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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kanker merupakan penyakit mematikan setelah penyakit jantung. 

Menurut WHO, diagnosis penyakit kanker di seluruh dunia diperkirakan sudah 

mencapai 12 juta penderita. Sedang kematian akibat kanker secara global bisa 

mencapai 7 juta. Penyakit ini akan meningkat dua kali lipat dan lebih mematikan 

pada tahun 2030. Bisa jadi, 75 juta penderita kanker akan menghuni dunia ini 

nantinya (Haryanto, 2009). Setiap tahun kasus dan kematian karena kanker 

meningkat satu persen. Angka ini meningkat lebih tajam, khususnya di Cina, 

Rusia dan India. Di negara barat, kanker merupakan penyebab utama kedua 

kematian bagi orang dewasa dan penyebab utama kematian anak-anak yang 

berumur antara 1 hingga 14 tahun. Di Inggris, kanker menyerang kira-kira 1 dari 

650 anak-anak. Meskipun demikian,  penyakit ini jarang menyerang orang muda 

(Haryanto, 2009). 

Kanker, disebut juga neoplasma, yang merupakan suatu penyakit 

pertumbuhan sel karena di dalam organ tubuh timbul dan berkembang biak sel-sel 

baru yang tumbuh abnormal, cepat, dan tidak terkendali dengan bentuk, sifat, dan 

gerakan yang berbeda dari sel asalnya, serta merusak bentuk dan fungsi organ 

asalnya. Awal timbulnya kanker pada suatu jaringan tubuh disebut kanker primer, 

dan kanker yang timbul di tempat lain karena penyebaran kanker primer disebut 

kanker sekunder (Dalimartha, 2004). 

Karsinogen adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit kanker, karsinogen tersebut adalah zat kimia organik maupun anorganik, 

sinar radiasi, dan virus, selain itu juga dapat disebabkan oleh kelainan 

genetik/bawaan, infeksi mikroorganisme, faktor perilaku dan gaya hidup, 

gangguan keseimbangan hormonal, faktor emosional (Haryanto, 2009). 

Pada pasien penderita kanker biasanya belum merasakan adanya keluhan 

atau rasa sakit untuk kanker yang masih stadium dini, penderita baru menyadari 

kalau tubuhnya terserang penyakit kanker setelah merasakan ada keluhan atau 

rasa sakit, dan saat itu kanker sudah memasuki stadium lanjut.  
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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). 

Pengobatan kanker di sini dibagi menjadi dua jenis, yakni pengobatan cara 

barat yang bersifat konvensional dan pengobatan cara timur yang bersifat 

alternatif. Pengobatan konvensional itu dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti: pembedahan (operasi), dilakukan jika letak kanker masih lokal, 

penyinaran (radioterapi) atau kemoterapi. Biasanya dilakukan jika kanker telah 

menyebar luas dan bersifat responsif terhadap obat-obatan kimia, sehingga sel 

kanker tersebut dapat musnah, peningkatan daya tahan tubuh (imunoterapi), 

pengobatan dengan hormon yang dilakukan khusus bagi kanker yang hidupnya 

tergantung pada hormon. Sedangkan pengobatan alternatif adalah pengobatan 

yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan alam atau menggunakan obat herbal. 

Obat herbal adalah obat-obatan yang dibuat dari bahan tumbuhan, baik tumbuhan 

yang sudah dibudidayakan maupun tumbuhan liar. Obat herbal merupakan bagian 

dari obat tradisional. Dalam obat tradisional mencakup juga obat yang dibuat dari 

bahan hewan, mineral, atau gabungan dari bahan hewan, mineral, dan tumbuhan 

(Mangan, 2009). 

Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan yang luar biasa. Dari 30.000 

spesies tumbuhan yang ada, sekitar 1260 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. (Mangan, 2009). 

Pemanfaatan obat herbal atau bahan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan 

kanker biasanya dilakukan berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Hal ini 

terbukti pada tanaman Tabebuia spp. Tanaman ini telah dinilai selama berabad-
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abad dalam obat herbal tradisional Amerika Selatan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antikanker. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif 

pengobatan antikanker adalah Tabebuia chrysantha Nichols. atau yang lebih 

dikenal sebagai tabebuia bunga kuning. Biasanya bagian tanaman yang digunakan 

sebagai obat adalah kulit batangnya (Chevallier, 2000) 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh US National Cancer Institute 

dan Co Pfizer pada 1960-an pada tanaman Tabebuia avellanedae Lorentz ex 

Griseb. (Familia Bignoniaceae) telah terbukti bahwa tanaman ini mengandung 

napthaquinones (lapachol) yang dapat menghambat aktivitas sel kanker pada tikus 

(Block J, et al, 1974; Rao K, et al, 1968). 

Berdasarkan studi genus, biasanya yang memiliki kekerabatan yang dekat 

kemungkinan juga memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. Maka dari 

itu, diduga untuk Tabebuia chrysantha Nichols. ini memiliki kandungan senyawa 

yang sama dengan familia Bignoniaceae yang lain yang bersifat sitotoksik 

terhadap perkembangan sel kanker. 

Di Indonesia perkembangan penggunaan dan penelitian pada tanaman obat 

merupakan peluang yang sangat besar. Namun semua itu belum disertai data-data 

yang menunjang mengenai aktivitas tanaman obat terhadap pengobatan suatu 

penyakit. Karena itu perlu dilakukan suatu penelitian pendahuluan atau 

praskrining, yang kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu uji skrining. 

Dengan demikian data-data dari penelitian ini bisa digunakan untuk menunjang 

penggunaan tanaman obat sebagai pengobatan agar dapat lebih diterima oleh 

masyarakat pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya (Mardiani, 2005). 

Belakangan ini telah banyak pengujian tentang toksisitas yang 

dikembangkan untuk pencarian produk alam yang potensial sebagai bahan 

antineoplastik. Metode pengujian tersebut antara lain : 

1. Brine Shrimp lethality Test 

2. Lemna Minor Bioassay  

3. Crown-Gall Potato Disc Bioassay 

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. Uji toksisitas dengan metode BST ini 
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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 ekstrak dikatakan aktif sebagai antikanker 

berdasarkan metode BST jika harga LC < 1000 μg/ ml. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Jose Luis Carballo dkk (Carballo, et al., 2002) menunjukkan 

adanya hubungan yang konsisten antara sitotoksisitas dan letalitas Brine shrimp 

pada ekstrak tanaman. Metode BST dapat dipercaya untuk menguji aktivitas 

toksikologi dari bahan-bahan alami. Metode BST dapat pula 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. Di samping itu, BST juga memiliki 

keuntungan dibanding metode yang lain seperti dapat menentukan toksisitas suatu 

senyawa bahan alam dengan cepat, murah dan cukup akurat untuk penapisan 

ekstrak bahan aktif dengan menggunakan  hewan  uji   Artemia salina Leach. yang 

berumur 48 jam (http://biofarmasiumi.wordpress.com, 2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka disusunlah 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol dari kulit batang tabebuia 

bunga kuning Tabebuia chrysantha Nichols. 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 dari kulit batang tabebuia bunga kuning Tabebuia 

chrysantha Nichols. dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

http://biofarmasiumi.wordpress.com/
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2. Mengetahui golongan kandungan kimia dari ekstrak yang positif terhadap 

uji Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.4 Hipotesa Penelitian 

Ekstrak kulit batang tabebuia bunga kuning Tabebuia chrysantha Nichols. 

memiliki aktivitas antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang obat-obat herbal serta dapat pula memberikan manfaat dalam 

pengembangan obat herbal khususnya untuk herbal antikanker yang aman dan 

murah dengan menggunakan tabebuia yang tumbuh di Indonesia khususnya di 

lingkungan sekitar kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


