
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L.) 

 

Gambar 2.1 Tanaman J. gossypifolia L. (Singh & Surendra, 2013) 

2.1.1 Klasifikasi 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L. 

(Rai & Ela, 2012; Felix-Silva et al., 2014) 

2.1.2 Sinonim  

Tanaman J. gossypifolia L memiliki nama lain seperti Adenoropium 

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

Pohl, J. elegans Kl. J. staphysagriifolia Mill., J. gossypifolia, dan jarak 

gossipyifolia (Rai & Ela, 2012; Felix-Silva et al., 2014).
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2.1.3 Nama Daerah 

Di Indonesia, tanaman jarak merah memiliki sebutan yang berbeda-beda pada 

tiap daerah. Di daerah jawa jarak merah sering disebut sebagai jarak kosta merah, 

jarak landi dan jarak cina. Masyarakat Madura sering menyebut jarak merah ini 

dengan sebutan kaleke bacu, kaleke jharak ataupun kaleke jharat. Berbeda dengan 

masyarakat Madura dan Jawa, masyarakat Sumatera (Lampung) lebih mengenal 

tanaman jarak dengan sebutan jarak ulung (Agromedia, 2008). 

2.1.4 Morfologi 

J. gossypifolia L. merupakan tanaman perdu tahunan yang tumbuh tegak yang 

tingginya bisa mencapai 1-2 m. Tumbuhan ini memiliki batang berbentuk bulat 

berkayu dengan banyak cabang dan berwarna cokelat. 

Daunnya merupakan daun tunggal bertangkai panjang, dengan lebar daun 10-

12.9 cm dan panjangnya 16-19 cm. Lobus daun berkisar dari 3 sampai 5 lobus 

berbentuk seperti tangan (palmate) dengan ujung yang meruncing, dasar berbentuk 

hati, tepi daun yang bergerigi dan ditutupi dengan rambut kelenjar. Daun muda 

berwarna merah-keunguan gelap sedangkan daun tua berwarna hijau gelap. 

Dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina, merupakan bunga 

majemuk didalam malai rata, berkelamin tunggal yang keluar dari ujung batang. 

Bunganya berbentuk tandan, seperti corong, serta memiliki ukuran yang kecil. 

Warna bunga merah keunguan dengan lima kelopak, yang pada bunga jantan dapat 

membentuk tabung petaloid. 

Tanaman ini memiliki buah berbentuk bulat telur seperti kapsul, berkendaga 

tiga. Berwarna hijau saat masih muda, lalu berubah warna menjadi hitam setelah 

matang. Didalam buah terdapat biji yang berbentuk bulat, berwarna coklat dengan 

bintik-bintik hitam dan mengandung minyak. Panjang biji berkisar antara 0.7-0.8 

cm (Nwokocha et al., 2012; Rai & Ela, 2012; Felix-Silva et al., 2014; IPBiotics, 

2014). 

2.1.5 Penyebaran 

J. gossypifolia L. adalah taman semak kecil dari keluarga Euphorbiaceae yang 

merupakan tanaman asli Brasil (Rai & Ela, 2012). Tanaman ini telah didistribusikan 

secara luas ke berbagai negara sebagai tanaman hias (Falodun et al., 2012). 
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Keberadaan tanaman ini banyak ditemui dinegara-negara tropis dengan cuaca 

tropis, subtropis, kering dan daerah semi kering tropis seperti wilayah Afrika dan 

Amerika. Di Negara Brasil J. gossypifolia L. ini lebih banyak terdapat didaerah 

Amazon, Caatinga, Hutan Atlantik, dan tersebar diseluruh negeri bagian Utara, 

Timur Laut, Midwest, Selatan, dan bagian Tenggara (Felix-Silva et al., 2014). 

Tanaman ini biasa ditemukan ditepian sungai, daerah pertambangan, rumah yang 

sudah tidak ditinggali, tempat pembuangan sampah, tepi jalan, padang rumput dan 

tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari (CSIRO, 2009; IPBiotics, 

2014). 

2.1.6 Manfaat dan Aktivitas Biologis 

J. gossypifolia L. termasuk tanaman yang berasal dari famili Euphorbiaceae. 

Tanaman ini memiliki berbagai manfaat mulai dari bagian daun, buah, biji bahkan 

akarnya. Bagian daun J. gossypifolia L. bisa digunakan untuk mengobati bisul, 

eksim, gatal-gatal, sebagai pencahar dan bengkak. Minyak biji dapat digunakan 

sebagai terapi emetic, pencahar, stimulan, bisul, kusta, dan bermanfaat sebagai 

adenitis serta cacingan. Akar J. gossypifolia L. bisa digunakan untuk pengobatan 

kusta, sebagai penangkal gigitan ular, mengobati diare dan untuk disentri. Di 

Nigeria Selatan, ekstrak dari daun segar bersamaan dengan serbuk daun digunakan 

oleh dukun dan orang-orang lokal untuk menghentikan pendarahan dari kulit dan 

hidung. Di Suriname, bagian buah dari J. gossypifolia L. dimanfaatkan sebagai obat 

pencahar. Penggunaan entomedicine J. gossypifolia L. di Tobago dan Trinidad 

untuk mengobati luka dan bengkak. Dalam Ekiti, Nigeria, J. gossypifolia L. 

dibudidayakan sebagai tanaman pembatas, pengendalian erosi dan penyembuhan 

kanker mulut. Kegunaan lain dari tanaman J. gossypifolia L. yaitu sebagai produksi 

biodiesel, pestisida, insektisida, ornamen dan digunakan dalam ritual keagamaan 

(Sabandar et al., 2013; Felix-Silva et al., 2014). 

Penelitian terkait isolasi dan karakterisasi akar J. gossypifolia L. dengan 

metode MTT assay yang dilakukan oleh Falodun et al. (2012), diperolah senyawa 

baru yang telah dimurnikan dan diidentifikasi sebagai falodone. Senyawa hasil 

isolasi ini menunjukkan aktivitas sebagai antikanker terhadap sel A549 dengan nilai 

IC50 sebesar 120 μg/ml. Penelitian lain terkait akar J. gossypifolia L. juga dilakukan 

oleh Rozalina (2015), dalam uji sitotoksisitas ekstrak etanol akar jarak merah (J. 
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gossypifolia L.) terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT assay 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari akar J. gossypifolia L. memiliki 

sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan IC50 sebesar 45,239 

μg/ml. 

2.1.7 Kandungan Kimia Tanaman 

Senyawa metabolit sekunder suatu tanaman sering menumpuk pada bagian-

bagian tertentu didalam tanaman tersebut (Sarker et al., 2006). Tanaman 

menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik atau dapat 

digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia (Baud et al., 

2014). Tumbuh-tumbuhan mampu merekayasa beraneka ragam senyawa kimia 

yang mempunyai berbagai bioaktivitas yang menarik, dan kemampuan ini pula 

diartikan sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap ancaman lingkungan. 

Tumbuh dapat menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bersifat pestisida, 

insektisida, antifungal, atau sitotoksik (Salempa, 2014). 

Berbagai kandungan kimia telah terdeteksi dari berbagai bagian tanaman J. 

gossypifolia L. Secara umum tanaman J. gossypifolia L. mengandung senyawa 

asam lemak, gula, alkaloid, asam amino, coumarin, steroid, flavonoid, lignan, 

protein, saponin, tanin, dan terpenoid. 

Tabel II.1 Senyawa kimia yang terdapat pada akar J. gossypifolia L.  

(Felix-Silva et al., 2014). 

Klasifikasi Senyawa Aktivitas Biologi 

Diterpenoid 

2𝛼-Hydroxyjatrophone 
Antileukemic secara in vitro 

dan in vivo 

2𝛽-Hydroxy-5, 6-isojatrophone 
Antileukemic secara in vitro 

dan in vivo 

2𝛽-Hydroxyjatrophone 
Antileukemic secara in vitro 

dan in vivo 

Falodone Antikanker secara in vitro 

Jatropholone A - 

Jatropholone B - 

Jatrophone 
Antikanker secara in vitro 

dan in vivo 
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Pada pengujian aktivitas antibakteri fraksi etanol akar J. gossypifolia L. 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram 

yang dilakukan oleh Septiarini (2016), telah dilakukan identifikasi golongan 

senyawa yang dapat tertarik oleh fraksi etanol dengan menggunakan metode 

kromatografi lapis tipis. Dari identifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa fraksi 

etanol dapat menarik senyawa flavonoid, triterpenoid dan antrakinon yang terdapat 

pada akar J. gossypifolia L. 

2.2 Tinjauan Tentang Ekstraksi  

2.2.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penemuan obat 

tradisional. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarut yang dipilih idealnya harus memiliki 

toksisitas yang rendah, ekonomis, mudah didaur ulang dengan penguapan dan tidak 

mudah terbakar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. (Sarker 

et al., 2006; Mukhriani, 2014). 

Ekstraksi dapat dilakukan secara selektif atau total dengan menggunakan 

pelarut yang tepat berdasarkan selektivitas zat yang akan diekstraksi.  

a. Ekstraksi secara selektif 

Bahan tanaman diekstrak menggunakan pelarut dengan polaritas yang 

sesuai, mengikuti prinsip like dissolves like. Pelarut non-polar digunakan 

untuk melarutkan sebagian besar senyawa lipofilik seperti alkane, asam 

lemak, pigmen, linin, sterol, beberapa terpenoid, alkaloid, dan kumarin. 

Pelarut semi-polar digunakan untuk mengekstrak senyawa dengan polaritas 

menengah seperti beberapa alkaloid dan flavonoid. Sementara pelarut polar 

digunakan untuk menarik senyawa yang bersifat lebih polar seperti glikosida 

flavonoid, tannin, dan beberapa alkaloid.  

Pelarut air jarang digunakan sebagai ekstraktan awal, bahkan jika 

tujuannya adalah untuk menarik konstituen tanaman yang larut air seperti 

glikosida, alkaloid kuartener dan tannin. Pelarut air tersebut jarang digunakan 

karena sebagian besar senyawa metabolit berada pada tempat yang 
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terlindungi didalam sel. Mekanisme perlindungan tersebut bervariasi seperti 

mengikat membran, kompartementalisasi dan perlindungan oleh bahan 

lipofilik. Pelarut organik polar seperti methanol atau etanol sering digunakan 

dalam ekstraksi senyawa yang larut dalam air karena pelarut organik dapat 

memecah struktur kompartemen serta pelarut organik ini lebuh mudah 

menguap daripada pelarut air. Sebuah ekstraksi selektif dapat dilakukan 

secara berurutan dengan meningkatkan polaritas pelarut. Hal ini memiliki 

keuntungan yang memungkinkan pemisahan metabolit dalam ekstrak yang 

berbeda dan menyederhanakan hasil isolasi (Sarker et al., 2006). 

b. Ekstraksi secara total 

Pelarut organik seperti etanol, methanol atau campuran alcohol lebih 

banyak digunakan pada proses ekstraksi ini. Hal ini didasarkan pada 

kemampuan pelarut alkohol dalam meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

memfasilitasi ekstraksi senyawa polar yang efisien dalam jumlah besar dan 

menengah untuk senyawa dengan polaritas rendah. Ekstrak diuapkan sampai 

kering, dilarutkan kembali dalam air dan senyawa metabolit diekstraksi ulang 

berdasarkan koefisien partisinya oleh partisi berturut-turut antara air dan 

pelarut organikcampur dari berbagai polaritas (Sarker et al., 2006). 

Tabel II.2 Indeks polaritas pelarut (Sarker et al., 2006) 

Pelarut  
Indeks 

polaritas 

Titik didih 

(°C) 

Viskositas 

(cPoise) 

Kelarutan dalam 

air (% w/w) 

n-Heksan 0.0 69 0.33 0.001 

Diklorometana 3.1 41 0.44 1.6 

n-Butanol 3.9 118 2.98 7.81 

iso-propanol 3.9 82 2.30 100 

n-propanol 4.0 92 2.27 100 

Kloroform 4.1 62 0.57 0.815 

Etil asetat 4.4 77 0.45 8.7 

Aseton 5.1 56 0.32 100 

Metanol 5.1 65 0.60 100 

Etanol 5.2 78 1.20 100 

Air 9.0 100 1.00 100 
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Metode ekstraksi dipilih sesuai dengan sifat bahan dan senyawa yang akan 

diisolasi. Proses ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai 

berikut (Mukhriani, 2014): 

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dan lain-lain), 

2. Pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan, 

3. Pemilihan pelarut. Pelarut polar (air, etanol, methanol dan sebagainya), 

pelarut semi-polar (etil asetat, diklorometan dan sebagainya), dan pelarut 

non-polar (n-heksan, petroleum, kloroform dan sebagainya). 

2.2.2 Metode Ekstraksi 

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature ruang 

(kamar). Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 

digunakan dalam proses ekstraksi. Metode ini bisa digunakan baik untuk 

skala kecil ataupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan 

serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup 

rapat pada suhu kamar. 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. Kerugian utama dari metode ini adalah memerlukan 

waktu yang lama dan memerlukan banyak pelarut. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun disisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang 

bersifat termolabil (Depkes RI, 2000; Mukhriani, 2014). 

b. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Ultrasound-Assisted Solvent Extraction merupakan metode maserasi 

yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan 

frequensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan 

dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

 
 

Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam 

pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

c. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur 

ruangan. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap 

maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan 

ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 

1-5 kali dari jumlah bahan. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika 

sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau 

seluruh area. Selain itu, metode ini membutuhkan banyak pelarut dan waktu 

yang lama (Depkes RI, 2000; Mukhriani, 2014). 

d. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relative 

konstan dengan adanya pendingin baik. Pada metode refluks, sampel 

dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang dihubungkan dengan 

kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap 

terkondensasi dan kembali kedalam labu. Umunya dilakukan pengulangan 

proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses 

ekstraksi sempurna. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat 

termolabildapat terdegradasi (Depkes RI, 2000; Mukhriani, 2014). 

e. Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin 

baik. Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang 

ditempatkan diatas labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai 

dimasukkan kedalam labu dan suhu penangas diatur dibawah suhu refluks. 
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Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel 

terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan 

banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang 

diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Depkes RI, 2000; Mukhriani, 

2014). 

f. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperature ruangan (kamar), yaitu secara 

umum dilakukan pada temperature 40-50°C (Depkes RI, 2000). 

g. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperature terukur 96-

98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Depkes RI, 2000). 

h. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30 menit) dan 

temperature sampai titk didih air (Depkes RI, 2000). 

2.3 Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu dari 

pelarut non-polar, semi-polar dan pelarut polar. Senyawa yang bersifat non-polar 

akan tertarik oleh pelarut yang bersifat non-polar, senyawa semi-polar akan tertarik 

oleh pelarut yang semi-polar dan senyawa yang bersifat polar akan ikut tertarik oleh 

senyawa yang bersifat polar. Rangkaian fraksinasi dengan berbagai pelarut tersebut 

bertujuan agar pelarut-pelarut tersebut dapat mengekstraksi komponen senyawa 

kimia secara lebih selektif (Prasetyo et al., 2015). 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Pengisolasian 

senyawa tunggal dari ekstrak awal sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu ekstrak 

awal perlu dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul 

yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode cair – cair, kromatografi cair 
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vakum (KCV), kromatografi kolom (KK), size-exclution chromatography (SEC), 

solid-phase extraction (SPE) (Mukhriani, 2014). 

2.4 Tinjauan Tentang Siklus Sel 

Siklus sel merupakan proses vital dalam kehidupan setiap organisme. Semua 

jaringan hidup terdiri dari dari sel-sel. Sel tumbuh dan berkembang biak untuk 

menggantikan sel-sel yang hilang karena rusak atau proses normal sel. Secara 

normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari 2 

proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah 

digandakan ke 2 sel anak. (Sarmoko & Larasati, 2012; American Cancer Society, 

2015).  

Fase siklus sel memiliki 5 tahapan yaitu G0 (Gap 0), G1 (Gap 1), S (Sintesis), 

G2 (Gap 2) dan M (Mitosis). Secara umum fase G0, G1, S dan G2 disebut juga 

sebagai tahap interfase. Sedangkan fase M sering disebut sebagai tahap pembelahan 

sel. Reproduksi sel terjadi secara berulang-ulang dan ditampilkan dalam bentuk 

lingkaran (siklus sel). Semua fase mengarah kembali ke fase istirahat (G0), yang 

merupakan titik awal (Murti et al., 2007; American Cancer Society, 2015). 

 

Gambar 2.2 Siklus sel (Behl & Ziegler, 2014) 

 Fase G0 (tahap istirahat): pada tahap ini sel belum mulai membelah. Sel 

menghabiskan banyak waktu pada tahap ini. Fase G0 bisa berlangsung dari 

beberapa jam sampai beberapa tahun tergantung pada jenis selnya. Ketika sel 

mendapat sinyal untuk bereproduksi, sel akan bergerak ke tahap G1. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
 

 
 

 Fase G1: pada tahap ini sel mulai menghasilkan lebih banyak protein dan 

tumbuh menjadi lebih besar sehingga sel-sel baru akan menjadi ukuran 

normal. Fase ini berlangsung sekitar 18 sampai 30 jam. 

 Fase S: pada fase ini kromosom yang berisi kode genetic (DNA) akan disalin 

sehingga kedua sel baru yang terbentuk akan memiliki untaian DNA yang 

cocok. Fase ini berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam. 

 Fase G2: pada fase ini sel akan memeriksa DNA dan bersiap-siap untuk 

memulai pembelahan sel menjadi 2 sel. Fase ini berlangsung dari 2 sampai 

10 jam. 

 Fase M (mitosis): pada tahap ini, sel membelah menjadi 2 sel baru. Fase ini 

berlangsung hanya 30 sampai 60 menit. 

Pemahaman terkait siklus sel sangatlah penting. Hal itu dikarenakan banyak 

obat kemoterapi bekerja pada sel-sel yang sedang aktif bereproduksi (tidak pada sel 

yang sedang dalam fase istirahat/G0). Beberapa obat khusus menyerang sel-sel 

dalam fase tertentu dari siklus sel (misalnya pada fase M atau S) (American Cancer 

Society, 2015). 

2.5 Tinjauan Tentang Kanker 

2.5.1 Definisi Kanker 

Kanker adalah istilah umum untuk pertumbuhan sel yang tidak normal seperti 

sel tumbuh sangat cepat, tidak terkontrol dan tidak berirama yang dapat menyusup 

ke jaringan tubuh normal dan menekan jaringan tubuh normal sehingga 

mempengaruhi fungsi tubuh. Sel-sel kanker akan terus membelah diri dengan tidak 

terkendali (Rahmawati et al., 2013). Pertumbuhan jaringan tersebut terjadi secara 

otonom dan tidak mengikuti aturan serta regulasi sel yang tumbuh secara normal. 

Pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel kanker akan mendesak sel normal, 

sehingga menyebabkan masalah dibagian tubuh dimana kanker tersebut tumbuh. 

Kanker terjadi ketika sel-sel mulai tumbuh diluar kendali (American Cancer 

Society, 2015; YSKI, 2016).  

Kanker merupakan suatu istilah untuk menggambarkan bentuk yang lebih 

ganas dari neoplasida, yaitu proses yang memiliki karakteristik proliferasi 

(pembelahan) yang tidak terkontrol dan menyebabkan terbentuknya suatu masa 
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atau tumor. Suatu neoplasia akan berubah menjadi kanker apabila bersifat 

maligna/ganas, artinya pertumbuhannya tidak lagi terkendali dan tumor tumbuh 

langsung pada jaringan didekatnya (invasi), menyebar (metasatasis) ke tempat yang 

lebih jauh, atau keduanya. Tumor yang tidak bermetastase tidak disebut kanker, 

tetapi disebut tumor jinak (Wulandari, 2008). Pertumbuhan kanker merupakan 

sebuah proses mikroevolusioner yang dapat berlangsung selama beberapa bulan 

atau beberapa tahun. Proses pertumbuhan ini dinamakan karsinogenesis. Usaha 

penyembuhan penyakit kanker sangat sulit karena kompleksnya mekanisme 

molekuler yang menyertainya (CCRC, 2014). 

Sebagian besar kanker membentuk benjolan yang disebut tumor, namun tidak 

semua benjolan adalah tumor dan tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah 

segala benjolan tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

tumor jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor 

ganas (American Cancer Society, 2015; YSKI, 2016). 

Kanker merupakan penyakit yang bisa diderita oleh semua orang, pada bagian 

tubuh manapun dan pada semua golongan umur, namun lebih sering menimpa 

orang yang berusia 40 tahun. Umumnya sebelum kanker meluas dan merusak 

jaringan disekitarnya, penderita tidak merasakan adanya keluhan ataupun gejala. 

Bila sudah ada keluhan atau gejala, biasanya penyakitnya sudah pada tahap yang 

lebih parah (YSKI, 2016). Gejala-gejala umum utama yang dirasakan oleh pasien 

kanker yaitu nyeri yang sangat hebat, penurunan berat badan mendadak, kepenatan 

total (chocexia), dan berkeringat malam (Tjay dan Kirana, 2007). 

2.5.2 Sifat dan Karakteristik Sel Kanker 

Sifat umum dari kanker diantaranya (Nurani, 2012): 

 Terjadi pertumbuhan berlebihan, umumnya berbentuk tumor. 

 Adanya gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan 

 Bersifat invasif, mampu tumbuh di jaringan sekitarnya (perbedaan pokok 

dengan jaringan normal) 

 Bersifat metastatis yaitu menyebar ke tempat lain dan menyebabkan 

pertumbuhan baru 

 Memiliki hereditas bawaan (acquired heredity yaitu turunan sel kanker juga 

dapat menimbulkan kanker, terjadi pergeseran metabolisme ke arah 
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pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino serta 

peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi sel. 

Penyakit kanker merupakan penyakit dengan karakteristik adanya gangguan 

atau kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi pada organisme multiseluler 

sehingga terjadi perubahan perilaku sel yang tidak terkontrol (YSKI, 2016). 

Sel kanker memiliki karakteristik sebagai berikut (CCRC, 2014): 

 Sel kanker mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri. 

Sinyal pertumbuhan diperlukan agar sel dapat terus membelah. Berbeda dari 

sel normal, sel kanker dapat tetap dan terus tumbuh. 

 Tidak sensitif terhadap sinyal antipertumbuhan. Sel kanker tidak merespon 

adanya sinyal yang dapat menghentikan terjadinya pertumbuhan dan 

pembelahan sel. Dengan demikian, sel kanker dapat terus membelah. 

 Sel kanker mampu menghindar dari mekanisme apoptosis. Apoptosis 

merupakan program bunuh diri sel ketika sel tersebut mengalami kerusakan, 

baik struktural maupun fungsional, yang tidak dapat ditolerir lagi. Namun sel 

kanker dapat menghindar dari kematian dengan mengeblok jalur terjadinya 

apoptosis di dalam sel. 

 Sel kanker memiliki potensi tak terbatas untuk mengadakan replikasi. 

 Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis untuk mencukupi 

kebutuhannya akan oksigen dan nutrisi. Pada tahap perkembangan tumor 

yang hiperproliferatif, sel-sel tumor akan mengekspresikan protein 

proangiogenik sehingga akan terbentuk cabang baru pada pembuluh darah 

yang menuju sel kanker yang kemudian akan mensuplai kebutuhan nutrisi 

dan oksigen dari sel kanker. 

 Sel kanker mampu menginvasi jaringan di sekitarnya dan membentuk anak 

sebar. 

2.5.3 Proses Karsinogenesis 

Dalam keadaan normal, pertumbuhan dan diferensiasi sel diatur oleh 

protoonkogen (growth promoting gens) yang berperan dalam berbagai aspek 

proliferasi dan diferensiasi sel, diantaranya gen ras, myc, c-erb. Di lain pihak, 

pertumbuhan dikendalikan secara ketat oleh antionkogen (tumor suppressor gens), 
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p53, dan beberapa gen lain yang berfungsi menghambat pertumbuhan. Selain 

kontrol protoonkogen dan antionkogen, sel dikendalikan pula oleh mekanisme 

kematian sel terprogram (apoptosis), yaitu bertujuan menyingkirkan sel-sel yang 

sudah tidak dikehendaki (Muliartha et al., 2011). 

Proses karsinogenesis merupakan proses terjadinya kanker yang diawali 

dengan adanya kerusakan DNA atau mutasi pada gen-gen pengatur pertumbuhan 

seperti p53 dan ras. Mutasi tersebut umumnya disebabkan karena adanya paparan 

senyawa karsinogen seperti senyawa golongan polisiklik aromatik hidrokarbon 

(PAH) yang metabolit aktifnya dapat berikatan dengan DNA. Proses menuju 

terjadinya kanker yang progresif umumnya berjalan lama dan melibatkan 

perubahan-perubahan genetik lanjut serta perubahan ekspresi gen yang dapat 

mempengaruhi sifat pertumbuhan sel. Proses karsinogenesis melalui beberapa 

tahapan, yaitu dimulai dari inisiasi, promosi, progresi, sampai terjadi invasive dan 

metastasis. Penyakit kanker umunya baru diketahui setelah sampai pada tahap 

progresi hingga sulit dilakukan terapi, karena sudah mengalami kelainan seluler 

yang majemuk (Meiyanto et al., 2007; Muliartha et al., 2011). 

 

Gambar 2.3 Tahapan karsinogenesis (Ayoub et al., 2011) 

1. Tahap inisiasi 

Tahap inisiasi merupakan tahap aktivasi senyawa karsinogen hingga 

terjadinya mutasi awal (Meiyanto et al., 2007). Sel normal terpapar oleh zat 

yang bersifat karsinogenik. Karsinogen ini dapat menghasilkan kerusakan 

genetik yang jika tidak diperbaiki dapat menyebabkan terjadinya mutasi sel 

yang bersifat irreversible. Sel yang bermutasi ini memiliki respon yang 
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berubah terhadap lingkungannya dan keuntungan pertumbuhan selektif, 

memberikan potensi untuk berkembang menjadi populasi klonan sel 

neoplastik (Ayoub et al., 2011). Waktu yang dibutuhkan dari pertama kali sel 

diserang karsinogen sampai terjadi fiksasi lesi (terbentuk sel terinisiasi) yaitu 

1-2 hari (Kartawiguna, 2001). 

2. Tahap promosi 

Tahap promosi adalah proses yang menyebabkan sel terinisiasi 

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

Pada tahap promosi, karsinogen atau faktor lain mengubah kondisi 

lingkungan sehingga mendukung terjadinya pertumbuhan sel-sel yang 

bermutasi melebihi sel-sel normal. Sel preneoplasma lebih tahan terhadap 

lingkungan yang tidak mendukung dan kemampuan kloningnya lebih besar. 

Kebanyakan sel-sel preneoplasma beregresi menjadi sel berdiferensiasi 

normal, namun di beberapa titik, sel-sel yang bermutasi tersebut berubah 

menjadi sel kanker (konversi atau transformasi). Pada akhir fase promosi 

terdapat gambaran histologis dan biokimiawi yang abnormal. Fase promosi 

biasanya berlangsung selama bertahun-tahun (10 tahun atau lebih) 

(Kartawiguna, 2001; Ayoub et al., 2011). 

3. Tahap progresi 

Pada awal fase progresi, sel preneoplasma dalam stadium metaplasia 

berkembang progresif menjadi stadium displasia sebelum menjadi 

neoplasma. Terjadi ekspansi populasi sel-sel ini secara spontan dan 

irreversibel. Sel-sel menjadi kurang responsif terhadap sistem imunitas tubuh 

dan regulasi sel. Perubahan neoplastik harus memerlukan sejumlah 

perubahan lain yang menyertainya, baik itu dari genetik, lingkungan, atau 

keduanya. Sulit untuk menentukan batas yang pasti perubahan lesi 

preneoplasma menjadi neoplasma. Pada akhir fase ini, gambaran histologis 

dan klinis menunjukkan keganasan. Fase progresi biasanya berlangsung 

selama berbulan-bulan (Kartawiguna, 2001; Ayoub et al., 2011). 
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2.6 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.6.1 Definisi Kanker Payudara 

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). Pada umunya tumor 

pada payudara bermula dari sel epitelia, sehingga kebanyakan kanker payudara 

dikelompokkan sebagai karsinoma (Keganasan tumor epitelia). Sedangkan sarcoma 

yaitu keganasan yang berangkat dari jaringan penghubung, jarang dijumpai pada 

payudara (CCRC, 2014). Terdapat beberapa jenis kanker payudara: 

1. Karsinoma in situ 

Karsinoma in situ artinya adalah kanker yang masih berada pada 

tempatnya, merupakan kanker dini yang belum menyebar atau menyusup 

keluar dari tempat asalnya (Anonim, 2011). 

2. Karsinoma ductal 

Karsinoma duktal berasal dari sel-sel yang melapisi saluran yang 

menuju ke puting susu. Sekitar 90% kanker payudara merupakan karsinoma 

duktal dan 83% diantaranya merupakan kanker karsinoma ductal insitu. 

Kanker ductal ini bisa terjadi sebelum maupun sesudah masa menopause. 

Terkadang kanker ini dapat diraba dan pada pemeriksaan mammogram, 

kanker ini tampak sebagai bintik-bintik kecil dari endapan kalsium 

(mikrokalsifikasi). Kanker ini biasanya terbatas pada daerah tertentu di 

payudara dan bisa diangkat secara keseluruhan melalui pembedahan. Sekitar 

25-35% penderita karsinoma duktal akan menderita kanker invasif (biasanya 

pada payudara yang sama) (Anonim, 2011; American Cancer Society, 2015). 

3. Karsinoma lobuler 

Karsinoma lobuler mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, biasanya 

terjadi setelah menopause. Sekitar 25-30% penderita karsinoma lobuler pada 

akhirnya akan menderita kanker invasive (pada payudara yang sama atau 

payudara lainnya atau pada kedua payudara) (Anonim, 2011). 

4. Kanker invasive 

Kanker invasif adalah kanker yang telah menyebar dan merusak 

jaringan lainnya, bisa terlokalisir (terbatas pada payudara) maupun metastatik 
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(menyebar ke bagian tubuh lainnya). Sekitar 80% kanker payudara invasif 

adalah kanker duktal dan 10% adalah kanker lobuler (Anonim, 2011). 

2.6.2 Epidemiologi Kanker Payudara 

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang mempunyai 

prevalensi cukup tinggi. Kanker payudara dapat terjadi pada pria maupun wanita, 

hanya saja prevalensi pada wanita jauh lebih tinggi. Pada tahun 2006 di Amerika, 

terdapat 212.920 kasus baru kanker payudara pada wanita dan 1.720 kasus baru 

pada pria, dengan 40.970 kasus kematian pada wanita dan 460 kasus kematian pada 

pria (CCRC, 2014). 

Menurut data GLOBOCAN (IARC) tahun 2012 diketahui bahwa kanker 

payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi yaitu 

sebesar 43,3%, dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Di 

Indonesia sendiri pada tahun 2013, kanker payudara menempati urutan ke dua 

tertinggi setelah kanker serviks dengan prevalensi kasus sebesar 0.5 per 1000 

penduduk (Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan datra Sistem Informasi Rumah Sakit 

2010, kasus rawat inap kanker payudara sebesar 12.014 kasus (28.7) (Kemenkes 

RI, 2014). 

2.6.3 Faktor Resiko Kanker Payudara 

Penyebab terjadinya kanker payudara belum diketahui secara pasti, namun 

ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih 

mungkin menderita kanker payudara (Abdullah et al., 2013). Memiliki faktor resiko 

atau bahkan memiliki banyak faktor resiko menderita kanker payudara tidak 

menjamin bahwa seseorang akan terkena penyakit kanker payudara (American 

Cancer Society, 2016). Beberapa faktor resiko tersebut yaitu: 

 Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan factor resiko utama terjadinya kenker 

payudara. Pria memiliki resiko terkena kanker payudara, namun penyakit ini 

100 kali lebih sering terjadi pada wanita. Hal ini dikarenakan wanita memiliki 

kadar estrogen dan progesteron yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. 

Kadar estrogen dan progesteron yang tinggi ini dapat meningkatkan 

pertumbuhan sel kanker (American Cancer Society, 2016). 
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 Usia 

Faktor resiko terjadinya kanker payudara meninggkat ketika usia 

bertambah. Sebagian besar kanker payudara invasif (menyebar dari tempat 

mereka tumbuh) ditemukan pada wanita berusia diatas 55 tahun (American 

Cancer Society, 2016). Sekitar 60% kanker payudara terjadi pada usia diatas 

60 tahun. Resiko terbesar ditemukan pada wanita berusia diatas 75 tahun 

(Anonim, 2011). 

 Faktor genetik dan hormonal 

Sekitar 5-10% dari kasus kanker payudara diperkirakan merupakan 

penyakit yang turun-temurun, artinya kanker ini akibat langsung dari cacat 

gen (mutasi) yang diturunkan dari orang tua. 

BRCA1 dan BRCA2: penyebab paling umum bawaan kanker payudara 

adalah mewarisi mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Jika seorang wanita 

memiliki salah satu dari gen tersebut, maka kemungkinan menderita kanker 

payudara sangat besar. Gen lainnya yang juga diduga berperan dalam 

terjadinya kanker payudara adalah p53, BARD1, BRCA3 dan Noey2. 

Kenyataan ini menimbulkan dugaan bahwa kanker payudara disebabkan oleh 

pertumbuhan sel-sel yang secara genetic mengalami kerusakan. 

Faktor hormonal juga penting karena hormon memicu pertumbuhan sel. 

Kadar hormon yang tinggi selama masa reproduktif wanita tampaknya 

meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara genetik telah 

mengalami kerusakan dan menyebabkan kanker (Anonim, 2011; American 

Cancer Society, 2016). 

 Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara 

Sangat penting untuk dicatat bahwa sebagian besar wanita (sekitar 8 

sampai 10) yang terkena kanker payudara tidak memiliki riwayat penyakit 

keluarga, tapi perempuan yang memiliki hubungan darah dekat dengan 

penderita kanker payudara memiliki resko penyakit yang lebih tinggi. 

Memiliki hubungan kerabat tingkat pertama (ibu, adik atau anak perempuan) 

dengan penderita kanker payudara meningkatkan resiko terkena penyakit ini 

hampir dua kali lipat. Memiliki dua kerabat tingkat pertama yang terkena 

kanker payudara juga memiliki resiko tiga kali lipat. Wanita dengan ayah atau 
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saudara yang telah menderita kanker payudara juga memiliki resiko lebih 

tinggi terkena kanker payudara. Secara keseluruhan, kurang dari 15% wanita 

dengan kanker payudara memiliki anggota keluarga dengan penyakit ini juga 

(American Cancer Society, 2016). 

 Memiliki riwayat pribadi kanker payudara 

Seorang wanita dengan kanker pada satu payudara memiliki resiko 

lebih tinggi terkena kanker baru pada payudara atau dibagian lain dari 

payudara yang sama. Hal ini berbeda dari kekambuhan atau kembalinya 

kanker pertama. Resiko ini behkan lebih tinggi untuk wanita muda dengan 

kanker payudara (American Cancer Society, 2016). 

 Memiliki jaringan payudara yang padat 

Payudara terdiri dari jaringan lemak, jaringan fibrosa dan jaringan 

kelenjar. Seseorang dikatakan memiliki payudara yang padat (pada 

mammogram) ketika mereka memiliki lebih banyak kelenjar dan jaringan 

fibrosa serta jaringan lemak yang kurang. Wanita dengan payudara yang 

padat pada mammogram memiliki resiko kanker payudara 1,2-2 kali lebih 

besar dari pada wanita dengan kepadatan payudara rata-rata. Sejumlah faktor 

yang dapat mempengaruhi kepadatan payudara seperti usia, status 

menopause, menggunakan obat-obat tertentu, kehamilan, dan genetika 

(American Cancer Society, 2016). 

 Pernah menderita penyakit payudara non-kanker 

Resiko menderita kanker payudara agak lebih tinggi pada wanita yang 

pernah menderita penyakit payudara non-kanker yang menyebabkan 

bertambahnya jumlah saluran air susu dan terjadinya kelainan struktur 

jaringan payudara (Anonim, 2011). 

 Mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun 

Wanita yang memiliki siklus menstruasi sebelum berusia 12 tahun 

memiliki resiko terkena kanker payudara sedikit lebih besar. Peningkatan 

resiko ini kemungkinan karena paparan hormon estrogen dan progesteron 

lebih lama (American Cancer Society, 2016). 
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 Menopause setelah berusia 55 tahun 

Wanita yang memiliki siklus menstruasi lebih lama dikarenakan masa 

menopause nya yang terjadi setelah usia 55 tahun memiliki resiko sedikit 

lebih tinggi terkena kenker payudara. Peningkatan resiko ini kemungkinan 

karena paparan hormone estrogen dan progesterone lebih lama (American 

Cancer Society, 2016). 

 Mengalami radiasi kearah dada 

Wanita seperti anak-anak atau orang dewasa yang diobati dengan terapi 

radiasi pada bagian dada memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker 

payudara. Hal ini tergantung pada usia pasien saaat mereka mendapatkan 

radiasinya. Tingkat resiko terkena kanker lebih tinggi jika mendapatkan 

radiasi pada usia remaja, ketika payudara masih dalam proses perkembangan. 

Pengobatan radiasi setelah usia 40 tahun, tidak memiliki resiko kanker 

payudara (American Cancer Society, 2016). 

 Paparan DES (dietilstilbestrol) 

Wanita yang mengkonsumsi DES untuk mencegah keguguran memiliki 

resiko sedikit lebih tinggi menderita kanker payudara. Wanita yang ibunya 

selama kehamilan meminum DES juga beresiko sedikit lebih tinggi terkena 

kanker payudara (Anonim, 2011; American Cancer Society, 2016). 

 Konsumsi alkohol 

Minum alkohol jelas terkait dengan peningkatan resiko terkena kanker 

payudara. Resiko meningkat sesuai dengan jumlah alkohol yang dikonsumsi. 

Konsumsi alkohol yang berlebihan diketahui dapat meningkatkan resiko 

kanker yang lainnya juga (American Cancer Society, 2016). 

 Obesitas pasca menopause 

Kelebihan berat badan setelah menopause dapat meningkatkan resiko 

kanker payudara. Obesitas setelah menopause dapat meningkatkan kadar 

estrogen dan menyebabkan peningkatan resiko kanker payudara (American 

Cancer Society, 2016). 

 Pemakaian pil KB atau terapi sulih estrogen 

Pemakaian pil KB bisa sedikit meningkatkan resiko terjadinya kanker 

payudara yang tergantung pada lamanya pemakaian dan faktor lainnya. 
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Terapi sulih estrogen yang yang dijalani selama lebih dari 5 tahun diketahui 

juga sedikit meningkatkan resiko kanker payudara dan resikonya meningkat 

jika pemakaiannya lebih lama (Anonim, 2011; American Cancer Society, 

2016). 

2.6.4 Tanda dan Gejala Kanker Payudara 

Mengetahui tanda dan gejala kanker payudara sedini mungkin dapat 

memberikan kesempatan bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan yang lebih 

baik serta berhasil. Gejala yang paling umum dari kanker payudara adalah 

timbulnya benjolan baru atau massa. Menimbulkan rasa sakit, massa keras yang 

memiliki tepi yang tidak beraturan lebih mungkin untuk menjadi kanker, namun 

kanker payudara dapat menjadi lembut, lunak atau bulat dan bahkan bisa 

menyakitkan. Gejala lain yang mungkin terjadi pada penderita kanker payudara 

yaitu: 

 Pembengkakan seluruh atau sebagian payudara (bahkan jika tidak ada 

benjolan jelas yang dirasakan). 

 Iritasi kulit atau timbulnya tonjolan. 

 Payudara dan puting nyeri. 

 Puting susu retraksi (berputar kedalam) 

 Kemerahan, kekasaran, atau penebalan puting dan kulit payudara. 

 Keluarnya cairan dari puting susu (selain ASI). 

Kadang-kadang kanker payudara dapat menyebar ke kelenjar getah bening 

dibawah lengan atau disekitar tulang leher dan menyebabkan benjolan atau 

pembengkakan dibagian tersebut, bahkan sebelum tumor asli didalam jaringan 

payudara dapat dirasakan berukuran cukup besar (American Cancer Society, 2016). 

2.6.5 Stadium Kanker Payudara 

Penentuan stadium kanker sangat penting, yaitu sebagai panduan pengobatan, 

follow-up dan menentukan prognosis. Stadium kanker payudara menurut American 

Joint Committee on Cancer yaitu (Anonim, 2011): 
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Tabel II.3 Stadium kanker payudara (Anonim, 2011) 

Stadium 0 
kanker in situ dimana sel-sel kanker berada pada tempatnya 

didalam jaringan payudara yang normal. 

Stadium I 
tumor dengan diameter kurang dari 2 cm dan belum 

menyebar keluar daerah payudara 

Stadium II A 

tumor dengan diameter 2-5 cm dan belum menyebar ke 

kelenjar getah bening ketiak atau tumor dengan diameter 

kurang dari 2 cm tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah 

bening ketiak. 

Stadium II B 

tumor dengan diameter lebih dari 5 cm dan belum menyebar 

ke kelenjar getah bening ketiak atau tumor dengan diameter 

2-5 cm tetapi sudah menyebar ke kelenjar getah bening 

ketiak. 

Stadium III A 

tumor dengan diameter kurang dari 5 cm dan sudah 

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak disertai 

perlengketan satu sama lain atau perlengketan ke struktur 

lainnya; atau tumor dengan diameter lebih dari 5 cm dan 

sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. 

Stadium III B 

tumor telah menyusup keluar dari daerah payudara, yaitu 

kedalam kulit payudara atau ke dinding dada atau telah 

menyebar ke kelenjar getah bening didalam dinding dada 

dan tulang dada. 

Stadium IV 
tumor telah menyebar keluar dari daerah payudara dan 

dinding dada, misalnya ke hati, tulang atau paru-paru. 

 

2.7 Tinjauan Tentang Pengobatan Kanker  

2.7.1 Terapi Konvensional 

Beberapa usaha pengobatan kanker telah dilakukan dengan cara seperti 

pembedahan, radiasi, pemberian obat antikanker atau kemoterapi. Namun usaha-

usaha ini belum memperoleh hasil yang memuaskan (Rahmawati et al., 2013). 

 Pembedahan 

Untuk mengeluarkan tumor secara radikal hanya dapat dilakukan pada 

tumor tunggal yang belum menyebar, misalnya pada kanker kulit atau 

payudara. Resikonya adalah penyebaran sel-sel tumor kejaringan dan 

pembuluh sekitarnya akibat pemotongan. Pasca-bedah seringkali 
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dilangsungkan radiasi atau kemoterapi guna membasmi sisa-sisa sel tumor 

yang mungkin masih tertinggal (Tjay & Kirana, 2007). 

 Terapi Radiasi 

Radiasi dengan sinar radioaktif (radioterapi) yaitu memusnahkan sel-

sel tumor dan dapat bersifat kuratif atau paliatif. Radioterapi yang konfensioal 

walaupun relatif murah dibandingkan dengan pembedahan dan kemoterapi, 

tetapi tidak optimal karena dosis penyinaran untuk membunuh sel-sel tumor 

terlalu merusak jaringan dan organ sehat disekitarnya (Tjay & Kirana, 2007). 

 Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan terapi dengan menggunakan obat-obatan dari 

berbagai kelas berbeda untuk menghancurkan sel-sel yang berada di stadium 

S, M, atau G awal siklus. Tumor tumbuh secara cepat, sehingga banyak sel 

yang sedang bereplikasi ataupun dalam proses pembelahan dan oleh karena 

itu paling rentan terhadap terhadap kemoterapi. Efek dari kemoterapi yaitu 

dapat mencederai dan membunuh sel sehat. Kemoterapi sering digunakan 

sebagai terapi tambahan untuk pembedahan atau terapi radiasi, namun dapat 

pula digunakan secara tersendiri. Kemoterapi juga digunakan untuk tujuan 

paliatif (Corwin, 2009). 

2.7.2 Terapi Kanker dari Produk Bahan Alam 

Beberapa obat antikanker yang telah dikembangkan saat ini antara lain berupa 

obat yang merangsang diferensiasi sel sehingga akan terjadi perubahan sifat dari sel 

kanker yang ganas menjadi sel jinak, obat yang dapat meningkatkan efektivitas 

radiasi dan obat yang mengubah respon imun sel kanker dengan sel sehat. Selain 

itu, telah banyak obat-obatan yang dikembangkan berdasarkan aktivitas molekuler 

dari sel kanker. Namun, obat-obatan tersebut mengalami permasalahan dalam hal 

resistensi dan toleransi obat serta selektivitas obat itu sendiri disamping dari 

berbagai efek samping yang dapat ditimbulkan (CCRC, 2014). 

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka pemanfaatan senyawa alam 

untuk terapi kanker. Penelitian-penelitian tersebut masih terus dikembangkan untuk 

menemukan obat kanker yang optimal dalam terapi (CCRC, 2014). 
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Tabel II.4 Senyawa kemoterapeutik bahan alam yang berguna dalam penyakit 

neoplastic (Hardman & Lee, 2012) 

Golongan Tipe Senyawa 
Nama Generik 

(Nama Lain) 
Penyakit 

Bahan Alam 

Alkaloid Vinca 

Vinblastin 

(VLB) 

Penyakit Hodgkin, 

limfoma non-Hodgkin, 

kanker payudara dan 

testis 

Vinkristin 

Leukimia limfositik akut, 

neuroblastoma, tumor 

wilm, 

rhabdomiosarkoma, 

penyakit Hodgkin, 

limfoma non-Hodgkin, 

kanker paru sel kecil 

Taksan 
Paklitaksel, 

Dosetaksel 

Kanker ovarium, 

payudara, paru, kepala 

dan leher 

Epipodofilotoksin 
Etoposid 

Teniposid 

Kanker testis, paru sel 

kecil dan bagian paru 

lainnya, payudara; 

penyakit Hodgkin, 

limfoma non-Hodgkin, 

leukemia granulositik 

akut, sarkoma Kaposi 

Kamtotesin 
Topotekan 

Kanker ovarium, kanker 

paru sel kecil 

Irinotekan Kanker kolon 

Antibiotik 

Daktinomisin 

(aktinomisin D) 

Koriokarsinoma, tumor 

Wilm, 

rhabdomiosarkoma, 

testis, sarkoma Kaposi 

Daunorubisin 

(daunomisin; 

rubidomisin) 

Leukimia granulositik 

dan leukemia limfositik 

akut 
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Lanjutan dari halaman 28 

Golongan Tipe Senyawa 
Nama Generik 

(Nama Lain) 
Penyakit 

Bahan alam 

Antibiotik 

Doksorubisin 

Sarkoma jaringan lunak, 

osteogenik dan sarkoma 

lainnya; penyakit 

Hodgkin, limfoma non-

Hodgkin; leukemia akut; 

kanker payudara, 

genitourinary, tiroid, 

paru, lambung; 

neuroblastoma 

Bleomisin 

Kanker testis, kepala dan 

leher, kulit, esofagus, 

paru dan saluran 

genitourinary; penyakit 

Hodgkin, limfoma non-

Hodgkin 

Mitomisin 

(mitomisin C) 

Kanker lambung, serviks, 

kolon, payudara, 

pancreas, kandung 

kemih, kepala dan leher 

Enzim L-Asparaginase Leukemia limfositik akut 

Pemodifikasi 

respons biologis 

Interferon-alfa 

Leukemia sel berambut, 

sarkoma Kaposi, 

melanoma, karsinoid, sel 

ginja, ovarium, kandung 

kemih, limfoma non-

Hodgkin, mikosis 

fungoides, multipel 

myeloma, leukemia 

granulositik kronis  

Interleukin-2 
Melanoma maligna, 

kanker sel ginjal 
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2.7.3 Tinjauan Tentang Doxorubicin 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia doxorubicin (CCRC, 2014) 

Doxorubicin merupakan antibiotik golongan antrasiklin yang banyak 

digunakan untuk terapi berbagai macam jenis kanker seperti leukemia akut, kanker 

payudara, kanker tulang dan ovarium. Senyawa ini diisolasi dari Streptomyces 

peucetius var caesius pada tahun 1960-an dan digunakan secara luas. Doxorubicin 

dapat menyebabkan kardiotoksisitas pada penggunaan jangka panjang, hal itu 

menyebabkan penggunaan secara klinis menjadi terbatas. Efek samping pada 

pemakaian kronisnya bersifat irreversibel, termasuk terbentuknya cardiomyopathy 

dan congestive heart failure. Umumnya doxorubicin digunakan dalam bentuk 

kombinasi dengan agen antikanker lainnya seperti siklofosfamid, cisplatin dan 5-

FU. Peningkatan respon klinis dan pengurangan efek samping cenderung lebih baik 

pada penggunaan kombinasi dengan agen lain dibandingkan penggunaan 

doxorubicin tunggal (CCRC, 2014). 

Doxorubicin memiliki mekanisme aksi sitotoksisitas melalui interkalasi 

didalam DNA. Obat masuk secara non-spesifik diantara pasangan basa yang 

berdampingan dan berikatan dengan tulang punggung gula-fosfat DNA. Hal ini 

menyebabkan penguraian lokal sehingga menghambat sintesis DNA dan RNA. 

Interkalasi dapat mengganggu reaksi pemecahan atau penyatuan kembali yang 

dikatalisis tropoisomerase II pada untai DNA yang terpilin, menyebabkan 

pemecahan yang tidak dapat diperbaiki (Harvey & Pamela, 2013). 

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

makromolekul sel (CCRC, 2014). 

Selain adanya efek samping penggunaan doxorubicin juga menunjukkan 

turunnya efikasinya pada terapi kanker karena adanya fenomena resistensi obat. 

Perubahan biokimiawi lain pada sel yang resisten doxorubicin antara lain 

peningkatan aktivitas glutation peroksidase, peningkatan aktivitas maupun mutasi 

topoisomerase II, serta peningkatan kemampuan sel untuk memperbaiki kerusakan 

DNA. Oleh karena itu diperlukan suatu agen yang mampu mengatasi masalah 

resistensi doxorubicin serta menurunkan efek samping penggunaan doxorubicin 

(CCRC, 2014). 

2.7.4 Tinjauan Senyawa Metabolit Sekunder Sebagai Antikanker 

Metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh makhluk tumbuhan, 

mikrobia atau hewan melewati proses biosintesis yang diperlukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup baik sebagai upaya untuk mempertahankan 

diri dari predator maupun perbaikan genetiknya untuk diturunkan ke generasi 

berikutnya. Senyawa metabolit memiliki aktifitas farmakologi dan biologi. Di 

bidang farmasi secara khusus, metabolit sekunder digunakan dan dipelajari sebagai 

kandidat obat atau senyawa penuntun (lead compound) untuk melakukan optimasi 

agar diperoleh senyawa yang lebih poten dengan toksisitas minimal. Dalam 

hubungan ini tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang 

bersifat pestisida, insektisida, antifungal, atau sitotoksik (Purwaningsih et al., 2008; 

Saifudin, 2014; Salempa, 2014). Hasil ekstraksi dari berbagai tanaman telah 

diperoleh dan diidentifikasi beberapa senyawa metabolit sekunder yang memiliki 

aktifitas sebagai antikanker diantaranya yaitu flavonoid, terpenoid, alkaloid, 

polifenol, saponin dan terpenoid (Rahman, 2014; Lee, 2005).  

 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder 

yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid 

termasuk dalam golongan senyawa phenolik. Telah banyak hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa flavonoid mempunyai kontribusi dalam aktivitas 

anti-proliferatif pada sel kanker manusia (Redha, 2010). Senyawa golongan 

flavonoid mampu menghambat proses karsinogenesis baik secara in vitro 
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maupun in vivo. Penghambatan terjadi pada tahap inisiasi, promosi maupun 

progresi melalui mekanisme molekuler antara lain inaktivasi senyawa 

karsinogen, antiproliferatif, penghambatan angiogenesis dan daur sel, induksi 

apoptosis, dan aktivitas antioksidan (Setiawati et al., 2014). Senyawa 

flavonoid sappanchalcone dan 3-deoxysappanone B yang merupakan hasil 

isolasi dari batang kayu Caesalpinia sappan L. Pengujian aktivitas antikanker 

dengan teknik sulforhodamine B (SRB) diperoleh hasil bahwa senyawa 

flavonoid sappanchalcone menunjukkan penghambatan kuat pada sel kanker 

Hela dengan nilai IC50 sebesar 6.05 ± 5.56 μg/ml, sedangkan flavonoid 3-

deoxysappanone B menunjukkan efek terbaik pada sel kanker paru-paru 

NCIH460 dengan nilai IC50 sebesar 10.09 ± 2.62 μg/ml (Son et al., 2015). 

 Alkaloid 

Alkaloid merupakan komponen kimia yang mengandung atom basa 

nitrogen. Alkaloid mengandung satu atau lebih atom nitrogen hiterosiklik. 

Secara dominan alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang berasal 

dari prekursor asam amino. Sehingga untuk mempelajari alkaloid bisa 

ditelusuri berdasarkan kerangka asam amino asalnya. Alkaloid mempunyai 

peranan dalam pharmacology sebagai anti-bakteri, antikanker, stimulant, 

anti-hipertensi, vasodilator, anti-inflamasi dan anti-spamodik (Rahman, 

2014; Saifudin, 2014). Telah dilaporkan bahwa alkaloid veiutamine yang 

diisolasi dari bunga karang Zyzzya fuliginosa memiliki aktivitas antikanker 

dengan nilai IC50 sebesar 0.3 μg/ml (Singla et al., 2014). 

 Saponin 

Saponin merupakan komponen kimia yang terdiri dari amphipathic 

glikosida yang membentuk busa jika dikocok dengan larutan air. Beberapa 

contoh saponin adalah steroidal saponin, saponin glycosides, pentacyclic 

triterpenoid saponin dan triterpenoid saponin. Saponin merupakan glikosida 

tanaman (komponen tanaman yang dapat dihidrolisa menjadi dekstrosa yang 

dapat menurunkan kolesterol). Saponin merupakan suatu glikosida alamiah 

yang terikat dengan steroid atau triterpen. Saponin mempunyai aktifitas 

farmakologi yang luas diantaranya sebagai immunodulator, anti-tumor, anti-

inflamasi, anti-virus, anti-jamur, hipoglikemik, dan efek hipokolesterol. 
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Saponin juga mempunyai sifat mengendapkan dan menggumpalkan sel darah 

merah (Rahman, 2014). Pengujian sitotoksisitas senyawa saponin yang 

diisolasi dari Ophiocoma erinaceus dengan metode MTT assay diperoleh 

nilai IC50 terhadap sel Hela sebesar 25 µg/ml dalam waktu 24 jam (Amini et 

al., 2014). 

 Terpenoid 

Terpenoid adalah senyawa yang tersusun dari kerangka isopren (C5), 

yakni rantai beranggota lima karbon bercabang metil pada karbon nomor 2 

atau kelipatannya. Senyawa-senyawa seskuiterpen dan asam ursolat yang 

terdapat dalam berbagai tanaman dan bersifat penghambat kanker dan 

menurunkan gula darah, asam betulinat yang tekandung dalam berbagai 

tatanaman sebagai pestisida, berbagai macam parfum dan aroma kebanyakan 

adalah senyawa-senyawa terpenoid (Saifudin, 2014). Pada penelitian 

antikanker fraksi etil asetat daun keladi tikus didapatkan hasil bahwa senyawa 

terpenoid mampu mengambat pertumbuhan sel Hela dengan nilai IC50 sebesar 

7.2 ppm (Aryanti, 2004). 

 Polifenol 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. 

Zat polifenol memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Polifenol 

berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan. Zat polifenol memiliki 

banyak gugus fenol dalam molekulnya. Fenol sendiri merupakan struktur 

yang terbentuk dari benzena tersubstitusi dengan gugus –OH. Gugus –OH 

yang terkandung merupakan aktivator yang kuat dalam reaksi substitusi 

aromatik. Polifenol berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan. 

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa polifenol memiliki peran 

sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan. Antioksidan polifenol dapat 

mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. Polifenol ini berperan 

melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas dengan cara mengikat 

radikal bebas sehingga mencegah proses inflamasi pada sel tubuh (Fachraniah 

et al., 2012). Senyawa cyaniding-3-O-glucoside merupakan hasil isolasi dan 

pemurnian polifenol dari sugar beet molasses. Senyawa ini kemudian diuji 

sitotoksisitasnya terhadap sel kanker usus dengan metode MTT assay secara 
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in vitro. Hasil pengujian menunjukkan bahwa cyaniding-3-O-glucoside 

memiliki aktivitas sebagai antitumor terhadap kanker usus Caco-2 sel dengan 

nilai IC50 sebesar 23.21 ± 0.14 μg/ml (Chen et al., 2016). 

 Antrakuinon  

Antrakuinon merupakan salah satu produk metabolisme sekunder yang 

dihasilkan oleh eksplan dan termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam 

biosintesisnya berasal dari turunan fenol (Ariningsih et al., 2003). 

Antrakuinon terhidroksilasi tidak sering terdapat dalam tumbuhan secara 

bebas tetapi sebagai glikosida. Banyak antrakuinon yang terdapat sebagai 

glikosida dengan bagian gula terikat dengan salah satu gugus hidroksil 

fenolik. Semua antrakuinon berupa senyawa kristal bertitik leleh tinggi, larut 

dalam pelarut organik basa. Antrakuinon bersifat lexsan, pada penggunaan 

yang berlebih dapat menimbulkan iritasi pada dinding intestinal. Senyawa 

antrakuinon mempunyai beberapa macam fungsi yaitu antiseptik, antibakteri, 

antikanker, pencahar (Rohyani et al., 2015). Emodin termasuk salah satu 

golongan senyawa metabolit antrakuinon yang diisolasi dari bagian aerial 

Rumex acetosa (Polygonaceae). Senyawa tersebut kemudian dilakukan uji 

sitotoksisitasnya terhadap lima sel tumor manusia yaitu A549 (sel paru-paru), 

SK-OV-3 (sel ovarium), SK-MEL-2 (sel melanoma), XF498 (sel sistem saraf 

pusat) dan HCY15 (sel kolon) dengan menggunakan metode Sulfrhodamine-

B secara in vitro. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa senyawa 

emodin memiliki aktivitas penghambat polifersi cell lines kanker dengan nilai 

IC50 berkisar antara 2.94 – 3.64 μg/ml (Lee et al., 2005). 

2.8 Tinjauan Tentang Sel Kanker Payudara  

2.8.1 Sel T47D 

 

Gambar 2. 5 Sel T47D (Susilowati et al., 2012) 
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Sel T47D merupakan continuous cell line yang diisolasi dari jaringan tumor 

ductal payudara seorang wanita berusia 54 tahun. Sel T47D memiliki morfologi 

seperti sel epitel. Sel ini dapat ditumbuhkan dengan media dasar penumbuh RPMI 

(Roswell Park Memorial Institute) 1640. Sel ini dikulturkan dalam media DMEM 

+ 10% FBS + 2 mM L-Glutamin, dan diinkubasi dalam CO2 inkubator 5% pada 

suhu 37°C. Sel yang hidup tampak berbentuk memanjang seperti daun, sedangkan 

sel yang mati tampak berbentuk bulat. Sel kanker payudara T47D mengekspresikan 

protein p53 yang termutasi. Missence mutation terjadi pada residu 194 (dalam zinc-

binding domain, L2), sehingga p53 tidak dapat berikatan dengan response element 

pada DNA. Hal ini mengakibatkan berkurang bahkan hilangnya kemampuan p53 

untuk regulasi siklus cel. Sel ini termasuk cell line adherent yang mengekspresikan 

reseptor estrogen beta (ER-β). Hal ini dibuktikan dengan adanya respon 

peningkatan poliferasi sebagai akibat pemaparan 17β-estradiol. Sel ini memiliki 

doubling time 32 jam dan diklasifikasikan sebagai sel yang mudah mengalami 

deferensiasi karena memiliki reseptor estrogen +. Sel ini sensitif terhadap 

doxorubicin (CCRC, 2014; Susilowati et al., 2012). 

2.8.2 Perbedaan Sel MCF-7 dengan T47D 

 
Gambar 2. 6 Sel MCF-7 (Cell Biolabs, 2016) 

Salah satu model sel kanker payudara yang banyak digunakan dalam 

penelitian adalah sel MCF-7 dan sel T47D. Hal-hal yang membedakan antara sel 

MCF-7 dengan sel T47D yaitu sel tersebut diambil dari pleural effusion breast 

adenocarcinoma seorang wanita kaukasian yang berusia 69 tahun, golongan darah 

O dengan Rh positif. Sel ini menunjukkan adanya diferensiasi pada jaringan epitel 

mammae termasuk diferensiasi pada sintesis estradiol. Media dasar penumbuhan 

sel MCF-7 adalah media EMEM terformulasi. Sel MCF-7 tergolong cell line 
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adherent yang mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α). Sel ini resisten 

terhadap doxorubicin dan tidak mengekspresikan caspase-3 (CCRC, 2014). 

2.9 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel merupakan suatu proses saat sel hidup ditempatkan kedalam suatu 

media yang dapat membuat sel tersebut berkembang biak atau tumbuh secara in 

vitro. Kultur sel mengacu pada pengangkatan sel dari hewan atau tumbuhan. Media 

kultur buatan yang digunakan untuk menumbuhkan sel diluar tubuh organisme 

dibuat semirip mungkin dengan cairan biologis pada saat sel berada dalam tubuh 

organisme. Kultur sel dapat berupa kultur sel primer maupun continous cell line 

(Aljauhari et al., 2013).  

Kultur sel primer merupakan kultur yang dimulai dari sel, jaringan, organ 

yang diperoleh langsung dari organisme asalnya, sedangkan cell line yaitu kultur 

yang diperoleh dari subkultur pertama dari kultur primer. Kultur sel primer 

memiliki beberapa kelemahan diantaranya kebutuhan hewan percobaan sebagai 

bahan baku kultur yang besar dan kemungkinan besar adanya kontaminasi virus 

atau mikroba yang dapat menginfeksi hewan percobaan yang akan digunakan 

sebagai stok kultur (Aljauhari et al., 2013). Continous cell line sering digunakan 

dalam penelitian kanker secara in vitro karena penanganannya yang mudah, 

memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas dan homogenitasnya tinggi serta 

mudah diganti dengan frozen stock jika terjadi kontaminasi (CCRC, 2014). 

2.10 Tinjauan Tentang Sel Vero 

Sel vero berasal dari ginjal normal kera hijau afrika  dewasa (Cercopithecus 

aethiops). Sel ini homolog dengan sel tubuh manusia dan mudah dibiakkan. Sel 

vero telah banyak digunakan untuk memproduksi virus vaksin dan juga telah 

digunakan secara luas untuk studi replikasi virus. Selain itu, sel vero tidak 

mengganggu kesehatan manusia bila digunakan sebagai substrat untuk produk 

biologis karena mereka bebas dari sifat onkogenik. Sel vero yang sehat berbentuk 

triangular dan akan berubah menjadi bentuk “round-off” jika berinteraksi dengan 

senyawa yang memiliki aktivitas sitotoksik. Viabilitas atau mortalitasnya dapat 

dianalisis dengan mudah menggunakan uji methylthiazol-2-yl-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) (Nor et al., 2010; Triatmoko et al., 2016). 
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2.11 Tinjauan Tentang MTT Assay 

Kemajuan dalam bioteknologi akhir-akhir ini telah memungkinkan pengujian 

antikanker dilakukan dengan cepat dan tepat. Teknologi tersebut disebut juga teknik 

in vitro. Teknik in vitro ini menggunakan cell line yang dapat diuji dengan uji MTT 

(Microculture Tetrozolium Technique) dengan menggunakan parameter IC50 

sehingga dapat diketahui adanya potensi tumbuhan sebagai antikanker (Ngama et 

al., 2015). Nilai IC50 menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan 

poliferasi sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa 

terhadap sel (Ernawati, 2010). 

Prinsip pada MTT ini adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium 

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

reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk ke dalam rantai respirasi pada 

mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu yang 

tidak larut air. 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). 


