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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit penyebab kematian utama di dunia setelah 

penyakit jantung (Baratawidjaya & Rengganis, 2010). Data WHO menunjukkan 

terdapat sekitar 7,4 juta kematian akibat kanker. Jumlah tersebut diprediksi akan 

mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2030 (WHO, 2011). Penyakit ini 

merupakan penyebab kematian kelima di Indonesia dan mengalami peningkatan 

secara bermakna (Depkes RI, 2010). Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, 

pada tahun 2015, diperkirakan ada 9 juta orang yang meninggal karena kanker dan 

pada tahun 2030 diperkirakan ada 11,4 juta kematian karena kanker. Jumlah 

kematian akibat kanker lebih besar daripada total jumlah kematian  akibat TBC, 

HIV dan malaria. World Health Organization (WHO) mengungkapkan terjadi 

peningkatan jumlah penderita kanker setiap tahunnya hingga mencapai 6,25 juta 

orang dan dua pertiganya berasal dari Negara berkembang termasuk Indonesia 

(Depkes RI, 2010). 

Salah satu jenis kanker yang sering terjadi saat ini adalah kanker payudara. 

Kanker payudara adalah kanker yang terjadi karena terganggunya sistem 

pertumbuhan sel di dalam jaringan payudara. Payudara tersusun atas kelenjar 

susu, jaringan lemak, kantung penghasil susu dan kelenjar getah bening. Sel 

abnormal bisa tumbuh di empat bagian tersebut dan mengakibatkan kerusakan 

yang lambat tetapi pasti menyerang payudara (Nurcahyo, 2010) Kanker payudara 

merupakan jenis kanker umum yang terjadi pada wanita. Hal ini berdasarkan 

penelitian di Amerika, yang menunjukan bahwa hampir sepertiga kanker yang 

didiagnosa pada wanita adalah kanker payudara (Diananda, 2007). Jumlah 

penderita kanker yang mengunjungi Yayasan Kanker Indonesia (YKI) pada tahun 

2011 sebanyak 115 orang. Penderita yang positif terkena kanker payudara 

sebangyak 15 orang dan 100 orang lainnya terkena tumor jinak payudara (YKI, 

2011). 

Beberapa usaha pengobatan kanker telah dilakukan dengan cara seperti 

pembedahan, radiasi, pemberian obat antikanker atau kemoterapi (Sukardja, 

2000). Namun usaha-usaha ini belum memperoleh hasil yang memuaskan, bahkan 



2 
 

efek dari kegagalan pembedahan bisa menyebabkan kanker menyebar ke bagian 

tubuh lain dengan kondisi yang parah (Nafrialdi dan Gunawan, 2007). Sedangkan 

kemoterapi merupakan pengobatan kanker menggunakan suatu obat yang merusak 

sel kanker. Obat antikanker juga dikenal sebagai agen-agen kemoterapeutik atau 

obat antineoplastik, diperkenalkan untuk pengobatan kanker pada tahun 1940. 

Banyak obat antikanker terdahulu yang masih dipergunakan sampai sekarang. 

Contohnya adalah obat-obat konvensional. Obat konvensional yang dimaksud 

adalah obat-obat sitostatika (agen kemoterapi) seperti metotreksat, 5-fluorouasil, 

6-merkaptopurin dan siklofosfamid (Kee dan Hayes, 1996). 

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, terutama sel normal yang kecepatan proliferasinya tinggi 

seperti pada sum-sum tulang belakang sehingga dapat menyebakan sel darah putih 

menurun (leukopenia) (Siswandono et al., 2008). Pengobatan dengan sitostatika 

bisa menimbulkan deman hingga mengigil. Pada beberapa obat tertentu, efek 

tersebut dimulai 6 jam setelah pemberian obat. Di samping itu, obat-obat 

sitostatika ini juga dapat menurunkan jumlah trombosit (trombositopenia) yang 

akan menyebabkan timbulnya pendarahan apalagi bila disertai erosi saluran 

pencernaan yang dapat menyebabkan diare, gastritis, sariawan, ulkus lambung 

ataupun ileus (Dalimartha, 2003). 

Hal ini mendorong dikembangkannya obat baru yang mempunyai efek 

terapi yang baik. Penelitian untuk menemukan obat antikanker antara lain 

dilakukan dengan menggali senyawa-senyawa alam yang berasal dari tumbuhan. 

Khususnya yang selama ini telah dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai obat 

tradisional (Mangan, 2010). 

Salah satu bahan tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif 

pengobatan kanker adalah tanaman pacar air (Impatiens balsamina Linn). Bunga 

pacar air yang mengandung antosianin, sianidin dan malvidum berkhasiat sebagai 

antihipertensi dan rematik. Biji pacar air mengandung saponin, parinaric acid, 

kuersetin, balsaminasterol, α-spinasterol, β-ergosterol, naphtaquinon, minyak 
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atsiri, dan derivat kamferol yang berkhasiat untuk mempermudah persalinan dan 

mengobati kanker saluran pencernaan atas (Dalimartha, 2003).  

Tanaman pacar air sudah terbukti memiliki aktivitas sebagai antikanker. Hal 

ini sudah ditunjukkan pada penelitian Amelia (2011) dengan penelitian 

menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). Berdasarkan hasil 

analisis yang diperoleh harga LC50 ekstrak metanol kurang dari 1000 µg/ml yaitu 

744,4893 ± 85,96 µg/ml. Dimana dinyatakan bahwa suatu tanaman mempunyai 

aktivitas antikanker apabila harga LC50 kurang dari 1000 µg/ml. Dari hasil uji 

skrining fitokimia pada penelitian Amelia (2011) tersebut juga diketahui bahwa 

ekstrak metanol herba pacar air mengandung senyawa flavonoid, saponin dan 

steroid/triterpen yang merupakan komponen senyawa sitotoksik. 

Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian lanjutan untuk mengetahui 

aktivitas antikanker herba pacar air terhadap salah satu jenis sel kanker secara in 

vitro. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam uji in vitro antikanker 

adalah metode Microculture Tetrazolium Salt (MTT). Prinsip dari metode MTT 

adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5-dimeriltiazol-2-

il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase. Suksinat tertrazolium 

yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hidup 

membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan 

reagen stopper (bersifat detegenik) akan melarutkan kristal berwarna ini yang 

kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna 

ungu yang semakin besar, maka berarti jumlah sel hidup semakin banyak (CCRC, 

2009). 

Pada pengujian in vitro dengan metode MTT tersebut langsung diujikan ke 

sel kanker payudara. Salah satu jenis sel kanker payudara yang ada dan sering 

digunakan dalam penelitian adalah sel T47D yang merupakan continous cell line 

yang diisolasi dari jaringan tumor duktal payudara seorang wanita berusia 54 

tahun. Sel ini memiliki morfologi seperti sel epitel dan responsif terhadap 

pembentukan protein Rha dan ROS yang menyebabkan sel-sel ini mengalami 

migrasi dan invasi  (CCRC, 2009). 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol dari herba tanaman pacar air 

(Impatiens balsamina Linn) menunjukkan aktivitas antikanker terhadap sel 

kanker payudara T47D secara in vitro dengan metode MTT ? 

2) Golongan senyawa kimia apakah yang terdapat dalam herba pacar air 

(Impatiens balsamina Linn) yang menunjukkan aktivitas antikanker 

terhadap sel kanker payudara T47D secara in vitro dengan metode MTT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1) Mengetahui aktivitas antikanker dari ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol 

herba tanaman pacar air (Impatiens balsamina Linn) terhadap sel kanker 

payudara T47D secara in vitro dengan metode MTT. 

2) Mengetahui golongan senyawa kimia dari ekstrak herba tanaman pacar air 

(Impatiens balsamina Linn) yang efektif terhadap uji in vitro pada sel 

kanker payudara T47D dengan metode MTT. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol herba pacar air (Impatiens 

balsamina Linn) menunjukkan hasil yang positif pada uji aktivitas antikanker 

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

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Segi Akademik 

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 pacar air sebagai 

antikanker yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut. 

3. Dapat diketahui manfaat tanaman ini sebagai alternatif penggunaan 

pengobatan penyakit kanker payudara. 
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1.5.2 Segi Masyarakat 

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 klinisi pada khususnya. 

 


