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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal 

sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker (Kemenkes RI, 2015). Sel 

kanker tidak mati setelah usianya cukup, melainkan tumbuh terus dan bersifat 

invasif sehingga sel normal tubuh dapat terdesak atau mati (Kemenkes RI, 2015). 

Kanker berbahaya jika sel-selnya tumbuh dan menyerang ke area disekitarnya atau 

menyebar (metastasis) ke jaringan tubuh yang lain (American Cancer Society, 

2016). 

Kanker merupakan suatu penyakit tidak menular yang menjadi salah satu 

penyebab utama kematian diseluruh dunia. Kanker menjadi penyebab kematian 

nomor 2 di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Berdasarkan data dari WHO 

tahun 2013, sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah penderita kanker diseluruh 

dunia meningkat dari 12,7 juta kasus menjadi 14,1 juta kasus, sedangkan jumlah 

kematian akibat kanker sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 juga meningkat dari 

7,6 juta orang menjadi 8,2 juta orang. Di Indonesia sendiri prevalensi untuk 

penyakit kanker juga cukup tinggi. Hal itu ditunjukan dari data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2013, bahwa prevalensi kanker di Indonesia yaitu sebesar 

1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330.000 orang (Kemenkes RI, 2014).  

Kematian akibat kanker terbesar setiap tahunnya disebabkan oleh kanker 

paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara. Berdasarkan analisis Data 

GLOBOCAN, International Agency for Research (IARC) tahun 2012 yang dikutip 

dari Infodatin, kanker payudara masih menjadi penyebab utama kematian akibat 

kanker pada wanita di dunia, yaitu sebesar 12,9%. Di Indonesia sendiri pada tahun 

2013 memiliki prevalensi kanker payudara menduduki urutan ke dua tertinggi 

setelah kanker serviks yaitu 0,5 per 1000 penduduk (Kemenkes RI, 2015). 

Walaupun sebagian besar penderita kanker payudara adalah wanita, namun pria 

juga memiliki resiko terkena penyakit ini (American Cancer Society, 2016). Di 

negara-negara berkembang, angka kejadian kanker payudara terus meningkat 

disebabkan oleh berubahnya pola reproduksi (seperti melahirkan diusia muda dan 

kurang menyusui), dan adopsi gaya hidup Barat (WHO, 2016).
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Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh didalam jaringan 

payudara. Kanker bisa mulai tumbuh didalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan 

lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Anonim, 2011). Kanker payudara 

awalnya terjadi ketika sel-sel dipayudara mulai tumbuh diluar kendali. (American 

Cancer Society, 2016). Penyebab kanker payudara sendiri belum diketahui secara 

pasti. Namun ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang mengidap 

kanker payudara seperti usia yang semakin tua, gen, riwayat kanker payudara, 

paparan radiasi, HRT (hormone replacement therapy), obesitas, konsumsi alkohol, 

paparan estrogen dan pekerjaan tertentu (Nordqvist, 2016).  

Kanker termasuk penyakit yang sulit untuk disembuhkan, terutama ketika 

pertumbuhan kanker tersebut sudah menyebar kejaringan lain. Tujuan pengobatan 

kanker yaitu untuk meringankan gejala, memperpanjang harapan usia hidup, dan 

menyembuhkan penyakitnya (Dipiro et al., 2008). Pada saat ini sudah ada berbagai 

terapi untuk penyakit kanker seperti operasi (pembedahan), radiasi (radioterapi), 

kemoterapi dan terapi kombinasi. Namun dari pengobatan-pengobatan tersebut 

pada umumnya tidak bekerja secara selektif sehingga dapat menimbulkan dampak 

buruk terhadap kesehatan pasien kanker (Winarno, 2011; Yunitri, 2012).  

Untuk mengatasi mahalnya biaya ataupun dampak buruk yang ditimbulkan 

oleh terapi kanker maka dilakukanlah pendekatan menggunakan bahan alam 

sebagai alternatif agen antikanker (Ikawati et al., 2008). Penggunaan senyawa aktif 

bahan alam pada terapi kanker semakin berkembang (Ngama et al., 2015). Saat ini 

sudah didapatkan obat anti kanker yang bersumber dari bahan alam seperti 

vinblastin yang diperoleh dari Vinca rosea (jenis kembang serdadu). Vinblastin 

efektif untuk pengobatan karsinoma payudara, kanker kepala dan leher, 

neuroblastoma dan beberapa limfoma (Siswandono & Soekardjo, 2008). Potensi 

lain dari bahan alam yang memiliki aktivitas sebagai antikanker yaitu tanaman J. 

gossypifolia L. yang termasuk dalam genus Jatropha. (Felix-Silva et al., 2014). 

Jatropha termasuk tanaman yang berasal dari family Euphorbiaceae. 

Beberapa spesies dari genus Jatropha yang yang telah dilaporkan pemanfaatannya 

sebagai obat seperti J. curcas, J. elliptica, J. gossypifolia dan J. mollissima (Felix-

Silva et al., 2014). Pada studi efek antikanker biji jarak pagar (Jatropha curcas L.) 

secara in vitro yang dilakukan oleh Rahmawatie dan Hussaana (2010) diperoleh 
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hasil yaitu ekstrak protein biji jarak pagar mempunyai efek sitotoksik serta 

meningkatkan kematian sel kanker dengan harga IC50 terhadap sel Hela sebesar 

3.822 μg/ml. Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan isolasi dari akar J. 

gossypifolia L. dengan metode MTT assay dan didapatkan senyawa lathyrane 

diterpene yang disebut falodone. Senyawa tersebut memiliki sitotoksisitas terhadap 

sel A549 dengan nilai IC50 sebesar 120 μg/ml (Falodun et al., 2012).  

Pengujian sitotoksisitas ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. dengan metode 

MTT assay sebelumnya, didapatkan IC50 sebesar 45.239 μg/ml terhadap sel kanker 

payudara MCF-7 dan 8.315 μg/ml terhadap sel vero (Rozalina, 2015). Dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. tidak 

hanya memiliki sitotoksisitas terhadap sel kanker MCF-7, tetapi juga memiliki 

sitotoksisitas yang tinggi terhadap sel vero. Terapi antikanker yang ideal seharusnya 

memiliki selektivitas yang tinggi, yaitu hanya membunuh sel kanker tanpa 

membahayakan jaringan normal. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan 

dilakukan serangkaian fraksinasi dengan berbagai pelarut agar mendapatkan 

komponen senyawa ekstraksi yang lebih selektif terhadap sel kanker serta melihat 

bagaimana sitotoksisitas dari fraksi etanol yang diperoleh dengan cara fraksinasi 

bertingkat terhadap sel kanker payudara T47D menggunakan metode MTT assay.  

Uji sitotoksisitas digunakan untuk menentukan parameter nilai IC50. Nilai 

IC50 menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan poliferasi sel 

sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel 

(Ernawati, 2010). Efek sitotoksisitas in vitro ditentukan menggunakan MTT assay 

(Anggraeni et al., 2014). Microculture Tetrazolium Salt (MTT) merupakan salah 

satu metode yang umum digunakan untuk menetapkan jumlah sel pada uji 

sitotoksisitas. Prinsip pada MTT ini adalah terjadinya reduksi garam kuning 

tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh 

sistem reduktase. Penambahan reagen stopper akan melarutkan kristal berwarna ini 

yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas 

warna ungu yang terbentuk menunjukkan hubungan yang linier dengan jumlah sel 

hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka artinya jumlah sel 

hidup semakin banyak (CCRC, 2013). 
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Pada pengujian sitotoksisitas fraksi etanol akar J. gossypifolia L. secara in 

vitro dengan metode MTT assay, sel yang digunakan yaitu sel T47D. Sel T47D 

yang digunakan merupakan continuous cell line hasil isolasi jaringan tumor duktal 

payudara seorang wanita 54 tahun. Continuous cell line sering digunakan dalam 

penelitian kanker secara in vitro karena penanganannya yang mudah, kemampuan 

replikasi yang tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan 

frozen stock jika terjadi kontaminasi (CCRC, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar berlakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sitotoksisitas fraksi etanol dari akar J. gossypifolia L. terhadap sel 

kanker payudara T47D secara in vitro dengan metode MTT assay? 

2. Bagaimana sitotoksisitas fraksi etanol dari akar J. gossypifolia L. terhadap sel 

vero dengan metode MTT assay? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sitotoksisitas fraksi etanol dari akar J. gossypifolia L. 

terhadap sel kanker payudara T47D secara in vitro dengan metode MTT 

assay. 

2. Untuk mengetahui sitotoksisitas fraksi etanol dari akar J. gossypifolia L. 

terhadap sel vero dengan metode MTT assay. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi terkait selektifitas fraksi etanol akar J. 

gossipifolia L. terhadap sel kanker T47D. 

2. Jika didapatkan fraksi etanol akar J. gossipifolia L. yang cukup selektif, 

diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif terapi kanker payudara yang 

berbahan baku obat tradisional.

 


