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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Menurut 

data Kemenkes (2015) pada tahun 2012 terdapat sekitar 8,2 juta kasus kematian 

yang disebabkan oleh kanker. Penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap 

tahunnya selalu meningkat terutama pada kanker paru, hati, perut, kolorektal dan 

kanker payudara. Menurut data GLOBOCAN (IARC) tahun 2012 diketahui 

bahwa kanker payudara merupakan salah satu penyakit kanker dengan persentase 

kasus baru tertinggi (setelah dikontrol oleh umur), yaitu sebesar 43,3% dan 

persentase kasus kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9% (setelah 

dikontrol oleh umur). 

Berdasarkan Pathological Based Registraton di Indonesia, Kanker 

payudara merupakan salah satu penyebab penyakit kanker terbanyak di Indonesia 

yang menempati urutan pertama dari kanker lainnya dengan frekuensi relatif 

sebesar 18,6% (Data Kanker di Indonesia Tahun 2010, menurut data 

Histopatologik : Badan Registrasi Kanker Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi 

Indonesia  (IAPI) dan Yayasan Kanker Indonesia (YKII)). Angka terjadinya 

kanker payudara di Indonesia diperkirakan sebanyak 12 dari 100.000 wanita, 

sedangkan di Amerika diperkirakan sekitar 92 dari 100.000 wanita dengan 

mortalitas yang cukup tinggi yaitu 27 dari 100.000 wanita atau setara dengan 18% 

penyebab kematian utama pada wanita. Selain wanita, laki-laki juga dapat 

memiliki kanker payudara (Kemenkes, 2014). Kanker payudara adalah kanker 

paling umum kedua di dunia dan merupakan kanker yang paling sering terjadi 

pada wanita dengan perkiraan kasus sebanyak 1,67 juta kasus kanker baru yang 

didiagnosis pada tahun 2012 (25% dari semua jenis kanker). 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang terbentuk dari sel-sel payudara 

yang telah tumbuh dan berkembang tanpa kendali sehingga dapat menyebar 

diantara jaringan atau pada organ didekat payudara atau ke bagian tubuh lainnya 

(Kemenkes, 2016). Secara garis besar, struktur anatomi payudara tersusun atas 4 

bagian, yaitu jaringan lemak, lobus dan lobules yang memproduksi cairan susu, 
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ductus lactiforeus yang berfungsi untuk menghubungkan glandula lobus dan 

lobules dalam memproduksi cairan susu, serta jaringan penghubung (konektif), 

pembuluh darah dari limphe noda (American Cancer Society, 2013). 

Di Indonesia, upaya pengobatan untuk kanker payudara masih sulit 

dilakukan mengingat lebih dari 80% merupakan kasus kanker payudara stadium 

lanjut (Kemenkes, 2014). 

Salah satu metode pengobatan kanker yang sudah ada dan masih terus 

dikembangkan yaitu pengunaan bahan alam sebagai antikanker. Beberapa bahan 

alam yang sudah teruji efek terapinya sebagai antikanker dan sudah banyak 

digunakan seperti bleomisin, daktinomisin, taxol dan golongan alkaloid indol 

(vinblastin dan vinkristin). Penggunaan bahan alam sendiri diasumsikan memiliki 

efek samping relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan terapi kanker lainnya, 

sehingga berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan obat antikanker yang 

berasal dari tanaman dengan harapan dapat ditemukan suatu senyawa yang dapat 

memberikan aktifitas antikanker secara spesifik. Salah satu strategi dari 

pengembangan tersebut adalah dengan mempengaruhi tranduksi sinyal yang 

menuju apoptosis, sehingga bisa didapatkan terapi antikanker yang bersifat 

selektif dan spesifik (Carmichael, 1994). 

Salah satu tanaman yang diduga memiliki aktifitas antikanker pada 

manusia adalah tanaman sawo manila (Manilkara zapota). Gricilda (2014) 

menyebutkan bahwa ekstrak etanol dari bunga Manilkara zapota menunjukkan 

aktivitas yang signifikan terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai IC50 

12,5 µg/mL. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung didalam bunga 

Manilkara zapota yang diperkirakan memiliki aktivitas antikanker adalah saponin 

yang dapat menyebabkan apoptosis yang khas pada sel kanker. Dari pemaparan 

yang telah disebutkan, bagian tanaman yang lain dari sawo manila dapat 

dilakukan uji aktivitas terhadap antikanker, salah satunya adalah bagian biji. 

Setelah dilakukan uji fitokimia, konstituen penting yang ada didalam biji sawo 

manila adalah saponin, sapotin, acharassaponin dan sapotin (Zheng et al, 2012). 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, biji sawo manila diharapkan 

memberikan aktivftas antikanker yang sama atau bahkan bisa lebih baik dari 

bagian bunga yang sudah terbukti secara in vitro terhadap sel kanker. 
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Dari beberapa tanaman yang telah dilakukan uji sitotoksisitas antikanker, 

bagian biji terbukti memiliki aktivitas antikanker, seperti biji Piper cubeba yang 

memiliki nilai IC50 IC50 2,69 ± 0,09 μg/mL terhadap sel MCF-7 dan juga biji 

Swietenia macrophylla yang diketahui memiliki aktivitas antikanker sel HCT116 

dengan nilai IC50 35,35 µg/mL ± 0,50 ug/ml (Goh & Kadir, 2011). Penggunaan 

biji dari beberapa tanaman yang telah disebutkan terbukti memiliki aktifitas 

antikanker, sehingga penelitian dengan menggunakan biji sawo manila juga 

diharapkan dapat memberikan aktifitas antikanker mengingat pada dasarnya biji 

sawo manila juga berasal dari bagian bunga yang telah terbukti memiliki aktifitas 

antikanker. Biji sawo manila dapat diambil zat aktifnya dengan dilakukan 

ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% yang kemudian dilakukan uji secara in 

vitro menggunakan metode MTT-Assay pada sel kanker payudara. 

MTT-Assay (Microculture Tetrazolium Salt) merupakan metode yang 

digunakan untuk pengujian sitoksisitas secara in vitro. Prinsip dari metode MTT 

adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5dimetiltiazol-2-

il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase. Suksinat tetrazolium 

yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hisup 

membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan 

reagen stopper (bersifat detergenik) akan melarutkan kristal berwarna ini yang 

kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay). Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional 

dengan sel hidup, sehingga jika intensitas warna ungu yang dihasilkan semakin 

besar, maka berarti jumlah sel yang hidup semakin banyak (CRRC, 2009). 

Pengujian dilakukan secara in vitro dengan metode MTT yang langsung diujikan 

ke sel kanker payudara T47D yang merupakan continuous cell line yang 

didapatkan dari isolasi jaringan tumor ductal payudara seorang wanita berusia 54 

tahun (CCRC, 2014)  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian   

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah 

yang terbentuk adalah sebagai berikut :  

1. Berapa nilai IC50 ekstrak etanol biji sawo manila (Manilkara zapota) 

terhadap sel kanker payudara T47D dengan metode MTT-Assay ? 
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2. Golongan senyawa apa saja yang terkandung didalam ekstrak etanol biji 

sawo manila (Manilkara zapota) ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Mendapatkan data IC50 yang memberikan implementasi aktifitas 

antikanker biji sawo manila (Manilkara zapota) terhadap sel kanker 

payudara T47D secara in vitro  dengan metode MTT-Assay 

2. Mendapatkan data berupa golongan senyawa apa saja yang 

terkandung didalam ekstrak etanol biji sawo manila (Manilkara 

zapota)  

1.4 Hipotesis   

Senyawa yang terkandung didalam ekstrak etanol biji sawo manila 

(Manilkara zapota) memiliki aktifitas antikanker secara in vitro terhadap sel 

kanker payudara T47D dengan metode MTT-Assay. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Segi Akademik  

1. Dapat memberikan sumbangan berupa data yang bisa dijadikan referensi 

penelitian terutama di bidang farmasi. 

2. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman sawo manila 

sebagai antikanker yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih 

lanjut. 

3. Dapat mengetahui manfaat tanaman sawo manila sebagai alternatif 

penggunaan pengobatan penyakit kanker. 

1.5.2 Segi Masyarakat  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan alternatif 

pengobatan kanker. 

2. Hasil yang diperoleh berupa data dapat digunakan sebagai acuan 

masyarakat dalam mengembangkan obat tradisional sehingga dapat 

digunakan oleh masyarakat dan klinisi. 

 


