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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Penyakit kanker adalah suatu penyakit yang timbul akibat pertumbuhan 

secara tidak normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker 

(Kemenkes RI, 2015). Sedangkan menurut WHO, kanker adalah suatu penyakit 

yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang 

kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan dan / atau menyebar 

ke organ lain. Istilah lain yang digunakan untuk kanker adalah tumor ganas dan 

neoplasma (WHO, 2018). Seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangbiakkannya, sel kanker dapat membentuk suatu massa dari jaringan 

yang ganas dan kemudian dapat menjadi dan dapat bermetastasis ke seluruh tubuh 

sehingga dapat menyebabkan kematian (Diananda, 2007.). 

Kanker adalah suatu penyakit yang bersifat tidak menular, atau NCD (Non-

communicable diseases) yang menjadi penyebab kematian terbesar manusia 

diseluruh dunia. Sampai saat ini, kanker merupakan salah satu masalah kesehatan 

di dunia termasuk Indonesia. Menurut data WHO pada tahun 2013, kanker adalah 

salah satu penyebab morbiditas dan kematian di seluruh dunia, dengan sekitar 14 

juta kasus baru di tahun 2012. Jumlah kasus baru diperkirakan meningkat sekitar 

70% selama 2 dekade ke depan. Kanker adalah penyebab utama kematian kedua 

di dunia, dan bertanggung jawab atas 8,8 juta kematian pada tahun 2015. Secara 

global, hampir 1 dari 6 kematian disebabkan oleh kanker. Sekitar 70% kasus 

kematian akibat penyakit kanker terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, perut dan hati adalah jenis 

kanker yang paling umum pada pria, sementara kanker payudara, kolorektal, paru-

paru, leher rahim dan perut yang paling umum di kalangan wanita (WHO, 2018). 

Angka kejadian kanker di Indonesia pada semua usia adalah sebesar 0,14% 

(Data Riset Kesehatan Dasar, 2013). Jumlahnya diperkirakan menyentuh angka 

347.792 orang penderita dengan Provinsi D. I. Yogyakarta sebagai lokasi dengan 

prevalensi tertinggi yaitu sebesar 0,41%. Sedangkan untuk provinsi dengan 

jumlah pengidap kanker tertinggi adalah Jawa Tengah dengan jumlah 68.638 

orang dan Jawa Timur dengan jumlah 61.230 orang. Maka tak heran jika kanker 
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menjadi salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian ke-7 terbanyak di 

Indonesia setelah stroke, TB, hipertensi, cedera, perinatal dan diabetes mellitus.  

Berdasarkan Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun (Riskesdas) 2013, saat 

ini kanker payudara merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker serviks. 

Kanker payudara adalah sekelompok  sel yang tidak normal (abnormal) pada 

payudara yang terus tumbuh. Sel-sel inilah yang kemudian akan membentuk 

benjolan di payudara. Jika benjolan kanker itu tidak dibuang atau terkontrol, sel-

sel kanker bisa menyebar (metastase) pada bagian tubuh lainnya (Putra, 2015). 

Prevalensi penyakit kanker tertinggi di Indonesia adalah kanker serviks yaitu 

sebesar 0,8‰ dan kanker payudara sebesar 0,5‰. Daerah yang memiliki 

prevalensi kanker serviks tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 

Maluku Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 1,5‰, sedangkan prevalensi 

kanker payudara tertinggi terdapat pada Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 

2,4‰. Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker serviks dan kanker payudara 

terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.   

Terdapat beberapa pendekatan yang telah banyak digunakan untuk 

mengobati kanker yaitu pembedahan, radiasi dan kemoterapi. Penggunaan metode 

tersebut tergantung pada jenis tumor dan stadium perkembangannya (Mutiah, 

2015). Kemoterapi adalah pengobatan dengan obat pembunuh kanker yang 

mungkin diberikan secara intravena (disuntikkan ke pembuluh darah) atau dapat 

juga diberikan secara oral melalui mulut. Obat-obatan bekerja melalui aliran darah 

untuk mencapai sel kanker di dalam tubuh (American Cancer Society, 2018). Efek 

samping yang berat sering timbul pada pasien pasca kemoterapi dan sering kali 

tidak dapat ditoleransi oleh pasien, bahkan menimbulkan kematian. Frekuensi 

efek samping yang paling besar adalah gangguan mual dan muntah. Gangguan ini 

bervariasi tingkatannya, dari yang ringan sampai kematian, akibat dehidrasi dan 

kekurangan zat makanan (Rahmah, 2009). Obat kemoterapi secara umum disebut 

dengan sitostatika, yang memiliki efek menghambat atau membunuh semua sel 

yang sedang aktif membelah diri. Jadi, tidak hanya sel kanker yang akan mati, 

bahkan sel normal yang sedang aktif membelah atau berkembang biak juga 

terkena dampaknya, seperti sel akar rambut, sel darah, dan sel selaput lendir mulut  

(Henry, 2007).  
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Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk pengembangan obat 

baru yang memiliki efek terapi yang baik dengan cara menggali senyawa-senyawa 

bahan alam yang berasal dari tanaman. Penelitian tersebut khususnya akan 

dilakukan pada tanaman yang selama ini telah dipercaya memiliki khasiat sebagai 

obat tradisional oleh masyarakat (Mangan, 2010.). Kandungan berbagai senyawa 

fitokimia dalam tanaman obat telah terbukti mampu mengobati kanker pada tahap 

inisiasi, promosi dan progresi (Shanmugapriya et al. 2016; Gogoi et al. 2017). 

Produk bahan alam yang telah banyak dikembangkan dan mempunyai efek terapi 

sebagai antikanker yaitu vinkristin, viblastin, taxol, dan camptothecin (Talib, 

2010).  

 Salah satu tanaman yang diteliti dan dapat memberikan efek antikanker 

adalah tanaman Manilkara zapota. Menurut penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gricilda et al. (2014) diketahui ekstrak etanol bunga Manilkara 

zapota memiliki nilai IC50 sebesar  12,5 µg/mL. Nilai Inhibition concentration 

50% (IC50) ditentukan melalui persamaan regresi (analisis probit). IC50 adalah 

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). 

Di dalam buah Manilkara zapota terdapat kandungan senyawa fitokimia 

alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid dan glikosida (Prihardini, 2015).  

Bagian bijinya mengandung sapotin, saponin, achras saponin, alkaloid, fixed-oil 

(16-23%), dan sapotinine (0,08%). Selain itu, biji Manilkara zapota juga 

mengandung asam hidrosianat (Peiris, 2007). Senyawa yang diduga dapat bersifat 

sitotoksis dalam biji Manilkara zapota adalah senyawa saponin dimana senyawa-

senyawa saponin telah diketahui dapat menghambat pembentukan Bcl-2 yang 

diekspresikan dalam keadaan yang terlalu tinggi, menginduksi protein caspase-3 

yang diekspresikan terlalu rendah, meningkatkan ekspresi p53, dan dapat pula 

memicu G1 cell cycle rrest (Raju et al, 2004).  

Saat ini belum ditemukan hasil penelitian mengenai sitotoksisitas dari biji 

Manilkara zapota sebagai antikanker terhadap sel MCF-7. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi efektifitas dari ekstrak 
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biji Manilkara zapota dengan pelarut etanol terhadap sel kanker payudara, yakni 

sel MCF-7 dengan metode MTT Assay. Pembuatan ekstrak etanol Manilkara 

zapota bertujuan untuk mengetahui secara lebih khusus apakah ekstrak biji 

Manilkara zapota  memiliki aktivitas sebagai antikanker dan dapat diketahui 

berapa nilai IC50 dari ekstrak biji Manilkara zapota  yang dapat efektif sebagai 

antikanker. 

MTT Assay atau Microculture Tetrazolium Salt Assay adalah salah satu 

metode penelitian secara in vitro yang telah sering digunakan untuk uji 

sitotoksisitas. Metode ini adalah salah satu metode kolorimetrik, dimana MTT 

yang merupakan suatu pereaksi yang berupa garam tetrazolium akan membentuk 

kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang berada dalam 

jalur respirasi sel dibagian mitokondria yang aktif pada sel hidup. Kristal 

formazan yang terbentuk akan menghasilkan  warna ungu sehingga absorbansi 

yang dihasilkan dapat terbaca dengan menggunakan ELISA reader. Semakin 

banyak jumlah MTT Formazan yang terbentuk menunjukkan semakin banyaknya 

sel yang hidup sehingga menghasilkan nilai serapan yang tinggi. Pada uji 

sitotoksisitas secara in vitro menggunakan metode MTT tersebut langsung 

diujikan terhadap sel kanker payudara. Sel MCF-7 merupakan salah satu jenis sel 

kanker yang telah banayk digunakan untuk penelitian. Sel tersebut diambil dari 

jaringan payudara seorang wanita Kaukasian berumur 69 tahun (CCRC, 2014). 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut :  

1. Berapakah nilai IC50 ekstrak Manilkara zapota terhadap sel kanker 

payudara MCF-7 dengan metode MTT Assay ? 

2. Golongan senyawa apa sajakah yang terdapat pada ekstrak etanol biji 

Manilkara zapota? 
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1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data nilai IC50 dari 

ekstrak biji Manilkara zapota terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan 

metode Microculture Tetrazolium salt (MTT) Assay. 

2. Dapat diketahui golongan senyawa apa saja yang terkandung pada ekstrak 

etanol biji Manilkara zapota. 

1. 4  Hipotesis 

Senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol biji Manilkara zapota 

memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7 secara in vitro 

dengan metode MTT Assay. 

1. 5 Manfaat Penelitian 

a. Ekstrak biji Manilkara zapota diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif dalam pengobatan kanker payudara. 

b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat mendukung bagi pengembangan 

obat di Indonesia dengan memberikan data ilmiah tentang ekstrak biji 

Manilkara zapota sebagai antikanker, serta untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan . 

c. Dapat memberikan informasi tentang alternatif terapi pengobatan kanker 

kepada masyarakat. 

 


