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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

Penyakit kanker adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya 

pertumbuhan sel–sel yang tidak terkendali. Keadaan ini terjadi akibat faktor–

faktor seperti kelainan genetik, faktor lingkungan, makanan yang mengandung 

bahan kimia berbahaya, infeksi virus, infeksi mikroorganisme, gangguan 

keseimbangan hormonal, emosional, radikal bebas, kebiasaan dan gaya hidup 

(Haryanto, 2009). Meskipun usaha pengobatan kanker secara intensif telah 

dilakukan, namun hingga kini belum ditemukan obat yang dapat mengatasi 

penyakit tersebut secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

selektifitas obat-obat antikanker yang digunakan ataupun patogenasi antikanker 

tersebut yang belum jelas (Yohana et al., 2005; Rita et al., 2010). 

Menurut data WHO (World Health Organizations), penyakit kanker 

termasuk dalam urutan kedua setelah penyakit jantung sebagai penyebab 

kematian, penyakit kanker di seluruh dunia diperkirakan sudah mencapai 12 juta 

penderita sedangkan kematian akibat kanker secara global bisa mencapai tujuh 

juta penyakit ini terus meningkat dan lebih mematikan pada tahun 2010. 

Kemungkinan pada masa yang akan datang jumlah penderita kanker akan 

mencapai kurang lebih dari 75 juta. Jenis kanker yang paling banyak 

menimbulkan korban adalah kanker paru-paru, usus besar (kolorektal), payudara, 

prostat, dan perut. Hampir setengah dari seluruh jumlah kematian akibat kanker 

yang disebabkan oleh kanker jenis ini. Ditambah dengan kanker kulit, kanker– 

kanker ini merupakan jenis kanker yang paling umum menyerang manusia 

(Haryanto,2009). 

 Jenis pengobatan kanker yang digunakan yaitu pembedahan (operasi), 

penyinaran (radiotherapy), dan dengan obat-obatan (chemotherapy) (Dalimartha, 

2003). Efek samping yang merugikan dan harga yang relatif mahal menyebabkan 
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beberapa penderita kanker mulai memperhatikan obat alternatif. Pada saat ini 

telah dilakukan berbagai penelitian yang menghasilkan zat-zat yang bisa 

memerangi dan mencegah sel-sel kanker diantaranya adalah alkil sulfide dalam 

bawang putih, kurkumin dalam kunyit, isoflavon dalam kedelai, likofen dalam 

tomat, polifenol dalam teh hijau, revesratrol dalam kulit buah anggur merah, dan 

sulforafa dalam brokoli (Haryanto,2009). Salah satu tanaman yang digunakan 

sebagai alternatif pengobatan antikanker dalam penelitian ini adalah Centotheca 

longilamina Ohwi atau yang lebih dikenal Suket lorodan dari familia Poaceae. 

Dalam suatu penelitian tanaman Coix lacryma-jobi (Jali) mengandung 

coixenolide yang berkhasiat antikanker pada Cervical carcinoma dan Ehrlich 

ascitic carcinoma. Komponen tersebut mengganggu sel kanker pada tingkat 

metafase dan meningkatkan fungsi cortex adrenal, imunitas seluler, dan humoral 

(Dalimatra, 2003). 

Berdasarkan studi kemotaksonomi maka tanaman yang memiliki 

kekerabatan cukup dekat kemungkinan memiliki kandungan senyawa yang 

hampir sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanaman jenis dari familia 

(Poaceae) yang tumbuh di Indonesia yaitu tanaman Coix lacryma-jobi (jali) yang 

sudah terbukti bisa sebagai antikanker. Diharapkan dalam Centotheca longilamina 

Ohwi juga terdapat senyawa yang memiliki aktifitas antikanker.  

Sebagai praskrining senyawa antikanker, pada ekstrak n-heksana dan 

ekstrak metanol pada herba Centotheca longilamina Ohwi digunakan metode 

Brine Shrimp lethality Test (BST) yaitu Brine Shrimp Lethality Test (BST) 

merupakan satu metode yang banyak digunakan untuk pencarian senyawa 

antikanker baru yang berasal dari tanaman. Merupakan  salah satu metode uji 

toksisitas yang banyak digunakan dalam penulusuran 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 uji 

spesifik antikanker. Hal ini mendorong dilakukannya uji toksisitas ekstrak n-

heksana dan ekstrak metanol herba Centotheca longilamina Ohwi terhadap larva 

udang Artemia salina Leach (Harmita & Biomed, 2008). 
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1.2 Rumusan masalah  

1. Apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol herba Centotheca 

longilamina Ohwi mempunyai aktifitas antikanker dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BST)? 

2. Apakah dalam uji skrining terdapat kandungan kimia yang 

menunjukan aktifitas yang berpotensi sebagai  antikanker? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

1. Mengetahui apakah ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol herba 

Centotheca longilamina Ohwi mempunyai aktifitas antikanker dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

2. Melakukan uji skrining untuk mengetahui kandungan kimia yang 

menunjukan aktifitas yang berpotensi sebagai  antikanker. 

 

1.4 Hipotesa  

Ekstrak herba Centotheca longilamina Ohwi memiliki aktivitas 

antikanker dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam penggunaan tanaman 

sebagai obat tradisional.  

2. Memberikan informasi penggunaan rumput lorodan (Centotheca 

longilamina Ohwi)  dalam mengobati penyakit kanker dan  sebagai 

alternatif lain pengobatan kanker. 

  

 


