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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L.) 

Jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) merupakan tanaman yang tergolong 

ke dalam keluarga Euphorbiaceae. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah tropis, 

sub tropis, semi tropis (Silva et al., 2014). Tanaman ini berasal dari Amerika 

Selatan (Kinho dkk, 2011). Tumbuhan ini umumnya tumbuh di semak-semak 

dengan tinggi hingga 3 m. Tumbuhan ini digunakan dalam pengobatan kuno 

untuk pengobatan pertumbuhan kanker (Falodun et al., 2012). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

Kingdom   : Plantae 

Division   : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Ordo   : Euphorbiales 

Family   : Euphorbiaceae 

Genus   : Jatropha 

Species   : Jatropha gossypifolia L. (Rai and Tiwari, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Jatropha gossypifolia L (Felix Silva et al., 2014) 
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Gambar 2.2 Akar Jatropha gossypifolia Linn (Singh dan Sharma, 2013) 

2.1.2  Sinonim 

Adenoropium gossypiifolium (L.) Pohl, Manihot gossypiifolia (L.) Crantz, 

Adenoropium elegans Pohl, Jatropha elegans K1, Jatropha staphysagriifolia Mill 

(Silva, 2014). 

2.1.3  Nama Daerah 

Lampung  : Jarak ulung 

Jawa   : Jarak cina, Jarak kosta merah, Jarak landi 

Madura   : kaleke jarak 

Bhs. Minahasa    : Balacai Merah  

Bhs. Mongodow          : Malacai Merah (Kinho dkk, 2011). 

2.1.4  Morfologi Jarak Merah 

Perdu tahunan, tumbuh tegak, tinggi 1-2 m dengan rambut kelenjar, 

kebanyakan berbentuk bintang yang bercabang, getah bersabun. Batang berkayu, 

bulat, banyak cabang, berwarna coklat. Daun tunggal, bertangkai panjang, helaian 

daun bulat telur sungsang sampai bulat, berbagi 3-5, tajuk runcing, panjang 7-22 

cm, lebar 6-20 cm. Daun muda berwarna keunguan, daun tua berwarna ungu 

kecoklatan. Bunga majemuk dalam malai rata bertangkai, berbentuk corong, kecil 

berwarna keunguan keluar dari ujung tangkai. Dalam satu pohon terdapat bunga 
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jantan dan bunga betina. Buah berkendaga tiga, bulat telur, sedikit berlekuk tiga 

dengan 6 alur memanjang, berwarna hijau, menjadi hitam jika masak. Biji bulat 

berwarna coklat kehitaman (Kinho, 2011). Memiliki tangkai daun yang panjang 

dengan rambut kelenjar dari keluarga Euphorbiaceae. Batangnya berbulu tidak 

berkayu ( Rai and Tiwari, 2012). 

2.1.5  Daerah Asal dan Penyebaran Tanaman 

Jatropha gossypifolia L adalah spesies pantropical yang berasal dari 

Amerika Selatan yaitu Brazil yang dibudidayakan di daerah  tropis Amerika dari 

Meksiko ke Paraguay dan kawasan Karibia (Silva, 2014). Budidaya tanaman ini 

dilakukan dengan biji dan anakan (Kinho, 2011). Tanaman ini diimpor ke 

Australia pada akhir 1800-an dimungkinkan sebagai tanaman hias. Di Australia 

tumbuh sebagai pagar hidup, dan juga ditemukan di tempat-tempat sampah. Hal 

ini terjadi di seluruh daerah tropis Afrika, kecuali daerah kering di Afrika Selatan 

dan secara luas didistribusikan di India (Rai and Tiwari, 2012). 

2.1.6  Khasiat 

Akar, batang, daun, biji, dan buah-buahan dari tanaman ini telah banyak 

digunakan dalam obat tradisional di berbeda Negara. 

Jatropha gossypifolia L memiliki khasiat sebagai anti inflamasi, analgesik, anti 

kanker, dan gangguan lambung (Falodun et al, 2012). Tanaman ini juga 

dilaporkan memiliki khasiat sebagai antihipertensi, antipiretik, antimikroba, 

antianemic, antidiabetes, dan antihemorrhagic (Silva, 2014). Jatropha 

gossypifolia L juga memiliki khasiat sebagai antibiotik, insektisidal, sakit gigi. 

Tanaman ini memiliki khasiat significant anti kanker, hepatoprotektif dan 

pestisidal. Batang muda dari tanaman ini digunakan sebagai 

sikat gigi serta untuk membersihkan lidah dalam pengobatan 

sariawan. Getah dari batang untuk menghentikan pendarahan, gatal karena luka 

dan goresan. Batang lateks juga telah menunjukkan aktivitas koagulan dengan 

mekanisme kerjanya sebagai agen hemostatik. Daun dari tanaman ini memiliki 

khasiat sebagai obat malaria, vertigo, infeksi vagina, scabies, syphilis, pencahar, 

rematik, dan meningkatkan nafsu makan. Daun Jatropha gossypifolia L 

digunakan untuk demam, bisul, eksim, gatal-gatal, dan luka pada lidah bayi, sakit 
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perut, penyakit kelamin dan sebagai membersihkan darah, menghentikan 

perdarahan dari kulit dan hidung. Ekstrak daun telah digunakan sebagai 

antikoagulan untuk analisis biokimia dan hematologi. 

Sedangkan pada bagian akar memiliki khasiat anti diare, anti inflamasi, anti 

mikroba (Bhagat, 2014), anti kanker dan anti leukimia. Biji dari tanaman ini juga 

digunakan untuk merangsang muntah (Pratibha and Ajay, 2012 ; Kinho dkk, 

2011). 

Data empiris ini didukung pula oleh penelitian sebelumnya yaitu dilakukan  

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). 

2.1.7  Kandungan 

 Jatropha gossypifolia L memiliki kandungan yang beragam yaitu alkaloid, 

kumarin, flavonoid, lignan, fenol, saponin, steroid, tanin, dan terpenoid (Silva, 

2014). Daun mengandung tanin, kalsium oksalat dan sulfur pectic substans; 

batang mengandung tannin dan sulfur; Minyak dari biji jarak ini mengandung co-

carcinogenic esters dari 12- deoxy-16-hydroxyphorbol yang berfungsi sebagai anti 

kanker (Kinho dkk, 2011). Akar mengandung anti leukimia dan tumor-inhibitor 

makrosiklik diterpen (Citlalitrione, Falodone, Jatropholone A, Jatropholone B, 

Jatrophone), mengandung senyawa golongan Alkaloid (2α-Hydroxyjatrophone, 

2β-Hydroxy-5,6-isojatrophone, 2β-Hydroxyjatrophone), dan senyawa golongan 

Flavonoid, Fenol serta Tanin (Hossain, 2008; Silva et al,, 2014).  

 Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan screening fitokimia dari fraksi 

etil asetat akar J. gossypifolia L yang diidentifikasi dengan menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sebelumnya dilakukan optimasi eluen beberapa 

kali dan akhirnya dipilih fase gerak dengan perbandingan n-heksan dan etil asetat 

(5:5) + 3 tetes asam formiat karena memberikan profil pemisahan yang paling 

baik. Pada penelitian ini menggunakan fraksi etil asetat dimana dari penelitian 

tersebut hasil dari identifikasi golongan senyawa didapatkan bahwa fraksi etil 

asetat akar J. gossypifolia L menunjukkan hasil positif pada senyawa flavonoid, 

polifenol, terpenoid dan antrakuinon. Hasil senyawa pada plat KLT dilihat secara 
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visual, untuk senyawa flavonoid ditunjukkan dengan timbulnya noda kuning 

intensif, senyawa polifenol ditunjukkan dengan timbulnya noda hitam, senyawa 

terpenoid ditunjukkan dengan timbulnya noda ungu kemudian untuk senyawa 

antrakuinon ditunjukkan dengan timbulnya noda kuning dan kuning kecoklatan 

(Anita, 2016). 

2.2 Tinjauan tentang Ekstraksi 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan 

terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya : 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme    

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural   

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll) pengeringan dan   

       penggilingan bagian tumbuhan 

 2.  Pemilihan pelarut 

 3.  Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya 

 4.  Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya 

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya 

(Mukhriani, 2014). 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu 

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama (Mukhriani, 2014). Ekstraksi tanaman tergantung pada kelarutan komponen 

dari tanaman dalam pelarut. Penambahan pelarut pada suatu bahan didasarkan 

pada sifat melarutkan dari pelarut yang digunakan dan sifat komponen yang 
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dilarutkan. Senyawa yang bersifat polar, cenderung larut dalam pelarut polar, 

sedangkan senyawa yang bersifat non-polar cenderung larut pada pelarut non-

polar (Taroreh dkk, 2015). 

Beberapa metode ekstraksi yang biasa digunakan dalam ekstraksi bahan 

alam antara lain: 

A. Cara Dingin  

(1) Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature 

ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian kosentrasi pada keseimbangan. Pengadukan yang yang dilakukan 

secara terus-menerus disebut maserasi kinetik, sedangkan remaserasi berarti 

dilakukan pengulangan dengan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dam seterusnya (Depkes RI, 2000). 

(2) Perkolasi  

Metode ekstraksi secara berkesinambungan di mana serbuk sampel dibasahi 

secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan 

kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel 

dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah (Mukhriani, 2014). 

B. Cara Panas  

(1) Reflux  

Merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama 

waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 

2000). 

(2) Destilasi Uap  

Destilasi uap memiliki proses yang sama dengan reflux dan biasanya 

digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa 

menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 

bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung 
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dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat 

termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 

(3) Soxhlet  

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin yang baik (Depkes R1, 

2000) 

(4) Digesti  

Merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur 

yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara umum dilakukan 

pada temperatur 40-50℃ (Depkes RI, 2000). 

(5) Infus dan Dekok  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98 ) 

selama waktu tertentu ( 15- 20 menit). Sedangkan dekok adalah infus pada waktu 

yang lebih lama yaitu ≥ 30 ℃ dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 

2000). 

C. Cara Ekstraksi Lainnya  

(1) Ekstraksi Berkesinambungan  

Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut yang berbeda 

dan prosesnya tersusun berturutan beberapa kali. Proses ini dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi (jumlah pelarut) dan dirancang untuk bahan dalam jumlah 

besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi (Depkes RI, 2000). 

(2) Superkritikal CO2  

Prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia menggunakan gas 

CO2. Dengan variabel tekanan dan temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi 

polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan golongan senyawa kandungan 

tertentu. Penghilangan cairan pelarut dengan mudah dilakukan karena gas CO2 

menguap dengan mudah, sehingga hampir langsung diperoleh ekstrak (Depkes RI, 

2000).  
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(3) Ultrasonik  

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan sinyal dengan frekuensi tinggi. Wadah yang berisi serbuk sampel 

ditempatkan dalam wadah ultrasonik. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan 

sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 

meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).  

(4) Ekstraksi Energi Listrik  

Ekstraksi ini menggunakan energi listrik dalam bentuk medan listrik, 

medan magnet serta electric discharges yang dapat mempercepat proses dan 

meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan 

menyebarkan gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik (Depkes RI, 2000). 

2.3 Tinjauan tentang Fraksinasi 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki 

polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan 

metode ektraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), 

kromatografi kolom (KK), size-exclution chromatography (SEC), solid-phase 

extraction (SPE) (Sarker et al.,  2006). Kromatografi vakum cair digunakan untuk 

fraksinasi ekstrak total secara cepat. Teknik ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan kolom kromatografi yang dihubungkan dengan pompa vakum, 

dengan isian kolom silika gel untuk TLC (10-40 𝜇𝑚). Sebagai eluen digunakan 

campuran pelarut dari yang non polar secara bertahap ke yang polar. Hasil 

pemisahan dari kromatografi vakum cair adalah fraksi-fraksi yang dapat 

dikelompokkan menjadi kelompok senyawa non polar, semi polar, dan polar 

(Atun, 2014). 

2.3.1 Tinjauan tentang Fraksinasi bertingkat 

 Fraksinasi adalah proses pemisahan senyawa aktif dalam crude extract 

sampel berdasarkan tingkat kepolarannya masing masing. Dalam proses ini 

dilakukan fraksinasi bertingkat, dimana prosesnya dimulai dengan pelarut non 

polar, pelarut semi polar, dan pelarut polar. Proses fraksinasi cair – cair bertingkat 
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dilakukan dengan menggunakan dua pelarut dalam prosesnya. Tujuan dari 

fraksinasi cair – cair bertingkat ini adalah untuk memisahkan kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada Jatropha gossipyfolia berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Fraksinasi dilakukan dari pelarut dengan tingkat kepolaran rendah 

atau nonpolar bertujuan agar proses pengikatan senyawa bertahap dan agar 

seluruh senyawa tidak ditarik oleh pelarut polar yang bersifat menarik seluruh 

senyawa. Kemampuan mengikat senyawa oleh tingkat kepolaran tersebut 

menyebabkan fraksinasi dengan pelarut polar dilakukan paling akhir (Marcelinda 

dkk, 2016) 

2.4 Tinjauan tentang Kanker 

2.4.1 Definisi Kanker 

Tumor adalah pembengkakan di dalam tubuh yang disebabkan oleh 

berkembangbiaknya sel-sel secara abnormal. Tumor dapat bersifat jinak (benigna) 

ataupun ganas (maligna). Tumor yang bersifat jinak tumbuh membesar, tetapi 

tidak menyebar atau menggerogoti jaringan tubuh lainnya. Tumor yang bersifat 

ganas disebut kanker yang menyerang seluruh tubuh dan tidak terkendali. Sel-sel 

kanker berkembang dengan cepat. Sel-sel tersebut merusak dan menyerang 

jaringan tubuh melalui aliran darah dan pembuluh getah bening sehingga dapat 

tumbuh dan berkembang di tempat baru. Secara umum, kanker dapat menyerang 

setiap jaringan tubuh manusia kecuali rambut dan kuku. Organ tubuh manusia 

yang berpotensi terkena kanker, antara lain paru-paru, payudara, sistem 

reproduksi (uterus, serviks, ovarium pada wanita, dan prostat pada pria), usus 

besar (kolon dan rektum), lambung, kulit, nasofaring, kelenjar getah bening, hati, 

otak, darah, dan rongga mulut (Wijayakusuma, 2005).  

Sel yang abnormal (sel kanker) muncul sebagai akibat dari adanya suatu 

mutasi. Umumnya, pada permukaan sel tersebut akan terekspresi suatu protein 

asing yang dapat memicu respons imun baik respons imun humoral maupun 

respon imun seluler. Respon imun humoral tampaknya kurang mampu 

mengeksekusi sel kanker karena sel kanker mempunyai kemampuan untuk 

menyembunyikan epitopnya dari perrmukaan sel, sehingga sel kanker tersebut 

tidak dapat dikenali oleh antibodi (Sudiana, 2008). Sel-sel abnormal tersebut 

bermultiplikasi tanpa kontrol, serta dapat menginvasi jaringan sekitarnya, organ 
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yang dekat maupun organ yang yang jauh. Ada tiga faktor penyebab utama kanker 

yaitu genetic predisposition (faktor keturunan), genetic environment, dan interaksi 

agen-agen infeksi (Nurwijaya, 2010). 

2.4.2 Karakteristik Sel Kanker 

The six hallmark of cancer (6 Karakter sel kanker) adalah sebagai berikut ini : 

1. Growth signal autonomy : Sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk 

pertumbuhan dan pembelahannya, sedang sel kanker mampu memproduksi 

growth factors dan growth factor receptors sendiri. Dalam proliferasinya sel 

kanker tidak tergantung pada sinyal pertumbuhan normal. Mutasi yang 

dimilikinya memungkinkan sel kanker untuk memperpendek Growth Factor 

pathways . 

2. Evasion Growth inhibitory signal : Sel normal merespon sinyal penghambatan 

pertumbuhan untuk mencapai homeostasis. Jadi ada waktu tertentu bagi sel 

normal untuk proliferasi dan istirahat. Sel kanker tidak mengenal dan tidak 

merespon sinyal penghambatan pertumbuhan, keadaan ini banyak disebabkan 

adanya mutasi pada beberapa gen (proto-onkogen) pada sel kanker. 

3. Evasion of Apoptosis Signal : Pada sel normal kerusakan DNA akan dikurangi 

jumlahnya dengan mekanisme apoptosis, bila ada kerusakan DNA yang tidak bisa 

lagi direparasi. Sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis (padahal sel 

kanker membawa acumulative DNA error yang sifatnya irreversible). Kegagalan 

sel kanker dalam merespon sinyal apoptosis lebih disebabkan karena mutasinya 

gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen sinyal apoptosis. 

4. Unlimited replicative potential : Sel normal mengenal dan mampu 

menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan 

mencapai pendewasaan. Pengitungan jumlah sel ini ditentukan oleh pemendekan 

telomere pada kromosom yang akan berlangsung setiap ada replikasi DNA. Sel 

kanker memiliki mekanisme tertentu untuk tetap menjaga telomere tetap panjang, 

hingga memungkinkan untuk tetap membelah diri. Kecacatan dalam regulasi 

pemendekan telomere inilah yang memungkinkan sel kanker memiliki unlimited 

replicative potential. 

5. Angiogenesis (formation of blood vessels) : Sel normal memiliki 

ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplay oksigen dan 
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nutrient yang diperlukan untuk hidup. Namun, bentuk dan karakter pembuluh 

darah sel normal lebih sederhana atau konstan sampai dengan sel itu dewasa. Sel 

kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah 

baru di sekitar jaringan kanker. Pembentukan pembuluh darah baru ini diperlukan 

untuk survival sel kanker dan ekspansi ke bagian lain dari tubuh (metastase). 

Kecacatan pada pengaturan keseimbangan induser angiogenik dan inhibitornya 

dapat mengaktifkan angiogenic switch. 

6. Invasion and metastasis : Sel normal berpindah ke lokasi lain di dalam tubuh. 

Perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder atau tersiernya 

merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan karena kanker. Mutasi 

memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat invasi sel kanker 

(MMPs). Mutasi juga memungkinkan berkurangnya atau hilangnya adesi antar sel 

oleh molekul-molekul adisi sel, meningkatnya attachment, degragasi dan 

migrasi (Karsono, 2006). 

2.4.3 Proses Karsinogenesis 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.3 Proses karsinogenesis (Kaur et al, 2014) 

Karsinogen adalah substansi yang dikenal menyebabkan kanker atau 

setidaknya menghasilkan peningkatan insidens kanker pada populasi manusia 

(Chrestella, 2009). Karsinogenesis digunakan dalam kaitannya dengan mekanisme 

terjadinya tumor ganas (kanker). Prinsip karsinogenesis dapat digunakan untuk 

menerapkan mekanisme yang dapat membedakan tumor jinak dan ganas. 

Mekanisme terjadinya neoplasma disebut onkogenesis, yang berkaitan dengan 

penyebab semua jenis tumor. Baik tumor jinak maupun ganas. Khusus untuk 

mekanisme terjadinya tumor ganas diberi nama karsinogenesis. Karsinogenesis, 

yang berhubungan dengan tumor ganas lebih mengkhawatirkan dan lebih 
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berbahaya (Leonardo, 2005). Karsinogenesis dapat dibagi dalam tiga fase utama 

yaitu fase inisiasi, promosi dan progresi. 

1. Fase Insiasi 

Fase ini berlangsung cepat. Karsinogen kimia misalnya golongan alkylating 

dapat langsung menyerang tempat dalam molekul yang banyak elektronnya. 

Karsinogen golongan lain misalnya golongan polycyclic aromatic hydrocarbon 

sebelum menyerang dikonversikan (diaktifkan) dulu secara metabolik (kimiawi) 

menjadi bentuk defisit elektron. Tempat yang diserang adalah asam nukleat 

(DNA/ RNA) atau protein dalam sel terutama di atom nitrogen, oksigen dan sulfur. 

Ikatan karsinogen dengan DNA menghasilkan lesi di materi genetik. RNA yang 

berikatan dengan karsinogen bermodifikasi menjadi DNA yang dimutasi. Sel 

berusaha mengoreksi lesi ini dengan detoksifikasi kemudian diekskresi atau dapat 

terjadi kematian sel atau terjadi reparasi DNA yang rusak tersebut oleh enzim sel 

sehingga menjadi sel normal kembali. Karsinogen kimia dapat didetoksifikasi/ 

dinon-aktifkan kemudian diekskresi atau dapat langsung diekskresi. Tetapi dari 

proses pengnon-aktifan ini dapat terbentuk metabolit yang karsinogenik. Sel 

terinisiasi dapat mengalami kematian, bila tidak, maka sel dapat masuk ke fase 

promosi. Pada akhir fase inisiasi belum terlihat perubahan histologis dan 

biokimiawi hanya terlihat nekrosis sel dengan meningkatnya proliferasi sel 

2. Fase Promosi 

Sel terinisiasi dapat tetap tenang bila tidak dihidupkan oleh zat yang disebut 

promotor. Promotor sendiri tidak dapat menginduksi perubahan kearah neoplasma 

sebelum bekerja pada sel terinisiasi. Bila promotor ditambahkan pada sel 

terinisiasi dalam kultur jaringan, sel ini akan berproliferasi. Jadi promotor adalah 

zat proliferatif. Promosi adalah proses yang menyebabkan sel terinisiasi 

berkembang menjadi sel preneoplasma oleh stimulus zat lain (promotor). Dari 

penyelidikan pada kultur jaringan diketahui fase ini berlangsung bertahun-tahun 

(10 tahun atau lebih) dan reversibel sebelum terbentuknya sel tumor yang otonom. 

Sel preneoplasma dapat tumbuh terus pada kultur jaringan sedangkan sel normal 

akan berhenti tumbuh. Kebanyakan sel-sel preneoplasma beregresi menjadi sel 

berdiferensiasi normal tetapi sebagian kecil mengalami perkembangan progresif 
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menjadi sel-sel neoplasma yang ireversibel. Pada akhir fase promosi terdapat 

gambaran histologis dan biokimiawi yang abnormal. 

3. Fase Progresi 

Fase ini berlangsung berbulan-bulan. Pada awal fase ini, sel preneoplasma 

dalam stadium metaplasia berkembang progresif menjadi stadium displasia 

sebelum menjadi neoplasma. Terjadi ekspansi populasi sel-sel ini secara spontan 

dan ireversibel. Sel-sel menjadi kurang responsif terhadap sistem imunitas tubuh 

dan regulasi sel. Pada akhir fase ini gambaran histologis dan klinis menunjukkan 

keganasan. Permukaan sel kanker mempunyai lebih sedikit neksus (daerah kontak 

antar sel). Ini menunjukkan kurangnya metabolisme dan pertukaran ion-ion antar 

sel yang juga menyebabkan sel kanker bertambah otonom. Hal ini lebih nyata 

pada keadaan displasia yang progresif ke arah neoplasma. Semua perubahan 

struktur, metabolik dan kelakuan sel ini terjadi karena mutasi yang mengenai inti, 

mitokondria dan membran endoplasma sel (Kartawiguna, 2001). 

Pada umumnya karsinogen dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu 

bahan kimia, radiasi, dan virus (Sudiana, 2008). 

1.  Bahan Kimia        

Karsinogen bahan kimia contohnya adalah polisiklik aromatic hydrocarbon, 

tembakau, aflatoksin, nitrosamine, agen kemoterapi, asbestos, metal berat, 

vinyl chloride, dll (Chrestella, 2009). Contoh Polycyclic aromatic 

hydrocarbon adalah benzopyrene yang terdapat dalam asap rokok, asap 

mobil dan sebagai produk pembakaran tumbuh-tumbuhan. Contoh dari 

logam berat adalah Senyawa kromium (Cr), nikel (Ni) dan uranium (Ur) 

diduga menyebabkan kanker paru dan sinus sedangkan kadmium (Cd) 

diduga menyebabkan kanker prostat (Kartawiguna, 2001). 

2.  Radiasi         

Terdapat 2 macam radiasi yaitu radiasi ionisasi (misalnya sinar X) dan non-

ionisasi (sinar ultraviolet). Keduanya adalah bagian dari spektrum 

gelombang elektromagnetik. Sinar X berasal dari tambang uranium, alat 

diagnostik penyakit, alat terapi radiasi, kecelakaan nuklir, bom atom dan 

sampah radioaktif. Sinar ultraviolet berasal dari matahari (Kartawiguna, 

2001). 
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3.  Virus         

Contohnya adalah onkogen oleh virus RNA (retrovitus) seperti HIV, dan 

onkogen oleh virus DNA (seperti papilloma virus, Molluscum 

contangiosum, herpers simpleks, EBV, Avian, hepatitis B, CMV, dsb) 

(Chrestella, 2009). Virus papiloma (HPV) , virus herpes simplex tipe 2 dan 

virus cytomegalo berhubungan erat dengan risiko terkena kanker serviks 

(Kartawiguna, 2001). 

Selain itu, masih banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kanker yaitu : 

1. Faktor keturunan       

 Sejumlah penelitian menemukan bahwa sekitar 5% dari kasus kanker 

diakibatkan oleh faktor keturunan. Sebab ada orang yang terlahir dengan 

DNA rusak yang diturunkan salah satu orang tua mereka sehingga mereka 

memiliki resiko yang tinggi untuk terkena kanker. Faktor keturunan ini 

memang susah untuk dihindari. Tetapi sejauh apa peranan gen yang 

abnormal masih belum diketahui 

2. Faktor hormonal       

Hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh yang fungsinya adalah 

mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput tertentu. Pada beberapa 

penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan 

dapat menyebabkan terjadinya peningkatan beberapa jenis kanker seperti 

kanker payudara, rahim, indung telur dan prostat (kelenjar kelamin pria) 

3. Faktor makanan       

 Para ilmuwan mendapatkan bahwa makanan-makanan tertentu adalah 

sumber kanker. Makanan-makanan tersebut menjadi sumber kanker oleh 

sebab adanya zat-zat kimia tertentu. Contohnya daging yang mengandung 

hormon sex buatan (DES or Diethylstilbestrol), bahan pemanis buatan 

seperti biang gula dan saccharin, nitrosamines pada bahan-bahan pengawet 

buatan, dan bahan pewarna buatan, yang umumnya dipakai dalam produk 

daging yang telah diproses dan juga banyak dalam produk makanan 

kaleng, zat pewarna yang ada dalam makanan, minuman, kosmetik, 

maupun obat obatan 
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4. Faktor gaya hidup       

 Gaya hidup juga merupakan faktor pemicu kanker. Misalnya merokok, 

perlu diketahui bahwa rokok putih bertanggung jawab 90% dari semua 

kasus kanker paru-paru yang menjadi penyebab utama kematian baik dari 

wanita daripada pria. Setiap kali merokok maka akan menghirup 

sedikitnya 60 zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker (Lubis dan 

Hasnida, 2009). 

2.4.4 Siklus Sel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Siklus Sel (Boik, 2001) 

Siklus sel adalah rangkaian kejadian dimana sel membelah dan membagi 

satu setengah dari masing-masing kromosom. Siklus yang memakan waktu sekitar 

24 jam, dibagi menjadi empat fase yaitu : 

1. Fase Gap 1 (G1) 

Pada fase ini segera melakukan penyempurnaan mitosis (pembelahan sel). 

Selama fase ini ada transkripsi gen aktif dan sintesis protein, yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan sel baru. Sebelum 

meninggalkan fase ini, sel diperiksa untuk integritas 

2. Fase sintesis (S) 

Pada fase ini DNA mengalami replikasi. Selama replikasi terdapat peran 

enzim yaitu topoisomerase. Dan double strand yang baru kemudian 

disintesis (melalui tindakan enzim DNA polymerase) untuk mencocokkan 

dengan double strands yang asli. 
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3. Fase Gap 2 (G2) 

Pada fase ini merupakan penyempurnaan sintesis DNA. Fase ini adalah 

fase istirahat, dimana di akhir sel diperiksa kembali untuk integritas 

4. Fase Mitosis (M) 

Terakhir, pada fase ini sel membelah. Kromosom mengalami pembelahan. 

Sebelum meninggalkan fase mitosis, sel tersebut akan diperiksa lagi untuk 

integritas. 

Integritas setidaknya diperiksa tiga kali selama siklus yaitu di ujung fase 

G1, G2, dan M. Selama pemeriksaan ini, DNA diperiksa untuk memastikan tidak 

ada kerusakan. Jika sudah rusak, sel yang sehat akan menghentikan siklus dan 

mencoba untuk memperbaiki lesi. Jika lesi yang tidak dapat diperbaiki, siklus sel 

akan berhenti dan sel akan bunuh diri melalui apoptosis untuk menghindari 

menyampaikan DNA yang rusak (Boik, 2001) 

2.5 Tinjauan tentang Kanker Leher Rahim (Serviks) 

2.5.1 Definisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Serviks ( Cancer research UK, 2014) 

Kanker serviks adalah neoplasma ganas primer yang berada di daerah 

serviks uteri (Kemenkes, 2015). Kanker serviks atau kanker leher rahim (cervical 

carcinoma) adalah penyakit akibat dari pertumbuhan dan pembelahan abnormal 

sel-sel epitel pada bagian bawah uterus. Sel-sel kanker tersebut dapat 
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berkembang, mempenetrasi bagian dalam jaringan, dan dapat meluas ke jaringan 

di sekitar, termasuki vagina, bahkan ke jaringan (Yolanda dan Karwur, 2013).  

Kondisi ini biasanya berkembang dari waktu ke waktu. Sel-sel serviks yang 

normal secara bertahap mengalami perubahan menjadi prakanker dan kemudian 

kanker. Proses ini dapat terjadi bertahun-tahun, tapi kadang-kadang terjadi lebih 

cepat (Swierzewski, 2015; Mardiana, 2004). Kanker serviks dimulai dalam sel 

pada permukaan serviks atau leher rahim. Dengan berjalannya waktu, kanker 

serviks dapat menyerang lebih jauh ke dalam serviks dan jaringan di dekatnya. 

Sel-sel kanker dapat menyebar dengan melepaskan diri dari tumor aslinya. 

Mereka memasuki pembuluh darah atau pembuluh getah bening, yang 

mempunyai cabang ke seluruh jaringan tubuh. Sel-sel kanker dapat menempel dan 

tumbuh pada jaringan lain untuk membentuk tumor baru yang dapat merusak 

jaringan tersebut. Penyebaran kanker disebut metastasis (Kanker-serviks, 2010). 

2.5.2 Anatomi        

Serviks merupakan bagian 1/3 bawah dari uterus, berbentuk silindris, 

menonjol kearah vagina depan atas dan berhubungan dengan vagina melalui 

ostium uteri eksternal. Kanker dapat timbul dari permukaan vaginal (porsio) atau 

kanalis servikalis. Aliran limfe dari serviks predan postureteral dan ligamentum 

sakrouterina kearah kelenjar stasiun pertama yaitu parametrium, iliaka interna, 

iliaka eksterna, presdakral dan iliaka kommunis. Kelenjar paraaorta merupakan 

stasiun kedua (Kemenkes, 2015). 

2.5.3 Etiologi 

Kanker leher rahim disebabkan oleh Infeksi Human Papilloma Virus (HPV) 

tipe 16 dan 18. Penelitian menunjukkan bahwa 10-30 % wanita pada usia 30’an 

tahun yang sexually active pernah menderita infeksi HPV (termasuk infeksi pada 

daerah vulva). Persentase ini semakin meningkat bila wanita tersebut memiliki 

banyak pasangan seksual. Pada sebagian besar kasus, infeksi HPV berlangsung 

tanpa gejala dan bersifat menetap (Arisusilo, 2012). Infeksi HPV mempunyai tipe 

resiko tinggi merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan berkembangnya 

kanker serviks. Gen dari DNA virus HPV dapat terdeteksi pada hampir semua 

kasus kanker serviks, tetapi tidak semua kanker serviks dipicu oleh HPV, 
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beberapa faktor lain juga dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks. Di 

Amerika dan beberapa negara lain di dunia ini hampir setiap tahun lebih dari 6,2 

juta wanita dan pria terinfeksi oleh HPV, dan sekitar 10% berkembang menjadi 

kanker serviks. Hal inilah yang menjadikan infeksi HPV merupakan penyakit 

yang sering menjangkiti manusia seperti pada penyakit influenza saja (common 

cold). Hanya saja penyakit yang ditimbulkan virus ini ditularkan melalui kontak 

seksual. Yang paling penting dari infeksi HPV ini adalah faktor terjadinya kanker 

serviks strain HPV. Virus kanker tersebut bekerja dengan memicu kerusakan sel 

pada daerah serviks, yang akan berkembang menjadi neoplasia pada 

intraepithelial serviks yang cenderung berkembang menjadi kanker. Wanita yang 

berhubungan seksual dengan banyak pria atau sebaliknya beresiko sangat tinggi 

menularkan HPV yang akan timbul menjadi kanker serviks pada wanitanya. Lebih 

dari 150 tipe HPV yang telah ditemukan dan 15 diantaranya merupakan tipe yang 

beresiko tinggi menimbulkan kanker serviks. Kutil pada organ genital/”genital 

warts” disebabkan oleh infeksi beberapa strain dari HPV tetapi tidak selalu 

sebagai penyebab kanker, tetapi bila terjadi multiplikasi strain virus tersebut pada 

waktu yang bersamaan maka dapat menyebabkan kanker. Pria tidak begitu 

berpengaruh terhadap infeksi HPV, walaupun diperkirakan HPV dapat tumbuh 

pada sel epithel dari glans penis, tetapi dengan membersihkan daerah tersebut 

dapat mencegah penularan HPV. Masyarakat kanker Amerika (“American Cancer 

Society”) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kanker 

serviks yaitu: Infeksi human papillomavirus (HPV), kebiasaan merokok, infeksi 

HIV, infeksi chlamidia, stress dan gangguan akibat stress, faktor diet, kontrasepsi 

hormonal, kehamilan berulang-ulang, penggunaan obat hormon (diethylstilbestrol 

/DES), riwayat keluarga yang pernah menderita kanker serviks, kemungkinan 

resiko genetik yang berhubungan dengan gen HLA-B7. Lebih dari 150 tipe virus 

HPV, dan diantaranya 15 diklasifikasikan sebagai tipe yang beresiko tinggi 

penyebab kanker serviks, 3 tipe kemungkinan beresiko sedang, dan 12 beresiko 

rendah. Tipe 16 dan 18 dapat menyebabkan kanker serviks sekitar 70% bersama 

dengan tipe 31 merupakan faktor utama penyebab kanker serviks (Darmono, 

2012). 
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2.5.4 Faktor resiko 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker 

serviks antara lain adalah : 

1. Usia 

Perempuan yang rawan mengidap kanker serviks adalah mereka yang 

berusia antara 35-50 tahun, terutama anda yang telah aktif secara seksual 

sebelum usia 16 tahun. Hubungan seksual pada usia terlalu dini bisa 

meningkatkan risiko terserang kanker leher rahim sebesar 2 kali 

dibandingkan perempuan yang melakukan hubungan seksual setelah usia 

20 tahun. Semakin tua seorang wanita maka makin tinggi risikonya 

terkena kanker serviks. Tentu kita tidak bisa mencegah terjadinya proses 

penuaan. Akan tetapi kita bisa melakukan upaya-upaya lainnya untuk 

mencegah meningkatnya risiko kanker serviks (Arisusilo, 2012). 

2. Pola hubungan seksual 

Semakin banyak berganti-ganti pasangan maka tertularnya infeksi HPV 

juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan terpaparnya sel-sel mulut rahim 

yang mempunyai pH tertentu dengan sperma-sperma yang mempunyai 

pH yang berbeda-beda pada multipatner, sehingga dapat merangsang 

terjadinya perubahan kearah displasia (Arisusilo, 2012). 

3. Wanita merokok 

Merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ada banyak penelitian 

yang menyatakan hubungan antara kebiasaan merokok dengan 

meningkatnya risiko seseorang terjangkit penyakit kanker serviks. Salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan di Karolinska Institute di 

Swedia dan dipublikasikan di British Journal of Cancer pada tahun 2001 

(Arisusilo, 2012). 

4. Status sosial ekonomi  

Banyak wanita yang tidak mampu tidak punya akses ke layanan-layanan 

medis yang memadai, misalnya tes Pap Smear. Ketika wanita tersebut 

menderita pra-kanker serviks, penyakit biasanya tetap tidak terdiagnosa 

dan tidak diobati sampai penyakit itu berkembang menjadi kanker serviks 

dan menyebar ke bagian-bagian lain dari tubuh. Wanita yang tidak 
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mampu biasanya kekurangan gizi yang dapat meningkatkan risiko kanker 

serviks (Kanker-serviks, 2010). 

5. Kebersihan dan sirkumsisi 

Beberapa penelitian yang berbeda telah dilakukan pada adenokarsinoma 

serviks pada wanita yang terserang HPV. Dari penelitian-penelitian itu 

ditemukan bahwa risiko kanker menjadi hampir setengahnya pada wanita 

yang mandi 6 kali atau lebih seminggu, bila dibandingkan dengan wanita 

yang mandi hanya 1 sampai 5 kali seminggu. Hasil studi lain 

menunjukkan bahwa risiko kanker serviks lebih tinggi pada wanita 

dengan kebersihan yang minim karena mereka lebih mungkin untuk 

mendapatkan infeksi HPV abadi jika mereka terkena virus (Kanker-

serviks, 2010). Laki-laki yang melakukan sirkumsisi (khitan) memiliki 

kemungkinan yang kecil untuk terjangkiti HPV. Dengan dilakukannya 

sirkumsisi maka kebersihan dari organ genital dapat lebih terpelihara 

(Arisusilo, 2012). 

6. Gizi buruk 

Para penderita gizi buruk berisiko terinfeksi virus HPV. Seseorang yang 

melakukan diet ketat, dengan disertai rendahnya konsumsi vitamin A, C, 

dan E setiap hari bisa menyebabkan berkurangnya tingkat kekebalan 

pada tubuh, sehingga anda mudah terinfeksi (Arisusilo, 2012). 

7. Imunosupresan 

Human immunodeficiency virus (HIV), virus penyebab AIDS, merusak 

sistem kekebalan pada wanita. Hal ini dapat menjelaskan peningkatan 

risiko kanker serviks bagi wanita dengan AIDS. Para ilmuwan percaya 

bahwa sistem kekebalan tubuh adalah penting dalam menghancurkan sel-

sel kanker dan memperlambat pertumbuhan serta penyebaran. Pada 

wanita dengan HIV, kanker pra serviks bisa berkembang menjadi kanker 

invasif lebih cepat dari biasanya (American Cancer Society , 2016). 

8. Oral kontrasepsi untuk waktu yang lama 

Menggunakan kontrasepsi estrogen-progesteron (biasanya dikenal oral 

kontrasepsi) diklasifikasikan oleh Badan Internasional untuk Penelitian 

Kanker (IARC) sebagai penyebab kanker serviks. Diperkirakan 10% dari 
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kanker serviks di Inggris terkait dengan menggunakan kontrasepsi oral. 

Menggunakan pil KB untuk waktu yang lama (5 tahun atau lebih) sedikit 

meningkatkan resiko kanker leher rahim pada wanita dengan infeksi 

HPV. Namun, risiko menurun dengan cepat ketika wanita berhenti 

menggunakan pil KB ( Cancer research UK, 2014). 

2.5.5 Gejala 

Pada lesi prakanker 92% tidak mempunyai gejala kalau ada hanya berupa 

rasa kering di vagina. Bila telah menjadi kanker serviks, umumnya gejala yang 

timbul berupa perdarahan pervagina (kontak atau diluar masa haid), dan cairan 

keluar dari liang vagina. Kalau sudah lanjut, gejala dapat berupa keluar cairan 

yang berbau tidak sedap, nyeri panggul, lumbosakral, gluteus, gangguan berkemih 

(urinary frequency), nyeri di kandung kemih dan rektum. Kalau sudah 

bermetastasis maka akan timbul gejala sesuai dengan organ yang terkena. 

Penyakit residif menunjukkan gejala seperti edema tungkai unilateral, nyeri 

siatika, dan gejala obstruksi ureter. Pemeriksaan fisik dengan spekulum vagina 

pada lesi prakanker tidak ditemukan kelainan nyata atau hanya lesi berwarna putih 

dengan asam asetat. Lesi invasif yang masih terlokalisasi terlihat di serviks atau 

telah meluas ke forniks berwarna kemerahan, granular, atau eksofitik mudah 

berdarah tanpa atau dengan gambaran nekrotik disertai darah atau cairan yang 

berbau. Kalau penyakit sudah meluas ke luar panggul maka dapat ditemukan 

gangguan sentral, pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran hati, masa di 

abdomen, pelvis, hidronefrosis atau efusi pleura atau tanda penyebaran ke tulang, 

dll (Kemenkes, 2015). 

2.5.6 Stadium kanker serviks 

Penentuan fase-fase kanker serviks telah dilakukan menurut “International 

Federation of Gynecology and Obstetrics”(FIGO) dengan sistem yang berdasar 

pada pemeriksaan klinis daripada penemuan hasil operasi. Fase tersebut dilakukan 

sebagai hasil uji diagnostik dengan palpasi, inspeksi, coloscopi, kiret endoserviks, 

hysteroskopi, proktoskopi, urografi intravena, dan pemeriksaan sinar X pada paru 

dan tulang, dan juga konisasi serviks (Darmono, 2012) 
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Tabel II.1 Penentuan Stadium Kanker Serviks Menurut FIGO 

Stadium 0 Penebalan penuh dari epitel serviks tanpa terjadi 

invasi pada stroma (karsinoma insitu) 

Stadium I Terbatas pada daerah serviks 

Stadium IA Diagnosis hanya berdasarkan pada pemeriksaan 

mikroskop 

Stadium IA1 Terjadi invasi pada stroma ketebalannya kurang dari 

3 mm dan panjangnya penyebarannya kurang dari 7 

mm 

Stadium IA2 Invasi stroma ketebalannya 3-5 mm dengan panjang 

menyebaran 7 mm atau kurang 

Stadium IB Lesi dapat terlihat dengan mata biasa atau dengan 

mikroskop ketebalan lebih dari 5 mm dan 

penyebaran lebih dari 7 mm 

Stadium IB1 Lesi terlihat dengan mata telanjang dengan 

ketebalan 5 mm atau penyebaran lebih dari 9 mm 

Stadium IB2 Lesi terlihat lebih dari 4 cm 

Stadium II Menyerang kedalam jaringan berdekatan 

Stadium IIA Tanpa dilakukan pengukuran, tetapi sudah 

menyerang 2/3 dari vagina 

Stadium IIB Dilakukan pengukuran parameter tertentu 

Stadium III Kanker berkembang ke lokasi dinding pelvis atau 

sepertiga bawah vagina 

Stadium IIIA Kanker menyerang sepertiga bawah vagina 

Stadium IIIB Kanker menyerang dinding pelvis dan/ atau 

menyebabkan hydropnefrosis atau ginjal tidak 

berfungsi 

Stadium IVA Kanker sudah menyerang bagian mukusa kandung 

kemih atau rektum dan atau dareah sekitar pinggul 

Stadium IVB  Kanker bermetastasis ke jaringan lain 
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2.6 Tinjauan tentang Terapi Antikanker 

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan cara pembedahan, radiasi, 

kemoterapi, endokrinoterapi atau pun imunoterapi. Cara pembedahan, terutama 

dilakukan untuk tumor padat yang terlokalisasi. Cara radiasi digunakan sebagai 

pengobatan penunjang sesudah pembedahan. Pemberian kemoterapi terutama 

untuk pengobatan tumor yang tidak terlokalisasi seperti leukemia. 

Endokrinoterapi merupakan bagian dari kemoterapi, yaitu penggunaan hormon 

tertentu untuk 10 pengobatan tumor pada organ yang poliferasinya tergantung 

hormon, seperti pada karsinoma payudara dan prostat. Sedangkan cara 

imunoterapi masih dalam penelitian, dan masa mendatang kemungkinan berperan 

dalam pencegahan mikrometastasis (Kusumadewi, 2011). 

2.6.1 Obat anti kanker  yang disolasi dari tanaman 

Berbagai penelitian juga telah dilakukan dalam rangka pemanfaatan 

senyawa alam untuk terapi kanker. Penelitian-penelitian tersebut masih terus 

dikembangkan untuk menemukan obat kanker yang optimal dalam terapi. 

Beberapa macam obat alami yang berpotensi dalam terapi kanker : 

1. Golongan Alkaloid Vinca yaitu Vinblastin (VLR), Vinkristin (VCR), 

Vindesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rumus bangun Vinblastine (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 

 Vinblastin : Alkaloid ini, bersama derivatnya vinkristin, diperoleh dari 

Vinca rosea (periwinkle, sejenis kembang serdadu) Obat ini banyak 
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digunakan pada bermacam-macam limfoma (M. Hodgkin dan non-

Hodgkin) dengan efektivitas tinggi (sampai 80%). Biasanya sebagai 

terapi kombinasi dengan bleomisin dan cisplastin, atau dengan 

doksorubisin dan/ atau prednisolon. Obat ini digunakan pula pada 

kanker testis, payudara dll 

 

Gambar 2.7 (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 

     Vinkristin : (Krebin, Oncovin pada garis besarnya sama spektrum 

kerja dan penggunaannya dengan vinblastin, antara kedua obat tidak 

terdapat resistensi-silang lengkap. Pada leukemia limfoblast obat ini 

lebih ampuh, terutama bila dikombinasikan dengan sitostatika lain. 

Obat ini juga banyak digunakan pada M. Non-Hodgkin dan tumor anak-

anak. 

 

Gambar 2.8 Rumus bangun Vindesin (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 
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 Vindesin (Eldisine) : Vindesin merupakan derivat semi seintesis dari 

vinblastin yang kurang myelosupresif dan neurotoksis dari pada 

vinkristin (CCRC, 2014 ; Tjay & Rahardja, 2007).                                                              

2. Golongan Epipodofilotoksin yaitu Etoposid, Teniposid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         A                                                                      B 

Gambar 2.9 (A) Rumus bangun Etoposide dan (B) Rumus bangun Teniposide 

(Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 

Etoposid terutama digunakan dalam kombinasi dengan blomisin, 

karboplatin dan cisplatin pada kanker testis dan paru, juga pada kanker buah dada 

dan non-Hodgkin. Daya kerjanya menghambat topoisomerase-II, sehingga sintesa 

dari DNA dan RNA terganggu. Teniposid memiliki daya kerja merintangi mitosis 

dengan cara menghambat enzim topoisomerase-II sehingga terjadi pemecahan 

DNA (Tjay & Rahardja, 2007). 

3.   Golongan Taksan yaitu Paklitaksel, dosetaksel 

 

Gambar 2.10 Rumus bangun Paklitaksel (Martindale 36𝑡ℎ, 2009) 
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Paklitaksel (Taxol) : Obat baru dari kelompok taxan ini terdapat dalam 

jumlah kecil sekali (1: 13.500) di kulit pohon cemara Taxus brevifolia. 

Kini diperoleh secara semi-sintetis dari suatu zat pelopornya 

(baccatine) yang diperoleh dari jarum-jarum Taxus baccata, yang 

terdapat lebih luas di Eropa dan AS. Berkhasiat sitotoksis dengan jalan 

menghambat mitosis dan mengikat pada suatu protein, yang 

menghalangi apoptosis. Obat ini digunakan pada kanker ovarium dan 

kanker mamma yang tersebar setelah terapi dengan cisplatin gagal 

 

Gambar 2.11 Rumus bangun Dosetaksel (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 

 Dosetaksel (Taxotere) : merupakan derivat semisintesis dengan efek 

dan mekanisme kerja yang sama dan lebih kurang 2 kali lebih aktif 

daripada palitaksel. Kedua obat bersifat sangat lipofil dan tak larut 

dalam air. Plasma t ½ nya  11 jam (Tjay & Rahardja, 2007). 

4. Turunan Kamfotekin yaitu Kamtotekin, Irinotekan 

 

Gambar 2.12 Rumus bangun Irinotecan (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 
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Kamtotekin dan irinotekan merupakan derivat dari kamfotekin yang telah 

digunakan dalam studi praklinis dalam terapi antikanker (Kumar et al., 2013). 

2.6.2 Tinjauan Tentang Doxorubicin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Rumus bangun Doxorubicin (Martindale 𝟑𝟔𝒕𝒉, 2009) 

Usaha yang banyak dilakukan untuk mengobati kanker adalah dengan 

pemberian agen kemoterapetik. Doxorubicin adalah salah satu obat yang sering 

digunakan untuk kemoterapi kanker. Doxorubicin adalah golongan antibiotik 

antrasiklin sitotoksik yang diisolasi dari Streptomyces peucetius var. Caesius 

(Brunton et al., 2005). 

Mekanisme toksisitas doxorubicin telah banyak diketahui. Toksisitas 

kronis doxorubicin kemungkinan diperantarai oleh konversi metabolik 

doxorubicin menjadi doxorubicinol yang melibatkan berbagai enzim antara lain 

karbonil reduktase. Mekanisme utama toksisitas doxorubicinol terjadi karena 

interaksinya dengan besi dan pembentukan reactive oxygen species (ROS) yang 

merusak makromolekul sel. Doxorubicin dengan adanya gugus quinon yang 

dimilikinya juga mampu menghasilkan radikal bebas baik pada sel normal 

maupun sel kanker (Nurani dkk, 2015). 

Doxorubicin dapat membentuk intermediate radikal semiquinon, yang 

dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal anion superoksida, yang 

selanjutnya akan menghasilkan hidrogen peroksida dan radikal hidroksil yang 

menyerang DNA dan mengoksidasi basa pada DNA. Pembentukan radikal bebas 

ini secara signifikan distimulasi oleh interaksi antara doxorubicin dengan besi. 

Pertahanan enzimatik dalam sel seperti superoksid dismutase dan katalase 
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merupakan hal penting untuk menjaga sel dari toksisitas doxorubicin (Brunton et 

al., 2005). 

Penggunaan doxorubicin memiliki beberapa efek samping. Salah satu efek 

sampingnya adalah penurunan jumlah limfosit serta rasio CD4+/CD8+. 

Penggunaan doksorubicin dapat menyebabkan kardiotoksisitas dan sistem 

kekebalan tubuh yang menurun (Sari dkk, 2015). Efek samping pada pemakaian 

kronisnya bersifat ireversibel, termasuk terbentuknya cardiomyopathy yang 

diikuti gagal jantung (Brunton et al., 2005). Doksorubicin bekerja tidak selektif 

karena bersifat toksik baik pada sel kanker maupun sel normal, terutama sel 

normal yang kecepatan proliferasinya tinggi seperti pada sumsum tulang belakang 

(Bhinge et al, 2012). Atas dasar itu maka perlu dicari alternatif berupa kombinasi 

antara obat herbal dan obat sintesis untuk mengatasi resistensi dan efek samping 

pada aplikasi penggunaannya. 

2.6.3 Senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas sebagai anti 

kanker      

Selain itu terdapat beberapa golongan senyawa aktif dari tumbuhan yang 

dapat digunakan sebagai anti kanker seperti : 

1. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan pada 

berbagai jenis tumbuhan, baik di bagian daun, biji, ranting dan kulit kayu. 

Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan 

biologis tertentu, ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat 

berguna dalam pengobatan (Djoronga dkk, 2014). Alkaloid memiliki basa 

nitrogen pada rantai siklik nya dan mengandung beragam substituent 

sehingga alkaloid bersifat semipolar (Purba, 2001). Alkaloid memiliki 

aktivitas sebagai anti kanker / anti tumor yaitu menghambat pembelahan 

sel tumor dengan menghalangi miktotubula depolimerisasi. Berdasarkan 

aktivitas antikanker atau antitumor, alkaloid sitotoksik terhadap berbagai 

jenis kanker dan leukemia, juga sebagai antivirus. Kebanyakan alkaloid 

dengan aktivitas antikanker antara lain indole, piridin, piperidin atau 

amino alkaloids (Kintzios and Barberaki, 2004). 
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2. Flavonoid                 

Flavonoid adalah zat aktif yang terdapat pada tumbuhan yang mempunyai 

kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, dimana dua cincin 

benzen (C6) terikat pada suatu rantai propana (C3) sehingga membentuk 

suatu susunan C6-C3-C6. Senyawa terkait termasuk flavon, flavonol, 

flavanonols, xanthones, flavanon, chalcones, aurones, anthocyanin dan 

katekin. Flavonoid bekerja sebagai regulator metabolisme dan melindungi 

sel dari sinar UV. Berdasarkan aktivitas antikanker/antitumor, flavonoid 

sitotoksik terhadap sel kanker (Kintzios and Barberaki, 2004). Flavonoid 

adalah senyawa penting dalam tanaman yang memiliki aktivitas 

farmakologi yang bermanfaat yaitu sitotoksik pada tanaman Psidum 

guajava, dan banyak kelompok telah mengisolasi dan mengidentifikasi 

struktur flavonoid menunjukkan sinergi antara flavonoid aktif dengan 

kemoterapi yang ada (Aziz dan Gulamahdi, 2011). Pada skrining fitokimia 

tanaman Patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) yang merupakan salah satu 

spesies dari famili Euphorbiaceae memiliki metabolit sekunder senyawa 

flavonoid yang positif bersifat sitotoksik terhadap sel kanker. Tanaman 

Glycyrrhiza inflata memiliki sifat sitotoksik pada sel HeLa serta flavonoid 

dari tanaman Polytrichum obioense  memiliki sitotoksik terhadap sel HeLa 

dan leukemia (Kintzios and Barberaki, 2004). 

3.  Fenol 

Senyawa fenol merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada 

tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus 

hidroksi (OH) dan gusus-gugus lain penyertanya. Berdasarkan aktivitas 

anti kanker/ anti tumor, senyawa fenol sitotoksik terhadap jenis kanker. 

Senyawa ini biasanya mengganggu integritas membran sel atau 

menghambat protein kinase (Indrawati dan Razimin, 2013; Kintzios and 

Barberaki, 2004). Fenol dari tanaman Gossypium indicum (Malvaceae) 

bersifat sitotoksik terhadap limfoma dan melanoma (Kintzios and 

Barberaki, 2004). 
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4. Terpenoid 

Terpenoid merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. 

Senyawa ini banyak ditemukan pada kelompok minyak esensial, sterol, 

pigmen dan alkaloid. Dalam biosintesinya semua terpenoid berasal dari 

asam mevalonat. Berdasarkan aktivitas anti kanker/ anti tumor, terpenoid 

menjadi sitotoksik terhadap berbagai jenis kanker, seperti kanker prostat, 

kanker pankreas, kanker paru-paru dan leukemia. Terpenoid dan 

turunannya bekerja pada berbagai tahap perkembangan tumor, 

menghambat inisiasi dan promosi karsinogenesis, menginduksi 

diferensiasi sel tumor dan apoptosis, dan menekan tumor angiogenesis, 

invasi dan metastasis melalui berbagai transkripsi ( Thoppil and Bishayee, 

2011). Terpenoid dari tanaman Rabdosia trichocarpa bersifat sitotoksik 

pada sel HeLa, serta tanaman Maytenus sp memiliki sifat sitotoksik pada 

leukemia (Kintzios and Barberaki, 2004). 

5. Lignan 

Lignan merupakan senyawa yang tidak berwarna bentuk kristal padat yang 

tersebar pada berbagai tumbuhan (biasanya sebagai perantara 

metabolisme) memiliki aktivitas antioksidan, insektisidal, dan untuk 

pengobatan. Berdasarkan aktivitas anti kanker/ anti tumor, lignan 

sitotoksik terhadap kanker tertentu, seperti kanker kulit, tumor dan 

leukemia (Kintzios and Barberaki, 2004). Lignan dari tanaman Scutellaria 

salviifolia memiliki sitotoksik pada berbagai sel kanker. Dan dari tanaman  

Phyllanthus sp bersifat sitotoksik pada kanker liver dan lymphoma 

(Kintzios and Barberaki, 2004). Beberapa lignan telah menyebabkan efek 

sitotoksik dalam sel-sel kanker yaitu podophyllotoxin yang diperoleh dari 

tanaman mayapple (Podofilum peltatum) (Boik, 2001). 

6. Saponin dari tanaman Panax ginseng memiliki aktivitas anti kanker  

(Boik, 2001). 
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2.7    Tinjauan tentang Microculture Tetrazolium Salt (MTT) Assay 

Metode MTT assay merupakan pengembangan metode dengan cara 

menghitung absorbansi sel hidup menggunakan colorimetric assay MTT. Pereaksi 

MTT yang digunakan merupakan garam tetrazolium yang berwarna kuning 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 ini memberi warna biru keunguan yang dapat 

dibaca absorbansinya dengan menggunakan ELISA Reader (Turalely dkk, 2012). 

Uji 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5- difeniltetrazolium bromida (MTT) adalah 

uji yang sensitif, kuantitatif dan terpercaya. Metode perubahan warna tersebut 

digunakan untuk mendeteksi adanya proliferasi sel. Sel yang mengalami 

proliferasi, mitokondria akan menyerap MTT sehingga sel tersebut akan berwarna 

ungu akibat terbentuknya kristal tetrazolium (formazan) (Depamede dan Rosyidi, 

2009). Prinsip uji MTT adalah mengukur aktivitas selular berdasarkan 

kemampuan enzim mitokondria reduktase pada mitokondria dalam mereduksi 

garam Metiltiazol Tetrazolium (MTT). Ketika bermetabolisme, sel-sel hidup akan 

menghasilkan enzim mitokondria reduktase. Enzim ini bereaksi dengan MTT dan 

membentuk kristal formazan berwarna ungu. Intensitas warna ungu yang 

terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup, sehingga jika intensitas warna 

ungu semakin besar, maka jumlah sel hidup semakin banyak (Arifah, 2015). 

Hasil dari pengujian didapatkan data nilai absorbansi. Nilai absorbansi 

digunakan untuk menghitung besarnya persen (%) kematian sel. Parameter yang 

diukur adalah besarnya persen kematian sel (%) dan kristal formazan yang 

terbentuk. Nilai IC50 menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan kematian 

sel 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. 

Semakin besar nilai IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Arifah, 

2015). Menurut American National Cancer Institute (NCI) menyebutkan bahwa 

kriteria ketoksikan suatu senyawa terhadap sel kanker dimana nilai IC50 ≤20 

μg/ml = sangat aktif, IC50 21-200 μg/ml = cukup aktif, IC50 201-500 μg/ml = 

lemah (Nurani dkk, 2015). 
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2.8 Tinjauan tentang Kultur Sel 

Kultur sel adalah kultur sel-sel yang berasal dari organ atau jaringan yang 

telah diuraikan secara mekanis dan atau secara enzimatis menjadi suspensi sel. 

Suspensi sel tersebut kemudian dibiakkan menjadi satu lapisan jaringan 

(monolayer) di atas permukaan yang keras (botol, tabung dan cawan) atau 

menjadi suspensi sel dalam media penumbuh. Monolayer tersebut dapat 

diperbanyak lagi, disebut subkultur atau pasase. Apabila dipasase terus menerus 

maka dihasilkan sel lestari (cell line). Sel lestari memiliki beberapa sifat yaitu: 

a. Terjadi peningkatan jumlah sel  

b. Sel-sel tersebut memiliki daya tumbuh yang tinggi  

c. Sel-sel tersebut seragam  

d. Biasanya sel-sel tersebut mengalami perubahan fenotipe atau transformasi 

(Malole, 1990).  

Dalam kultur sel, massa sel yang disebut kalus merupakan materi yang 

pertama dibutuhkan. Selanjutnya kalus disuspensikan dalam media cair yang 

mengandung berbagai nutrisi dan senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan optimal yang menyebabkan sel menjadi tidak terdiferensiasi 

(Hutami, 2009). 

2.9 Sel HeLa 

Kultur sel HeLa atau HeLa cell line merupakan continuous cell line yang 

diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (cervix) seorang wanita penderita 

kanker leher rahim bernama Henrietta Lacks yang meninggal akibat kanker pada 

tahun 1951. Kultur sel ini memiliki sifat semi melekat dan digunakan sebagai 

model sel kanker dan untuk mempelajari sinyal transduksi seluler (CCRC, 2014). 

HeLa bersifat imortal yang tidak dapat mati karena tua dan dapat membelah 

secara tidak terbatas selama memenuhi kondisi dasar bagi sel untuk tetap hidup 

masih ada. Strain-strain baru dari sel HeLa telah dikembangkan dalam berbagai 

macam kultur sel, tapi semua sel HeLa berasal dari keturunan yang sama. Sel 

HeLa telah mengalami transformasi akibat infeksi human papillomavirus 18 

(HPV 18) dan berbeda dengan sel leher rahim yang normal (CCRC, 2014). 

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang 

digunakan adalah media RPMI 1640-serum. Di dalamnya terkandung nutrisi yang 
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cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin, garam-garam anorganik, 

dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-hormon yang 

mampu memacu pertumbuhan sel. Sel HeLa adalah sel kanker leher rahim akibat 

infeksi Human Papillomavirus (HPV 18) sehingga mempunyai sifat yang berbeda 

dengan sel leher rahim normal. Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV 

diketahui mengeekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 

terbukti dapat menyebabkan sifat imortal pada kultur primer keratinosit manusia, 

namun sel yang imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik 

terjadi. Jadi, viral onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi 

pembentukan tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan sifat kanker. Sebagian besar sel kanker leher rahim, termasuk 

sel HeLa, mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. Jadi, gen 

pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat dalam sel 

kanker leher rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh ekspresi protein E6 dan 

E7 dari HPV (CCRC, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Morfologi Sel HeLa tanpa perlakuan (CCRC, 2014) 
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2.10   Sel Vero 

Sel Vero merupakan sel epitel non kanker (sel normal). Sel vero merupakan 

sel monolayer berbentuk poligonal dan pipih yang diisolasi dari sel ginjal monyet 

hijau afrika oleh Yasumura dan Kawakita di universitas Chiba, Jepang. Sel ini 

merupakan tipe sel immortal, non tumorigenic fibroblastic cell (Goncalves et al. 

2006). Sel ini akan menempel sangat kuat pada substrat yang berbahan polistirena 

dengan membentuk ikatan kovalen. 

Sel vero biasa digunakan untuk mempelajari pertumbuhan sel, diferensiasi 

sel, sitotoksisitas, dan transformasi sel yang diinduksi oleh berbagai senyawa 

kimia. Sel ini juga direkomendasikan untuk dijadikan sebagai sel model dalam 

mempelajari karsinogenesis secara in vitro. Adanya sel vero memudahkan dalam 

mempelajari perubahan sel yang meliputi pertumbuhan dan morfologinya akibat 

induksi berbagai senyawa kimia (Goncalves et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 (A), (B) Sel Vero (Goncalves et al., 2006). 

 


