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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan salah satu istilah umum yang digunakan untuk satu 

kelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. 

Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Kanker 

didefinisikan sebagai pembentukan suatu jaringan baru yang abnormal dan 

bersifat ganas, dimana suatu kelompok sel dengan mendadak akan menjadi liar 

dan memperbanyak diri secara pesat dan terus menerus atau mengalami 

proliferasi yang dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan atau benjolan 

yang disebut tumor. Sel tersebut dapat menyebar melalui aliran darah dan 

menjalar ke tempat lain di tubuh yang disebut dengan metastase (Tjay dan 

Rahardja, 2007).  

Kanker merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit 

cardiovascular. Berdasarkan data GLOBOCAN, International Agency for 

Research on Cancer (IARC) diketahui bahwa pada tahun 2012 terdapat 

14.067.894 kasus baru kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh 

dunia. Penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya antara lain 

disebabkan oleh kanker kolorektal, hati, paru dan kanker payudara (Kemenkes RI, 

2015). Sedangkan di Indonesia, menurut data Balitbang Kementerian Kesehatan 

(2013) terdapat 347.792 orang atau sekitar 1.4‰ (permil) dari jumlah penduduk 

Indonesia yang menderita kanker. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di provinsi 

DI Yogyakarta (4,1‰), diikuti Jawa Tengah (2,1‰), Bali (2‰), Bengkulu dan 

DKI Jakarta  (1,9‰) (Kemenkes RI, 2013).  

Penyakit kanker dapat menyerang siapapun pada semua golongan umur, 

tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, maupun golongan. Kanker sering 

terjadi pada masyarakat karena adanya paparan karsinogen fisik (seperti 

ultraviolet), karsinogen kimiawi (seperti benzo(a)pyrene), formalin dan aflatoksin 

(kontaminan makanan), serta karsinogen biologis (seperti infeksi virus, bakteri 

dan parasit) (Kemenkes RI, 2015).  
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Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang 

perempuan. Setiap 2 dari 10.000 perempuan di dunia diperkirakan akan 

mengalami kanker payudara setiap tahunnya. Kanker payudara merupakan salah 

satu penyebab utama kematian yang diakibatkan oleh kanker pada perempuan di 

seluruh dunia, dimana kanker payudara merupakan tumor ganas yang dapat 

menyerang jaringan payudara pada perempuan (Sumarni dkk, 2013).  

Berdasarkan data WHO 2014 dari 92.200 kasus kanker pada wanita, 

sebanyak 48.998 kasus (21,4%) menderita kanker payudara (WHO, 2014). 

Menurut estimasi International Agency for Research on Cancer (IARC), pada 

tahun 2020 akan ada 1,15 juta kasus baru kanker payudara dengan nilai kematian 

411.000. Sebanyak 70% kasus baru dan 55% kematian diprediksi akan banyak 

terjadi di negara berkembang (Sumarni dkk, 2013). Salah satu jenis kanker 

payudara yaitu MCF-7, dimana kanker ini berasal dari pleural effusion 

adenocarcinoma. Kanker ini dapat mempengaruhi sekitar 150.000 orang 

penduduk di Amerika Serikat dan 100.000 orang penduduk di Eropa setiap tahun 

dengan persentase sekitar 50%-65% (Penz et al, 2017). 

Pengobatan kanker telah berkembang pesat saat ini. Beberapa pengobatan 

kanker yang sudah diterapkan  saat ini yaitu pembedahan, radiasi dan kemoterapi 

(Mutiah, 2015). Pengobatan dengan pembedahan dapat merugikan pasien karena 

dapat menimbulkan cacat, pada pemberian terapi radiasi sering kali tidak selektif 

sehingga tidak aman untuk sel-sel normal lainnya (Sukardja, 2000). Sedangkan, 

pengobatan dengan kemoterapi dapat mengakibatkan efek samping yakni kurang 

selektif dalam menyerang sel target sehingga aksinya tidak hanya menyerang sel 

kanker namun sel normal yang memiliki kecepatan pertumbuhan tinggi juga 

menjadi sasaran kemoterapi tersebut (Chaveli-Lopez, 2014).  

Usaha penyembuhan kanker dengan obat (farmakoterapi) atau dengan 

senyawa kimia (kemoterapi) pada umumnya belum mampu memberikan hasil 

yang memuaskan, sehingga dicari cara pengobatan alternatif dengan 

menggunakan obat tradisional dengan menggunakan bahan alam (Ma’at, 2004). 

Produk bahan alam dinilai lebih aman karena efek sampingnya relatif lebih kecil 

jika dibandingkan dengan pembedahan, radiasi dan kemoterapi. Salah satu metode 

pengobatan kanker yang sudah ada dan masih terus dikembangkan yaitu  
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penggunaan bahan alam sebagai antikanker. Beberapa  produk bahan alam yang 

sudah teruji efek terapinya sebagai antikanker yaitu golongan alkaloid vinca 

(vinblastin, vinkristin, vinorelbin), golongan taxan (paclitaxel, docetaxel), 

golongan kamfotekin (irinotekan, topotecan) (Sisodiya, 2013).  

Salah satu tumbuhan obat yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai 

antikanker adalah mahoni. Mahoni (Swietenia mahagoni) termasuk dalam famili 

Meliaceae. Masyarakat Indonesia dan India menggunakan biji mahoni untuk 

pengobatan diabetes mellitus (De et al, 2011). Selain itu senyawa aktif dari fraksi 

etil asetat biji mahoni (Swietenia mahagoni (L) Jacq) yang dilakukan penelitian 

terhadap uji toksisitas dengan larva udang Artemia salina Leach (BSLT) 

menghasilkan nilai konsentrasi LC50 sebesar 17,7 ppm (Sianturi, 2001). Hal 

tersebut dikarenakan senyawa kimia yang berpotensi sebagai senyawa bioaktif  

terhadap uji BSLT, apabila memiliki nilai LC50 kurang dari 1000 ppm (Meyer et 

al, 1982).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2009), menunjukkan 

bahwa uji sitotoksisitas fraksi aktif Swietenia mahagoni yang diduga berpotensi 

sebagai senyawa obat menghasilkan nilai konsentrasi nilai LC50 74,30 ppm 

dengan uji BSLT dan mampu menghambat pertumbuhan sel T47D (sel kanker 

payudara) dengan nilai IC50 49,12 ppm. Sedangkan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Goh dan Kadir (2011) dari ekstrak etanol biji Swietenia 

macrophylla yang merupakan satu famili dengan Swietenia mahagoni, mampu 

manghambat pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 

88,43 µg/mL. Menurut Haryadi, nilai IC50 adalah nilai konsentrasi perlakuan yang 

mampu menghambat pertumbuhan sel sebanyak 50%. Potensi antikanker 

berdasarkan National Cancer Institute (NCI) Guidline, Aktif (IC50 < 30 µg/mL), 

moderat aktif (30 µg/mL  ≤ IC50 < 100 µg/mL), tidak aktif (IC50 ≥ 100 µg/mL) 

(Haryadi, 2012).  

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai IC50 dalam 

ekstrak biji Swietenia mahagoni agar dapat memberikan efektifitas antikanker 

terhadap sel kanker payudara MCF-7. Pada uji kali ini, didapatkan ekstrak etanol 

biji mahoni yang nantinya dilakukan uji dengan mengunakan konsentrasi yang 

berbeda.  
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Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, belum ditemukan efektifitas dari 

biji Swietenia mahagoni yang merupakan satu famili dengan Swietenia 

macrophylla sebagai antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi 

efektifitas ekstrak biji Swietenia mahagoni dengan pelarut etanol terhadap sel 

kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT Assay. Pembuatan ekstrak etanol 

Swietenia mahagoni bertujuan untuk mengetahui secara lebih khusus apakah 

ekstrak biji Swietenia mahagoni dapat  memiliki efektifitas sebagai antikanker 

sehingga dapat diketahui dosis optimumnya. 

Microculture Tetrazolium Salt (MTT) Assay merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan dalam uji in vitro sitotoksisitas. Metode ini merupakan 

metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium 

yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium 

reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada 

sel yang masih hidup. Kristal formazan dapat memberikan warna ungu sehingga 

kemudian dapat dibaca absorbansinya dengan menggunakan ELISA reader. 

Peningkatan jumlah sel menghasilkan peningkatan serapan dan peningkatan 

jumlah MTT Formazan yang terbentuk (CCRC, 2009). 

Pada penelitian ini dilakukan pada sel kanker payudara MCF-7 yang 

diambil dari jaringan payudara seorang wanita Kaukasian berusia 69 tahun Sel 

kanker ini dipilih karena dilaporkan aman digunakan, mudah dikulturkan dan 

mudah dalam perlakuan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ekstrak biji Swietenia 

mahagoni berpotensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai IC50  pada ekstrak 

etanol biji Swietenia mahagoni yang dilakukan pengujian menggunakan metode 

MTT Assay dengan sel kanker payudara MCF-7. Sehingga dari hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui nilai IC50 dari ekstrak etanol biji Swietenia mahagoni 

yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7 secara in 

vitro dengan menggunakan metode MTT Assay.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

sebagai berikut: 

1. Berapakah nilai IC50 ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni) yang 

memiliki aktivitas sebagai antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7 

secara in vitro dengan metode MTT Assay? 

2. Golongan senyawa kimia apakah yang terkandung di dalam ekstrak biji 

mahoni (Swietenia mahagoni)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian 

ini adalah:  

1. Mengetahui nilai IC50 ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni) yang 

memiliki aktivitas sebagai antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7 

secara in vitro dengan metode MTT Assay. 

2. Mengetahui golongan senyawa kimia dari ekstrak biji mahoni (Swietenia 

mahagoni). 

1.4 Hipotesis  

Ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni) memiliki aktivitas sebagai 

antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7 secara in vitro dengan metode 

MTT Assay. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian uji aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7 

secara in vitro dengan metode MTT Assay diharapkan agar: 

1. Ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni) dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif dalam pengobatan kanker terutama kanker payudara. 

2. Mengetahui nilai IC50 ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni). 

3. Memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung di dalam ekstrak biji 

mahoni (Swietenia mahagoni). 
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