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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sampai saat ini, penyakit kanker masih termasuk salah satu penyakit yang 

sangat ditakuti oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena angka kematian akibat 

kanker sangat tinggi. Menurut WHO (2011) kanker menjadi penyebab utama 

kematian didunia. Di Indonesia kanker masuk urutan keenam sebagai penyebab 

kematian (Nafrialdi dan Gunawan, 2007).  

 Terapi pengobatan kanker pada umumnya dilakukan dengan cara operasi, 

radiasi, kemoterapi, endokrinoterapi, dan immunoterapi (Siswandono dan 

Soekardjo, 2008). Selain cara-cara diatas, sebagian penderita lebih memilih 

melakukan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan bahan alam. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti mahalnya harga obat antikanker, 

kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, dan tidak tahan terhadap efek 

samping kemoterapi (Mardiana, 2004). 

 Salah satu tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan adalah pacar air 

(Impatiens balsamina Linn). Bunga pacar air yang mengandung anthocyanin, 

cyanidin, dan malvidum berkhasiat sebagai antihipertensi, dan rematik. Biji pacar 

air mengandung saponin, parinaric acid, kuersetin, balsaminasterol, α-spinasterol, 

β-ergosterol, naphthaquinon, minyak atsiri, dan derivat kaempherol yang 

berkhasiat untuk mempermudah persalinan dan mengobati kanker saluran 

pencernaan bagian atas (Dalimartha, 2004). Berdasarkan hasil penelitian Adfa 

(2007) dari uji pendahuluan metabolit sekunder daun pacar air mengandung 

kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan steroid.  

 Untuk mengetahui bahwa herba pacar air mempunyai aktivitas antikanker 

maka diperlukan uji praskrining antikanker. Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) yaitu uji toksisitas 

senyawa terhadap larva udang Artemia salina Leach. Pada penelitian yang 

dilakukan Meyer dkk (1982) metode ini menunjukkan kemampuan dalam 

mendeteksi 14 diantara 24 ekstrak etanol spesies Euphorbiaceae yang aktif 

terhadap uji 3-PS (sel leukemia in vitro pada tikus). Metode ini juga memiliki 
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korelasi antara brine shrimp toxicity dan uji sel 9KB (human nasopharyngeal 

carcinoma) cytotoxicity (Anderson, 1991 ; McLaughlin, 1991). 

 Selain itu, metode BST mempunyai beberapa keuntungan dibanding 

metode yang lainnya seperti pelaksanaannya sederhana, murah, waktu relatif 

cepat, tidak memerlukan teknik aseptis, tidak memerlukan peralatan khusus, 

sampel yang dibutuhkan sedikit, tidak memerlukan serum hewan seperti pada 

metode sitotoksik lainnya, dan bahan uji Artemia salina Leach mudah diperoleh di 

Indonesia (Mardiani, 2005). Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian uji 

praskrining ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol dari herba Impatiens 

balsamina Linn terhadap larva udang Artemia salina Leach. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol herba pacar air (Impatiens 

balsamina Linn) menunjukkan hasil positif terhadap uji praskrining 

aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) ? 

2) Golongan kandungan kimia apa yang terdapat dalam ekstrak herba pacar 

air (Impatiens balsamina Linn) yang menunjukkan aktivitas positif 

antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

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

ekstrak metanol herba pacar air (Impatiens balsamina Linn) dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

2) Mengetahui golongan kandungan kimia dari ekstrak herba pacar air 

(Impatiens balsmina Linn) yang positif terhadap uji Brine Shrimp 

Lethality Test (BST). 

1.4 Hipotesis 

 Ekstrak herba pacar air (Impatiens balsima Linn) menunjukkan hasil yang 

positif pada uji aktivitas biologi sebagai antikanker dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BST). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Segi akademik 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dibidang bahan alam. 

2. Diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman pacar 

air sebagai antikanker yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih 

lanjut. 

3. Diharapkan dapat diketahui manfaat tanaman ini sebagai alternatif 

pengobatan penyakit kanker. 

1.5.2 Segi masyarakat 

1. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang alternatif 

terapi pengobatan kanker. 

2. Diharapkan 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. 

 


