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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan tidak 

normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker (YKI, 2016). 

Sel kanker membentuk suatu massa dari jaringan yang ganas yang menyusup ke 

jaringan didekatnya (invasif) dan bisa menyebar (metastasis) ke seluruh tubuh 

sehingga dapat menyebabkan kematian (Diananda, 2007). 

 Penderita kanker di dunia terus semakin bertambah dengan jumlah kasus 

baru dan kematian akibat kanker yang meningkat. Data WHO menunjukkan 

terdapat 14 juta kasus baru dan 8.2 juta orang meninggal dunia karena kanker 

(WHO, 2012). Sedangkan di Indonesia, menurut data Balitbang Kementerian 

Kesehatan (2013) terdapat 347.792 orang atau sekitar 1.4% (permil) dari jumlah 

penduduk Indonesia yang menderita kanker. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di 

provinsi DI Yogyakarta (4,1%), diikuti Jawa Tengah (2,1%), Bali (2%), DKI 

Jakarta dan Bengkulu (1,9%) (RISKESDAS, 2013). 

Salah satu jenis kanker yang mematikan adalah kanker payudara. Kanker 

payudara termasuk jenis kanker yang umum terjadi pada wanita. Berdasarkan 

penelitian di Amerika,  menunjukkan  hampir sepertiga kanker yang didiagnosa 

pada wanita adalah kanker payudara (Diananda, 2007). Kanker payudara 

merupakan kanker yang terjadi karena terganggunya sistem pertumbuhan sel di 

dalam jaringan payudara. Payudara tersusun atas kelenjar susu, jaringan lemak, 

kantung penghasil susu dan kelenjar getah bening. Sel tidak normal bisa tumbuh di 

empat bagian tersebut dan dapat mengakibatkan kerusakan yang  menyerang 

payudara (Nurcahyo, 2010).  Pada Umumnya tumor pada payudara bermula dari 

sel epitelia, sehingga kebanyakan kanker payudara dikelompokkan sebagai 

karsinoma (keganasan tumor epitelia). Berdasarkan asal dan histologinya kanker 

payudara dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu karsinoma in situ dan 

invasif karsinoma. Karsinoma insitu dikarakterisasi oleh neoplasma dimana sel 

tumor masih terbatas pada epitel asal baik di duktus maupun dilobular, tanpa invasi 

ke membran basal . Sebaliknya pada invasif karsinoma, membran basal akan rusak 
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sebagian atau secara keseluruhan dan sel kanker akan mampu menginvasi jaringan 

di sekitarnya menjadi sel metastatis (CCRC, 2014).  

Pengobatan kanker telah berkembang pesat saat ini. Beberapa pengobatan 

kanker dapat diberikan tersendiri maupun dikombinasikan. Salah satu pengobatan 

kanker yang sudah diterapkan  saat ini yaitu pembedahan, radiasi, kemoterapi dan 

pengobatan dengan hormon (NCI, 2016). Pengobatan dengan terapi pembedahan 

masih merugikan pasien karena dapat menimbulkan cacat, pada pemberian terapi 

radiasi sering kali tidak selektif sehingga tidak aman untuk sel-sel normal lainnya 

(Sukardja, 2000). Sedangkan, Pengobatan dengan kemoterapi masih belum 

memberikan hasil yang optimal. Obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi 

seperti 6-merkaptopurin, 5-flurourasil, klorambusil, metotreksat dan tiotepa  sangat 

tidak spesifik dalam membedakan antara sel kanker dan sel normal manusia 

(termasuk sel darah, sel pada kulit, sel pada kulit kepala, dan sel di dalam perut) 

sehingga obat kemoterapi ini dapat merusak sel normal manusia (ACS, 2015).  

Salah satu metode pengobatan kanker yang sudah ada dan masih terus 

dikembangkan yaitu  penggunaan bahan alam sebagai antikanker. Beberapa produk 

bahan alam yang sudah teruji efek terapinya sebagai antikanker dan sudah banyak 

digunakan seperti bleomisin, dektinomisin, taxol dan golongan alkaloid indol 

(vinblastin dan vinkristin). Penggunaan produk dari bahan alam lebih aman karena 

efek sampingnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembedahan, radiasi 

dan kemoterapi. Penatalaksanaan kanker dengan metode tersebut masih 

memberikan efek samping yang besar. Oleh karena itu, berbagai usaha yang 

dilakukan untuk mengembangkan obat kanker dari tanaman, dengan harapan 

ditemukan antikanker yang spesifik. Salah satunya langkah baru pengembangan 

antikanker yaitu dengan mempengaruhi transduksi sinyal yang menuju kematian 

sel kanker, sehingga merupakan antikanker yang selektif dan spesifik (Hussaana et 

al, 2010). 

Salah satu tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai antikanker yaitu Jarak 

merah. J. gossypifolia L. termasuk dalam famili Euphorbiaceae, tanaman ini 

dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antikanker (Felix-silva et al, 2014). Selain itu 

dapat mengobati dikrasia, anemia, pusing dan disphonia (Sabandar et al, 2013). 

Pada bagian batangnya ditemukan lignin jatrodien dan pada kulit mengandung 
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alkaloid jatrophine sebagai anti-inflamasi dan analgesik (Panda, 2009). Daun J. 

gossypifolia L. digunakan untuk mengobati bisul, gatal-gatal, demam, diare, 

pencahar, vertigo dan kanker. Biji J. gossypifolia L. digunakan sebagai pencahar, 

minyaknya serupa dengan minyak kastrol (jarak). Minyak dari biji J. gossypifolia. 

L. digunakan sebagai emesis, pencahar dan stimulan. Selain itu juga diterapkan 

untuk bisul dan lepra serta cacingan. Sementara itu, akar J. gossypifolia L. 

dianjurkan untuk lepra dan mengobati bisa gigitan ular (Sabandar et al, 2013).  

Jatropha memiliki beberapa jenis spesies yang tergolong dalam famili 

ephorbiaceae yaitu J. gossypifolia, J. curcas, J. integerima dan J. mulfida. Terdapat 

beberapa jenis Jatropha yang memiliki  aktivitas sebagai antikanker. Salah satunya  

J. curcas (Ridha, 2016). Pada penelitian uji sitotoksisitas ekstrak n-heksan; etil 

asetat; methanol dari akar J.curcas didapatkan harga IC50 yaitu 1,7 µg/ml; 2,5 

µg/ml; 3,1 µg/ml terhadap sel HeLa (Aiyelaagbe et al, 2011).  

Selain itu J. gossypifolia L. juga memiliki aktivitas sebagai antikanker.  Hal 

ini dibuktikan dengan hasil penelitian isolasi akar J. gossypifolia yang didapatkan 

mengandung senyawa lathyrane diterpene yang disebut falodone. Senyawa 

tersebut terbukti menghambat pertumbuhan A-549 sel kanker paru-paru manusia 

dengan metode MTT assay yakni IC50  = 120 µg/mL (Falodun et al., 2012). Pada 

penelitian sebelumnya dilakukan uji sitotoksisitas dari ekstrak etanol akar J. 

gossypifolia dengan metode MTT didapatkan hasil sitotoksisitas dengan nilai IC50 

sebesar 45,239 µg/ml terhadap sel kanker payudara MCF-7 dan 8,315 µg/ml 

terhadap sel vero yang bersifat aktif sebagai antikanker (Rozalina, 2015).  

Dari hasil penelitian tersebut ekstrak etanol akar J.gossypifolia L. memiliki 

selektivitas rendah, yaitu potensi sitotoksisitas ekstrak menunjukkan potensi yang 

tinggi pada sel kanker, namun juga sitotoksisitas yang tinggi pula pada sel normal 

vero. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pemisahan untuk mendapatkan bahan 

baku obat tradisional yang memiliki selektivitas tinggi. Maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi sitotoksisitas fraksi ekstrak akar J. 

gossypifolia dengan pelarut berbeda yaitu fraksi ekstrak n-heksan terhadap cell line 

kanker payudara pada tipe tertentu, yakni sel T47D dengan metode MTT Assay. 

Pembuatan fraksi dari ekstrak n-heksan akar jarak merah bertujuan untuk 

mengetahui secara lebih khusus senyawa yang memiliki selektivitas tinggi sebagai 
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antikanker termasuk ke dalam golongan senyawa polar, semi polar atau non polar 

(Nurwidayati et al, 2014). 

Microculture Tetrazolium Salt (MTT) Assay merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan dalam uji in vitro sitotoksisitas. Metode ini merupakan 

metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium 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 ungu yang dapat dibaca 

absorbansinya dengan menggunakan ELISA reader. Peningkatan jumlah sel 

menghasilkan peningkatan serapan dan peningkatan jumlah MTT Formazan yang 

terbentuk (CCRC, 2009). Pada pengujian in vitro dengan metode MTT tersebut 

langsung diujikan ke sel kanker payudara. Salah satu jenis sel kanker payudara yang 

sering digunakan dalam penelitian adalah sel T47D yang merupakan continous cell 

line yang dapatkan dari isolasi jaringan tumor duktal payudara seorang wanita 

berusia 54 tahun (CCRC, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yaitu apakah fraksi n-heksan akar J. gossypifolia L. menunjukkan aktivitas 

antikanker terhadap sel kanker payudara T47D dan sel vero dengan metode MTT 

Assay ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data aktivitas 

antikanker fraksi ekstrak n-heksan akar J. gossypifolia L. terhadap sel kanker 

payudara T47D dan sel vero dengan metode Microculture Tetrazolium salt (MTT) 

Assay. 

1.4 Hipotesis  

Fraksi n-heksan akar  J. gossypifolia L. memiliki aktivitas antikanker 

terhadap sel kanker payudara T47D dan sel vero dengan metode Microculture 

Tetrazolium (MTT) Assay. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Fraksi n-heksan  akar J. gossypifolia L. diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif dalam pengobatan kanker payudara. 

2. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat mendukung bagi pengembangan 

obat di indonesia dengan memberikan data ilmiah tentang fraksi n-heksan  

akar  J. gossypifolia L.  sebagai antikanker, serta untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan . 

3. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif terapi 

pengobatan kanker. 

 

 


