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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel 

jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, 

tidak terkendali, dan akan terus membelah diri. Sel kanker akan membelah terus 

meskipun tubuh tidak memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel 

baru. Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan normal, sehingga 

menggangu organ yang ditempatinya (Mangan, 2009).                           

 Kanker merupakan masalah kesehatan masyarakat yang komplek yang 

perlu ditanggulangi secara menyeluruh, tepadu, efisien, ekonomis dan manusiawi. 

Kanker merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab 

kematian utama di seluruh dunia terutama di negara ini. Di Indonesia, ada 

347.792 orang atau sekitar 1.4‰ (permil) dari jumlah penduduk Indonesia yang 

menderita kanker dan merupakan penyebab kematian nomor 7 (5,7%) dari seluruh 

penyebab kematian (Rikesdas, 2013). Di Indonesia penyakit kanker serviks dan 

payudara merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi dengan estimasi 

insidens kanker payudara di Indonesia sebesar 40 per 100.000 perempuan dan 

kanker leher rahim 17 per 100.000 perempuan (Globocan/IARC 2012). Menurut 

data kanker berbasis patologi di 13 pusat laboratorium patologi, kanker serviks 

merupakan penyakit kanker yang memiliki jumlah penderita terbanyak di 

Indonesia, yaitu lebih kurang 36% (Rasjidi, 2009).     

Kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan nama kanker serviks 

merupakan penyebab kematian terbesar ketiga pada wanita di dunia dan 

merupakan penyebab kematian kedua terbesar pada wanita setelah kanker 

payudara di Indonesia. Kanker leher/ mulut rahim (serviks) adalah kanker yang 

menyerang bagian ujung bawah rahim yang menonjol ke vagina (liang 

senggama). Kanker ini umumnya tidak tampak, tetapi dapat dirasakan oleh 

penderitanya (Mardiana, 2004; Inthe dkk, 2014).     

 Penanganan penyakit kanker sering terdiri atas kombinasi dari 

pembedahan, penyinaran, dan obat-obatan (Jong, 2005). Terapi radiasi 
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dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker, tetapi terapi radiasi ini dapat 

menyebabkan luka bakar, meninggalkan bekas luka dan merusak sel, jaringan, 

maupun organ sehat lainnya. Kemoterapi dapat meracuni sel kanker, tetapi pada 

saat yang bersamaan juga dapat menghancurkan pertumbuhan sel sehat dan dapat 

menyebabkan kerusakan pada organ lain (Sudewo, 2012). Selain itu, telah banyak 

obat-obatan yang dikembangkan berdasarkan aktivitas molekuler dari sel kanker. 

Namun, obat-obatan tersebut mengalami permasalahan dalam hal toleransi obat 

serta selektivitas obat itu sendiri disamping dari berbagai efek samping yang dapat 

ditimbulkan. Melihat fakta-fakta tersebut, seharusnya obat anti kanker bersifat 

selektif agar tidak merusak organ normal yang lain. Oleh karena itu, banyak usaha 

yang dilakukan untuk mengembangkan obat kanker dari tanaman, dengan harapan 

ditemukan antikanker yang spesifik (CCRC, 2014; WHO, 2015). Pada tanaman 

obat, kandungan kimia yang memiliki kerja terapeutik termasuk pada senyawa 

metabolit sekunder (Dewoto, 2007). Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan 

screening fitokimia dari fraksi etil asetat akar J. gossypifolia L menunjukkan hasil 

positif pada senyawa flavonoid, polifenol, terpenoid dan antrakuinon (Anita, 

2016). Senyawa metabolit sekunder tersebut secara ilmiah memiliki aktivitas 

antikanker. Senyawa tersebut banyak ditarik oleh pelarut etil asetat dibandingkan 

dengan n-heksan dan etanol (Rahmaniyah, 2016; Septiarini 2016). 

Salah satu tanaman yang digunakan untuk pengobatan tradisional adalah 

Jatropha gossypifolia L yang berasal dari family Euphorbiaceae. Tanaman ini 

banyak digunakan sebagai anti inflamasi, analgesik, antioksidan dan anti kanker. 

Data empiris ini didukung pula oleh penelitian sebelumnya tentang perbandingan 

aktivitas antioksidan ektrak etanol akar Jatropha gossypifolia dari berbagai 

metode remaserasi. Ekstrak akar Jatropha gossypifolia remaserasi kinetik 

memberikan nilai IC50 sebesar 98,63 µg/ml sedangkan remaserasi non kinetik 

83,28 µg/ml dan vitamin c sebagai kontrol positif sebesar 1,47 µg/ml (Jam’an, 

2015).  

Pada penelitian isolasi dan karakterisasi diterpenoid (Jatrophone) dari akar 

tanaman Jatropha gossypifolia menggunakan metode MTT assay 

mengindikasikan bahwa tanaman ini memiliki potensi sebagai antikanker dengan 

hasil IC50 sebesar 120 μg/ml (Falodun et al, 2012).  
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Pada penelitian sebelumnya, hasil uji sitotoksisitas menggunakan metode 

MTT assay diketahui bahwa ekstrak akar Jatropha gossypifolia L memiliki 

sitotoksisitas dengan harga IC50 terhadap sel HeLa yaitu sebesar 4,321 μg/ml dan 

harga IC50 terhadap sel vero sebesar 8,315 μg/ml (Maulidyah, 2015). 

 Upaya pengembangan obat tradisional diarahkan ke fitofarmaka yaitu 

sediaan obat yang telah dibuktikan secara ilmiah keamanan dan khasiatnya. Bahan 

baku sediaan obat tersebut dapat berupa sediaan galenik (ekstrak encer, ekstrak 

kental, ektrak kering) dan fraksi. Proses pemisahan/ fraksinasi dapat 

meningkatkan aktivitas maupun menurunkan aktivitasnya. Hal tersebut 

bergantung pada akumulasi komponen senyawa aktifnya. Dari hasil pengujian 

sebelumnya ekstrak memiliki selektivitas rendah, yaitu potensi sitotoksisitas 

ekstrak menunjukkan potensi yang tinggi pada sel heLa, namun juga sitotoksisitas 

yang tinggi pula pada sel normal vero. Sehingga pada penelitian ini dilakukan 

pemisahan untuk mendapatkan bahan baku obat tradisional yang memiliki 

selektivitas tinggi. Pada penelitian ini akan dilakukan fraksinasi bertingkat dengan 

diawali pelarut yang kurang polar dan dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar 

yakni pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol. Sehingga diharapkan dapat 

memisahkan komponen berdasarkan polaritasnya. Pada penelitian ini fraksi yang 

akan diuji adalah fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia L terhadap sel 

kanker serviks (sel heLa) menggunakan metode MTT assay.   

Metode uji yang digunakan untuk pengujian sitotoksisitas fraksi etil asetat 

akar Jatropha gossypifolia L terhadap sel heLa yaitu uji MTT dimana uji MTT 

merupakan suatu metode uji sitotoksik secara kolorimetri untuk menentukan 

jumlah sel yang hidup berdasarkan perubahan larutan MTT yang berwarna kuning 

menjadi kristal formazan yang berwarna ungu oleh mitokondria yang aktif pada 

sel hidup. Metode MTT memberikan hasil pengujian yang akurat karena dapat 

memberikan hubungan antara jumlah sel yang aktif dengan absorban yang 

diperoleh dari pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai IC50 

(Wahyuni dkk, 2011).          

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian untuk mendapatkan data 

sitotoksisitas fraksi etil asetat dari akar Jatropha gossypifolia L terhadap sel 

kanker (sel HeLa) dan sel vero dengan metode Microculture Tetrazolium Salt 
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(MTT) diharapkan dapat diperoleh bahan baku yang memiliki potensi paling 

tinggi atau selektivitas tinggi sebagai antikanker serviks sehingga nantinya ada 

tindak lanjut dari hasil penelitian dengan membuat formulasi sediaan obat herbal. 

1.2   Rumusan Masalah Penelitian      

1. Bagaimana sitotoksisitas fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia L 

terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dengan metode MTT assay? 

2. Bagaimana sitotoksisitas fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia L 

terhadap sel vero dengan metode MTT assay? 

1.3  Tujuan Penelitian         

1. Mendapatkan data sitotoksisitas fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia 

L. terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) secara in vitro dengan metode 

MTT assay. 

2. Mendapatkan data sitotoksisitas fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia 

L. terhadap sel vero secara in vitro dengan metode MTT assay. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan tindak lanjut dari hasil penelitian yaitu membuat 

formulasi sehingga menghasilkan sediaan obat herbal dengan jaminan 

kualitas, manfaat, dan keamanannya bagi masyarakat serta menunjang 

herbal medicine agar diterima oleh para klinisi dan masyarakat 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan 

terkait potensi fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia L sebagai 

antikanker alami 

3. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam dunia farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan menggunakan 

bahan alam 

4. Dapat dilakukan proses pemisahan lebih lanjut untuk mendapatkan isolat 

sehingga didapatkan senyawa marker.
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