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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di Dunia dengan 

angka mencapai 13% sekitar 7,6 juta kematian dari semua kematian pada tahun 

2008. Sekitar 70% dari semua kematian akibat kanker terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2030, kematian akibat kanker 

akan mencapai sekitar 11 juta pertahun di Dunia (WHO, 2011). Kecenderungan 

ini lebih mencolok di negara Asia dimana jumlah kematian pertahun pada tahun 

2002 sebesar 3,5 juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi 8,1 juta pada 

tahun 2020 (Depkes, 2011).   

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2007, kanker berada pada urutan 

ketiga terbanyak bersama dengan Diabetes Mellitus yaitu sebesar 10,2% diantara 

penyakit tidak menular di Indonesia. Prevalensi kanker (tumor ganas) di Indonesia 

adalah 4,3 per 1.000 penduduk. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 

tujuh sebesar 5,7% setelah Stroke, TB, Hipertensi, Cidera, Perinatal dan Diabetes 

Mellitus. Menurut Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), jenis kanker tertinggi di 

Rumah Sakit seluruh Indonesia pasien rawat inap tahun 2008 adalah kanker 

payudara sebesar 18,4% dan kanker leher rahim sebesar 10,3% (Depkes, 2011). 

Jenis utama kanker yang menyebabkan kematian setiap tahun yaitu kanker 

paru-paru sebesar 1,4 juta kematian, lambung sebesar 740.000 kematian, hepar 

sebesar 700.000 kematian, kolorektal sebesar 610.000 kematian, dan payudara 

sebesar 460.000 kematian (WHO, 2011). Ada perbedaan jenis kanker antara pria 

dan wanita, di mana kanker yang sering pada pria adalah kanker paru, lambung, 

hepar, kolorektal, esofagus, dan prostat. Pada wanita adalah kanker payudara, 

paru-paru, lambung, kolorektal, dan serviks (WHO, 2008). 

Kanker merupakan suatu penyakit pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh 

yang  abnormal. Sel-sel kanker berkembang dengan cepat, tidak terkendali dan 

terus membelah diri. Selanjutnya, sel abnormal akan menyusup ke jaringan         
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di sekitarnya (invasif) dan menyebar melalui jaringan ikat, darah dan menyerang 

organ-organ penting dan sel saraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel 

hanya akan membelah diri jika ada penggantian sel-sel yang telah mati dan rusak. 

Sebaliknya, sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak 

memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel yang akan mendesak dan 

merusak jaringan normal, sehingga mengganggu organ yang ditempatinya 

(Kholish, 2011). 

Kanker disebabkan oleh berbagai macam faktor, dapat berupa faktor 

eksternal, faktor internal, dan sering gabungan keduanya. Faktor internal berupa 

faktor genetik, faktor  hormonal, dan faktor kejiwaan atau emosional. Sementara 

itu, Faktor eksternal berupa karsinogen fisika, seperti radiasi ultraviolet dan 

pengion, karsinogen kimia seperti pemaparan asbes, tembakau dan zat pewarna 

makanan, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri dan parasit 

(Widyaningrum, 2011). 

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, 

penyebarannya belum meluas dan ukurannya masih kecil. Tujuan yang kedua 

yaitu meringankan (paliatif), yakni 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). 

Terapi kanker tergantung pada jenis kanker, stadium kanker, usia pasien, 

status kesehatan, dan karakteristik pribadi. Untuk  pengobatan  kanker biasanya 

pasien sering menerima kombinasi terapi, jarang digunakan pengobatan tunggal. 

Pengobatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, pembedahan (operasi), 

penyinaran (radioterapi), immunoterapi dan  kemoterapi. Pengobatan kemoterapi 

paling banyak digunakan pada kanker yang sudah stadium lanjut karena dapat 

membunuh sel-sel kanker yang sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain, serta 

dapat mengurangi keluhan pada pasien. Namun demikian, kemoterapi bukan 

hanya menghancurkan sel kanker tetapi juga dapat menghancurkan sel normal 
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tubuh. Sel-sel normal yang kemungkinan diserang seperti jaringan rambut yang 

dapat menyebabkan kerontokan pada rambut, serta menyerang sumsum tulang 

sehingga terjadi penurunan jumlah sel-sel darah yang dapat menyebabkan infeksi, 

dan anemia (Widyaningrum, 2011). Saat ini banyak masyarakat kembali 

memanfaatkan bahan alam atau obat herbal sebagai obat alternatif antikanker. 

Peran dari obat herbal adalah meningkatkan daya tahan tubuh pasien dan 

mengisolasi sel-sel kanker sehingga tidak mudah menyebar ke jaringan yang lain, 

dan lebih mudah diangkat, juga tidak bersifat toksik sehingga lebih aman bagi 

tubuh pasien (Kholish, 2011). 

Pemanfaatan bahan tanaman untuk pengobatan kanker biasanya dilakukan 

berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Tetapi pada saat ini telah 

dilakukan beberapa penelitian tanaman obat yang berkhasiat sebagai antikanker, 

diantaranya adalah acetogenins dalam sirsak yang dapat menghambat adenosina 

trifosfat sebagai sumber energi pada sel kanker, vinblastin dan vinkristin dalam 

tapak dara yang dapat menghambat pembelahan sel kanker pada tingkat mitosis, 

menghambat sintesis purin, DNA dan RNA pada sel kanker sehingga 

perkembangan sel kanker dapat dihambat. Dengan demikian, data–data penelitian 

dari beberapa tanaman diatas dapat dikembangkan ke produk fitofarmaka yang 

telah diuji secara klinis (Wijayakusuma, 2008).  

Dalam suatu penelitian tanaman biji kelengkeng Dimocarpus longan 

(familia Sapindaceae) mengandung senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai 

antioksidan dan agen pengobatan untuk kanker kolorektal.  Dengan menggunakan 

metode kolorimetri, ekstrak biji kelengkeng di uji dengan empat baris sel CRC 

(Colo 320DM, SW480, HT-29 dan LoVo), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak biji kelengkeng dapat menghambat proliferasi dengan memblokir progresi 

siklus sel selama fase sintesis DNA dan menginduksi kematian apoptosis dalam 

tiga baris sel CRC (Colo 320DM, SW480 dan HT-29) (Chung et al., 2010).  

Berdasarkan studi kemotaksonomi, tanaman yang memiliki kekerabatan 

cukup dekat kemungkinan memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. Pada 

tanaman Nephelium lappaceum L. secara umum memiliki kandungan senyawa 

polifenol, saponin dan tanin (Dalimartha, 2007), pada biji rambutan memberikan 

hasil positif terhadap golongan senyawa flavonoid dan beberapa senyawa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chung%20YC%22%5BAuthor%5D
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golongan flavonoid yang telah berhasil diisolasi dari ekstrak etanol biji rambutan 

yaitu senyawa flavonol tersubstitusi gula pada posisi 7-O dengan gugus hidroksil 

pada posisi 3, 5, dan 4’; senyawa flavonol tersustitusi pada 3-O dan 7-O dengan 

gugus hidroksil pada posisi 5 dan 4’; dan senyawa flavonoid tersubstitusi pada5-O  

(Asrianti et al., 2006), dan hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa biji rambutan 

juga mengandung senyawa golongan fenolik dan flavonoid (Sumaji et al., 2007), 

dimana tanaman Nephelium lappaceum L. ini termasuk dalam familia 

Sapindaceae yang diduga memiliki aktivitas sebagai antikanker.  

Tanaman rambutan merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang 

digunakan secara turun-temurun sebagai obat tradisional, dan diduga berpotensi 

sebagai obat antikanker. Rambutan merupakan sumber vitamin C yang baik 

(Mangku et al., 2006). Tidak hanya buahnya, biji buah rambutan juga mempunyai 

aktivitas antioksidan alami (Susilo, 2011). Manfaat biji rambutan belum banyak 

diketahui dan belum secara maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Sebagian besar biji rambutan hanya berakhir sebagai limbah.  

Bagian tanaman lain dari rambutan yang dapat digunakan sebagai obat 

tradisional yaitu kulit buah digunakan untuk mengobati disentri dan demam, kulit 

batang untuk mengobati sariawan, daun untuk mengobati diare dan menghitamkan 

rambut, akar digunakan untuk mengobati demam, serta biji rambutan digunakan 

untuk menurunkan kadar gula darah (Hipoglikemik) (Dalimartha, 2007). 

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 menunjukkan adanya korelasi terhadap suatu 

uji spesifik antikanker (Harmita dan Maksum, 2008). 

Metode Brine shrimp lethality test (BST) menggunakan larva Artemia 

salina Leach, sebagai hewan coba. Uji toksisitas dengan metode ini merupakan uji 

toksisitas akut yaitu efek toksik dari suatu senyawa ditentukan dalam waktu 

singkat setelah pemberian dosis uji. Prosedurnya dengan menentukan nilai LC50 

dari aktivitas komponen aktif tanaman terhadap larva Artemia salina Leach. Suatu 
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ekstrak dikatakan aktif sebagai antikanker berdasarkan metode BST jika harga 

LC50<1000µg/ml (Meyer, 1982).   

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan uji praskrining aktivitas 

antikanker biji buah rambutan (Nephelium lappaceum L.) dengan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BST). Adapun tahapan yang dilakukan adalah ekstraksi 

dengan pelarut n-heksana dan metanol, kemudian ekstrak n-heksana dan metanol 

dilakukan uji toksisitas untuk melihat kematian larva Artemia salina Leach yang 

diperoleh akibat pemberian ekstrak uji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka disusunlah 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol dari biji rambutan 

(Nephelium lappaceum L.) dapat menunjukkan aktivitas antikanker pada uji 

praskrining dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST)?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

         Tujuan Umum: 

 Untuk mengetahui aktivitas antikanker dari ekstrak n-heksana dan ekstrak 

metanol dari biji rambutan (Nephelium lappaceum L.) dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

        Tujuan khusus: 

1. Untuk mendapatkan harga LC50 dari ekstrak n-heksana dan ekstrak 

metanol dari biji rambutan (Nephelium lappaceum L.)  

2. Untuk mengetahui golongan kandungan kimia yang terdapat pada ekstrak 

yang menunjukkan aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST) 

 

1.4 Hipotesa Penelitian 

Ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol dari biji rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) memiliki aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam penggunaan tanaman sebagai 

obat tradisional, khususnya obat antikanker.  

2. Memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung di dalam biji 

rambutan yang mempunyai aktivitas sebagai antikanker. 

3. Biji rambutan diharapkan dapat digunakan sebagai obat alternatif  

antikanker. 

  

 

 


