
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Menurut Depkes, 2003 di Indonesia, kanker merupakan penyebab kanker no 

6 di Indonesia, dan diperkirakan terdapat 100 penderita kanker baru untuk setiap 

100.000 penduduk per tahunnya. Di dunia WHO memperkirakan 7,6 juta orang 

meninggal akibat kanker pada tahun 2005 dan 84 juta orang akan meninggal 

hingga 10 tahun kedepan (Diananda, 2007). Di negara-negara maju penyakit 

kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler 

(Nafrialdi dan Sulistia, 2007). 

Kanker adalah penyakit karena terjadi pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak 

normal, cepat, dan tidak terkendali secara normal. Sel normal pertumbuhan 

(perbanyakan) dikendalikan secara genetis sesuai bilangan DNA dan RNA, 

sedangkan sel kanker tidak mengikuti pengendalian itu lagi karena perubahan 

DNA dan RNA-nya. Jika pertumbuhan tidak segera dihentikan dan diobati, sel 

kanker akan terus berkembang (Winarto, 2003). 

Penyakit kanker dapat menyerang siapapun pada semua golongan umur, 

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

Sel-sel kanker dapat timbul disetiap tempat pada tubuh, pada setiap waktu 

(Nugroho, 2009). Penyakit kanker dapat menyerang berbagai macam sel, seperti 

di sel kulit, sel hati, sel darah, sel otak, sel lambung, sel usus, sel paru, sel saluran 

kencing, dan berbagai macam sel tubuh lainnya (Diananda, 2007). 

Proses terjadinya kanker disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

lingkungan, kimia, fisika, radiasi, ionisasi, dan virus (Nugroho, 2009). Gaya 

hidup dewasa ini juga dapat meningkatkan resiko pertumbuhan kanker. 

Misalnya, kebiasaan merokok, sering mengkonsumsi minuman keras berlebihan, 

serta banyak mengkonsumsi makanan berlemak dan banyak mengandung bahan 

pengawet (Winarto, 2003). 
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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). Dan salah 

satunya cara untuk mengobati kanker yang aman adalah dengan  ramuan obat 

bahan alam baik yang bersumber dari tumbuhan, binatang, dan mineral. Ramuan 

obat bahan alam dapat dimanfaatkan dalam bentuk makanan ataupun obat untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh serta memperlemah sel kanker (Saputra dkk, 

2000). 

Indonesia terkenal dengan kekayaan akan berbagai jenis tumbuhan yang 

berkhasiat obat, termasuk obat untuk pengobatan kanker (Dalimarth, 2004). 

Tanaman obat mempunyai prospek yang sangat baik sebagai pengobatan kanker. 

Di Indonesia penggunaan tanaman obat memang belum diakui secara medis, 

meski dari pengalaman turun-temurun jelas bahwa tanaman obat mempunyai 

manfaat yang cukup besar untuk kesehatan. Penggunaan herba di Indonesia 

untuk memerangi kanker diyakini banyak pihak telah berjalan sejak zaman nenek 

moyang kita. Sebelum tersentuh oleh kedokteran modern, semua masyarakat dan 

kultur dunia menggantungkan diri pada pengobatan tradisional masing-masing 

yang mayoritas berbasis ramuan herbal (Mangan, 2005). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan kanker adalah 

Kucai (Allium odorum L.). Kucai (Allium odorum L.) dapat digunakan sebagai 

antihipertensi, melawan tumor dan kelainan usus, sebagai stomakik dan sebagai 

bakterisida pada infeksi paru serta dipercaya dapat membantu mengatasi 

kelelahan (Agoes, 2010). 

Kucai (Allium odorum L.) mengandung zat-zat gizi yang mampu mencegah 

penyakit kanker dan hipertensi, serta bisa menurunkan kadar kolesterol darah. 

Tumbuhan ini mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, 

antibiotik, antikanker, dan antibakteri (http://www.suaramedia.com, 5 November 

2010). 

Adanya informasi secara tradisional dari masyarakat yang telah lama 

memanfaatkan kucai (Allium odorum L.) sebagai salah satu tanaman obat 
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tradisional mendorong untuk diadakannya berbagai penelitian guna membuktikan 

khasiatnya secara ilmiah. Penelitian yang telah dilakukan mencoba meneliti 

aktivitas antioksidan dari daun kucai. Hasil penelitian Chan Kung Chi dari 

Providence University Taiwan, serta Hsu Cheng Chin dan Yin Mei Chin dari 

Chungshan Medical University Taiwan, menunjukkan bahwa kucai berfungsi 

sebagai antioksidan. Banyaknya komponen diallyl sulphides dalam kucai mampu 

mencegah oksidasi platelet di dalam darah, sehingga berfungsi antioksidan 

(http://www.suaramedia.com, 5 November 2010). 

       Mengkonsumsi buah atau sayur yang banyak mengandung antioksidan 

secara teratur dalam jumlah yang mencukupi terbukti dapat mengurangi risiko 

terserang kanker. Antioksidan adalah zat yang mampu mematikan zat lain yang 

membuat sel-sel menjadi rapuh dan mampu memperbaiki sel yang rusak. Zat ini 

terbukti bisa meracuni secara langsung sel-sel kanker (Mardiana, 2004). 

Masyarakat Indonesia telah lama  memanfaatkan kucai untuk pengobatan. 

Diantaranya untuk mengatasi keputihan, darah tinggi dan sembelit. Selain itu, 

Kucai diyakini mempunyai khasiat antiseptik untuk membunuh kuman bakteria 

dalam usus. Kucai mempunyai aroma yang khas sehingga dapat meningkatkan 

selera makan dan kucai ini dapat tumbuh di musim dingin atau musim kemarau 

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Kucai, 3 Desember 2010). 

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

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

2005). Dan menurut Tomofumi Manabe dkk tahun 2010 dari Chiba University 

Jepang bahwa kucai (Allium odorum L.) mengandung alil sulfida yang sangat 

penting pada keluarga allium (www.suaramedia.com, 5 November 2010). 

Senyawa-senyawa yang potensial untuk mencegah kanker adalah alil sulfida, 

Asam askorbat (vit C), Flavonoid, Katecin (catechin), Polifenol, dan Lutein 

(http://rumahkanker.com, 8 Januari 2011). Sehingga dari kandungan ini diduga 

kucai memiliki aktivitas antikanker. 

Berdasarkan studi kemotaksonomi maka tanaman yang memiliki 

kekerabatan cukup dekat kemungkinan memiliki kandungan senyawa yang 
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hampir sama. Jenis lain dari famili Liliaceae  yaitu bawang putih (Allium sativum 

L.). Adanya pemakaian bawang putih (Allium sativum L.) oleh sebagian 

masyarakat sebagai obat antikanker dan dari beberapa penelitian dimana 

diketahui bahwa bawang putih (Allium sativum L.) mengandung allil sulfida yang 

mempunyai aktivitas antikanker. Allil sulfida seperti diallyl sulfide, diallyl 

disulfide, diallyl trisulfide, S-allyl cysteine, S-allylmercaptocysteine, dan allicin 

(http://embundaun.wordpress.com) . Zat-zat tersebut mencegah pembentukan dan 

pengaktifan nitrosamin di dalam tubuh, juga memblokir aflatoxin, azoxymethane, 

benzo(a)pyrene, dan lain-lain, yang kesemuanya merupakan zat karsinogen 

(pemicu kanker).  

Efek antikanker dari Allium sativum L. diperkuat dengan adanya senyawa 

organoselenium dibanding senyawa organosulfur yang analog. Organoselenium 

yang disintesis di laboratorium, dialil selenida, 300 kali lebih efektif jika 

dibanding dialil sulfida dalam melindungi induksi DMBA pada kanker payudara 

tikus. Lebih jauh lagi benzil selenosianat dapat menghambat induksi 

azoxymetana kanker kolon pada tikus (El-Bayoumy et al., 2006). Maka 

diharapkan dalam kucai (Allium odorum L.) juga terdapat senyawa yang 

memiliki aktivitas sitotoksik seperti pada bawang putih (Allium sativum L.). 

Untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam daun kucai 

(Allium odorum L.) perlu dilakukan ekstraksi berdasarkan perbedaan tingkat 

kepolaran pelarutnya, sehingga dalam penelitian dilakukan ekstrak bertingkat, 

dimana dalam ekstrak bertingkat tersebut pelarut yang digunakan adalah n-

heksan (nonpolar) dan metanol (polar). Masing-masing ekstrak diuji 

toksisitasnya dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST).  

Brine Shrimp Lethality test (BST) merupakan salah satu metode untuk 

menguji bahan-bahan yang bersifat sitotoksik. Metode ini menggunakan larva 

Artemia salina Leach sebagai hewan coba. Artemia salina Leach digunakan 

sebagai hewan uji dalam menentukan ketoksikan suatu ekstrak/senyawa yang 

diwujudkan sebagai racun. Uji toksisitas dengan metode BST ini merupakan uji 

toksisitas akut dimana efek toksik dari suatu senyawa ditentukan dalam waktu 
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singkat setelah pemberian dosis uji. Uji toksisitas dimaksudkan untuk 

memaparkan adanya efek toksik dan untuk meneliti batas keamanan dalam 

kaitannya dengan penggunaan senyawa yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. 

Metode BST juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa toksik 

dalam proses isolasi senyawa dari bahan alam yang berefek sitotoksik dengan 

menetukan harga LC50 dari senyawa aktif. Metode BST dapat digunakan dari 

berbagai sistem uji seperti uji pestisida, mitotoksin, polutan, anastetik, komponen 

seperti morfin, karsinogenik dan ketoksikan dari hewan dan tumbuhan laut serta 

senyawa racun dari tumbuhan darat (http://biofarmasiumi.Wordpress. com, 22 

November 2010). 

       Prosedur Brine Shrimp Lethality test (BST) dengan menentukan nilai LC50 

dari aktivitas komponen aktif tanaman terhadap larva Artemia salina Leach. 

Toksisitasnya ditentukan dengan melihat harga LC50 yang dihitung berdasarkan 

analisis probit. Suatu ekstrak dikatakan aktif sebagai antikanker berdasarkan 

metode BST jika harga LC50 < 1000 µg/ ml. Metode BST dapat dipercaya untuk 

menguji aktivitas toksikologi dari bahan-bahan alami. Uji toksisitas sebagai 

skrining awal dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain adalah metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BST). Metode BST adalah suatu metode uji yang 

diguna untuk menentukan toksisitas suatu senyawa bahan alam dengan cepat, 

murah dan cukup akurat dengan menggunakan  hewan  uji   Artemia Salina 

Leach yang berumur 48 jam. (Harmita dkk, 2008). Hal tersebut mendorong 

dilakukanya uji toksisitas ekstrak n-heksana dan metanol daun kucai (Allium 

odorum L) dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 
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1.2 Rumusan Masalah 

       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.) mempunyai aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BST)? 

b. Golongan senyawa kimia apa yang terdapat dalam ekstrak yang menunjukkan 

aktivitas positif antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BST)? 

 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui adanya aktivitas antikanker dengan melakukan praskrining pada 

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

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

b. Mengetahui golongan senyawa kimia dari ekstrak yang positif terhadap uji 

Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.4 Hipotesa Penelitian 

Ekstrak daun kucai (Allium odorum L.) mempunyai aktivitas antikanker dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.5 Manfaat 

a. Ekstrak daun kucai diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

dalam pengobatan kanker. 

b. Memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung didalam daun kucai 

yang mempunyai aktivitas sebagai antikanker. 

 

 

 


