atas (Wulandari, 2011). 

 Untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam kucai (Allium 

odrum L.) perlu dilakukan ekstraksi berdasarkan perbedaan tingkat kepolaran 

pelarutnya, sehingga dalam penelitian dilakukan ekstraksi bertingkat, dimana 

dalam ekstrak bertingkat tersebut pelarut yang digunakan adalah n-heksan 
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(nonpolar) dan metanol (polar) (Wulandari,2011). Masing-masing ekstrak di uji 

aktivitas antikanker dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 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  (Sieuwerts et 

al., 1995;Mardihusodo et al., 2011). Prinsip dari metode ini adalah terjadinya 

reduksi garam kuning tetrazolium MTT oleh sistem  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 ELISA reader. Intensitas warna ungu yang 

terbentuk  proporsional dengan jumlah sel yang hidup. Oleh karena itu, jika 

intensitas warna ungu semakin besar, berarti jumlah sel hidup semakin banyak 

(CCRC, 2009).  

 Pada penelitian ini dilakukan pada sel kanker kolon WiDr manusia yang 

diisolasi dari kolon seorang wanita berusia 78 tahun. Sel kanker ini dipilih karena 

dilaporkan aman digunakan, mudah dikulturkan dan mudah dalam perlakuan 

(Djajanegara, 2008). 

  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

a. Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun kucai (Allium odorum L.)               

menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara 

in vitro dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT) ? 

b. Kandungan golongan senyawa kimia apakah yang terdapat pada ekstrak n-

heksana dan ekstrak metanol daun kucai (Allium odorum L.) yang 

menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara 

in vitro dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian 

ini adalah : 

a. Mengetahui adanya aktivitas antikanker ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol 

daun kucai (Allium odorum L)  terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara 

dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

b. Mengetahui kandungan golongan senyawa kimia  yang terdapat pada ekstrak n-

heksana dan ekstrak metanol daun kucai (Allium odorum L.) yang 

menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara 

in vitro dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

 Ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol daun kucai (Allium odorum L.) 

memiliki  aktivitas antikanker terhadap sel kanker kolon (sel WiDr) secara in vitro 

dengan metode Microculture Tetrazolium (MTT). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah :  

a. Ekstrak daun kucai (Allium odorum L.) diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif  dalam pengobatan kanker kolon. 

b. Memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung didalam daun kucai 

(Allium odorum L.) yang mempunyai aktivitas sebagai antikanker kolon. 


