
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampai saat ini, jumlah penderita kanker di Indonesia belum diketahui 

secara pasti, tetapi peningkatannya dari tahun ke tahun dapat dibuktikan sebagai 

salah satu penyebab utama kematian. Hanya beberapa kanker yang dapat diobati 

saat masih stadium dini (Mangan, 2009). WHO menyatakan bahwa sepertiga dari 

seluruh kejadian kanker dapat di cegah, sepertiga lagi dapat disembuhkan, dan 

sepertiga sisanya dapat dibebaskan dari rasa nyeri jika diberikan pengobatan 

(Dalimartha, 2003). 

Kanker dapat tumbuh disemua sel atau jaringan tubuh, seperti sel kulit, sel 

darah, sel otak, sel paru, sel hati, jaringan ikat, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

dikenal bermacam-macam jenis kanker tergantung sel atau jaringan tempat 

tumbuhnya. Setiap jenis kanker mempunyai kecepatan pertumbuhan maupun 

reaksi terhadap pengobatan yang berbeda (Dalimartha, 2004). 

Penyebab kanker masih menjadi ajang penelitian para dokter, baik 

dirumah sakit maupun kalangan akademis. Namun, ada beberapa faktor yang 

diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker yaitu karsinogen yang berasal dari 

luar tubuh atau eksogen (contoh : bahan kimia, virus, radiasi, agen biologik) dan 

yang berasal dari dalam tubuh atau endogen (contoh : suku / ras, diet / makanan, 

jenis kelamin, risiko bawaan, umur) (Mangan, 2009). 

Usaha pencegahan dan pengobatan penyakit kanker ditujukan untuk 

merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. 

Tujuan ini sering mengalami kegagalan yang disebabkan antara lain oleh 

perbedaan morfologi dan biokimia sel normal dengan sel kanker kecil sekali 

sehingga obat antikanker tidak ada yang selektif terhadap sel tumor tertentu. 

Kegagalan ini disebabkan pula karena banyak sel kanker bukan sesuatu yang 

asing bagi tuan rumah (host), sehingga tidak menimbulkan respons imunologis. 

Hal ini berbeda pada infeksi mikroba dimana pertumbuhan imunologis host 

berperan penting dalam membantu kerja obat kemoterapi.  



Selain itu sel kanker cepat menjadi kebal terhadap obat anti kanker dan banyak 

obat antikanker bersifat karsinogenik, teratogenik dan mutagenik (Siswandono 

dan Soekardjo, 2000). 

Langkah awal dalam pengobatan kanker adalah deteksi dengan benar 

bahwa gejala yang timbul (benjolan) pada tubuh pasien adalah benar-benar sel 

kanker ganas. Secara medis biasanya diawali dengan pemeriksaan USG, 

manography, MRI, dan diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan biopsi dan 

patologi. Karena itu, langkah pengobatan bisa dilakukan dengan tepat dan cepat. 

Langkah selanjutnya adalah menjalankan terapi pengobatan dengan cara yang 

sudah diketahui (konvensional) yaitu pembedahan ditambah dengan radioterapi, 

kemoterapi, dan hormonterapi (Mangan, 2009). 

Selain cara-cara diatas, sebagian penderita lebih memilih terapi alternatif. 

Salah satu pengobatan alternatif dalam mengobati penyakit kanker adalah dengan 

memanfaatkan bahan alam. 

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan 

yang luar biasa. Dari 30.000 spesies tumbuhan yang ada, lebih kurang 1.260 

spesies dapat dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya sebagai obat kanker. 

Seiring dengan semakin maraknya gaya hidup back to nature, semakin gencar 

pula penelitian tentang kandungan dan manfaat tanaman-tanaman tersebut. 

Sebenarnya, pengobatan dengan herbal telah diterapkan sejak zaman nenek 

moyang kita. Tidak hanya di Indonesia, di masyarakat negara-negara lain seperti 

Cina, Arab, Jepang, India, dan negara-negara Afrika juga telah menggunakan obat 

herbal sejak zaman dulu. Bahkan, di beberapa negara, obat-obatan mereka sangat 

terkenal di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah obat cina dan obat arab 

(Mangan, 2003). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan 

antikanker adalah Physalis minima Linn. (familia Solanaceae) atau yang lebih 

dikenal sebagai ciplukan. Penggunaan ciplukan, biasanya bagian yang digunakan 

adalah herba kering sebagai tanaman obat (Mangan, 2009). 

 

 



Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh negara Jepang pada tanaman 

Terung (Solanum melongena Linn.) familia Solanaceae telah terbukti bahwa 

tanaman ini mengandung tripsin (protease) inhibitor yang dapat melawan 

serangan zat pemicu kanker atau mengurangi risiko penyakit kanker (Bakrie, 

2010). 

Berdasarkan studi kemotaksonomi, biasanya yang memiliki kekerabatan 

yang dekat kemungkinan juga memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. 

Maka dari itu, diduga untuk herba ciplukan (Physalis minima Linn.)  ini memiliki 

kandungan senyawa yang sama dengan familia Solanaceae yang lain yang bersifat 

sitotoksik terhadap perkembangan sel kanker. 

Perkembangan penggunaan dan penelitian tanaman obat merupakan suatu 

peluang yang sangat besar bagi Indonesia, karena sebagai suatu negara yang 

beriklim tropis banyak sumber daya alam hayati yang bisa dimanfaatkan. 

Meskipun penggunaan tanaman obat sudah banyak digunakan, namun hal tersebut 

belum disertai data-data yang menunjang mengenai aktivitas tanaman obat 

terhadap pengobatan suatu penyakit. Untuk itu diperlukan suatu penelitian 

pendahuluan atau praskrining. Selanjutnya dari hasil uji praskrining dapat 

dilakukan penelitian yang lebih lanjut, misal uji skrining. Uji skrining merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang 

terkandung dalam tanaman, yang biasanya mempunyai aktivitas biologi secara 

tepat dan teliti. Dari data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang 

penggunaan tanaman obat agar lebih diterima oleh masyarakat pada umumnya 

dan tenaga medis pada khususnya (Mardiani, 2005). 

Skrining aktivitas biologi pada umumnya memerlukan waktu yang relatif 

panjang, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dan membutuhkan biaya yang 

sangat besar, sedangkan jumlah tumbuhan yang harus diteliti jumlahnya sangat 

banyak. Maka pencarian bahan bioaktif dari alam memerlukan suatu uji 

praskrining aktivitas biologi yang tepat dan yang dapat memisahkan tumbuhan 

yang memiliki prospek sebagai sumber bahan bioaktif, dalam waktu yang relatif 

singkat, murah biayanya, dan sederhana dalam pelaksanaannya.  



Praskrining aktivitas biologik dapat memperkecil jumlah tumbuhan yang akan 

diteliti lebih lanjut secara bermakna sehingga banyak memberi keuntungan dalam 

hal waktu, biaya, dan lain-lain (Meyer, 1982). 

Untuk keamanan praskrining senyawa antikanker, maka perlu dilakukan 

penelitian uji toksisitas senyawa terhadap larva udang Artemia salina Leach 

menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). Metode BST dipilih 

mengingat metode ini merupakan langkah pertama untuk uji toksisitas suatu 

senyawa. Selain itu, metode BST ini sederhana, cepat, murah dan dapat dipercaya. 

Suatu ekstrak dinyatakan bersifat toksik menurut metode BST ini jika memiliki 

LC50 kurang dari 1000μg/ml. Jika hasil uji BST menunjukkan bahwa ekstrak 

tumbuhan bersifat toksik maka dapat dikembangkan ke penelitian lebih lanjut 

untuk mengisolasi senyawa sitotoksik tumbuhan sebagai usaha pengembangan 

obat alternatif anti kanker. Jika hasil uji BST menunjukkan bahwa ekstrak 

tumbuhan tidak bersifat toksik maka dapat dikembangkan ke penelitian lebih 

lanjut untuk meneliti khasiat-khasiat lain dari ekstrak tersebut (Meyer, 1982). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1) Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol herba ciplukan 

(Physalis minima Linn.) dapat menunjukkan aktivitas antikanker pada 

uji praskrining ini dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) ? 

2) Golongan kandungan kimia apa yang terdapat dalam ekstrak yang 

menunjukkan aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Melakukan praskrining aktivitas antikanker dari ekstrak n-heksana dan 

ekstrak metanol herba ciplukan (Physalis minima Linn.) dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

2) Mengetahui golongan kandungan kimia dari ekstrak yang positif 

terhadap uji Brine Shrimp Lethality Test (BST). 



1.4 Hipotesis 

Ekstrak herba ciplukan (Physalis minima Linn.) memiliki aktivitas 

antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang produk bahan alam dari 

tumbuhan. Selain itu juga dapat digunakan untuk pengetahuan tentang obat-

obatan golongan sitotoksik yang selama ini masih merupakan obat langka dan 

harganya mahal. 

 


