
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Leukemia atau kanker darah yang terjadi pada sel darah putih merupakan 

salah satu masalah kesehatan yang paling mematikan di dunia. Satu dari 4 

kematian di Amerika Serikat disebabkan oleh kanker (Siegel et al, 2012). 

Leukemia Mieloblastik Akut atau Acute Myeloblastic Leukemia (AML) 

berdasarkan data dari National Center for Health Statistics (NCHS) USA, 

kematian leukemia pada laki-laki 5 % atau 14.210 dan kematian wanita 4% atau 

10.240 total insiden kanker (Siegel et al, 2015). Leukemia sebagai termasuk salah 

satu penyakit tidak menular, noncommunicable diseases (NCDs), dengan 

persentase tergolong dalam kategori tinggi kematian dan angka kejadiannya terus 

meningkat. Pada tahun 2015 berdasarkan data WHO terdapat 20.830 kasus baru 

AML, dan lebih dari 10.000 pasien meninggal, menjadikan emergensi onkologi 

akibat keterlambatan diagnosis serta kegagalan terapi (Siegel et al, 2015). 

Kemoterapi sebagai upaya terapi utama dari AML sangat bervariasi tingkat 

kesuksesannya, tergantung pada stadium, jenis, dan individu. Banyak penderita 

mengalami kegagalan terapi atau tidak tuntas dalam proses terapi akibat efek 

samping yang ditimbulkan serta mahalnya biaya pengobatan itu sendiri. Cysplatin 

sebagai salah satu obat kemoterapi yang memiliki kemampuan dalam berikatan 

silang dengan basis purin pada DNA dengan tujuan menginduksi apoptosis dalam 

sel kanker. Pada umumnya keterbatasan obat kemoterapi belum mempunyai 
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mekanisme spesifik terhadap sel kanker saja, tetapi obat tersebut turut membunuh 

sel-sel normal sekitar target serta adanya resistensi (Dasari, 2014). 

Berdasarkan segi molekuler, AML mempunyai karakteristik terdapat 

perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan kelainan fungsi normal pada 

progenitor sel-sel hematopoietic yang salah satunya dipicu oleh paparan 

lingkungan stres oksidatif. Hal tersebut ditandai ketidakseimbangan antara 

produksi spesies oksigen reaktif (ROS) dan kemampuan sistem biologis untuk 

memperbaiki kerusakan oksidatif, sehingga terjadi kerusakan Deoxyribonucleic 

Acid (DNA). Kerusakan DNA yang mengenai mekanisme regulasi, berakibat 

kegagalan proses normal dalam siklus sel yang ditandai dengan tingginya 

proliferasi tanpa disertai deferensiasi, dan hambatan dalam kematian sel 

terprogram atau apoptosis (Ashraf, 2012). Apoptosis memegang peran sebagai 

penyeimbang pada kondisi sel yang terganggu, seperti keganasan, rusaknya DNA 

atau kecacatan transkrip genetik (Park, et al 2014). 

Apoptosis sebagai proses alami eliminasi dalam tubuh, melalui dua jalur 

utama yakni intrinsik dan ekstrinsik (Shimizu S, 2015). Proses apoptosis terjadi 

dalam dua fase, yakni sebelum fase mitosis pertama (M1) dalam siklus sel 

(apoptosis dini) serta setelah kejadian mitosis (apoptosis lambat).  Apoptosis dini 

ditandai dengan ekspresi phosphatydil serine (PS) pada bagian luar membran sel 

tanpa terjadi kerusakan fragmentasi DNA maupun membran inti (Chilmi, 2014). 

Apoptosis dini dimediasi oleh caspase 8 ditandai dengan adanya perpindahan PS 

secara aktif. Paparan PS pada selebaran luar membran plasma dapat dikenali 

secara langsung oleh fagosit dan mengalami fagositosis. Caspase 8 pada apoptosis 



3 
 

 

dini merupakan salah satu caspase inisiator yang memiliki prodomain panjang dan 

bertanggung jawab memulai kaskade aktivasi caspase selanjutnya (capase 3 dan 7) 

atau caspace efektor pada apoptosis, dimana caspase 3 dan 7 (apopotosis lambat) 

hanya mengandung prodomain kecil dan bertanggung jawab atas pembongkaran 

sel dengan membelah substrat seluler (Flink, 2005). 

Seiring dengan berjalannya waktu mulai banyak dikembangkan pengobatan 

kanker terutama leukemia baik secara in vitro maupun in vivo melalui target sel 

terhadap aktivitas alaminya, seperti proliferasi, diferensiasi, siklus sel, maturasi 

arrest, kematian sel atau apopotosis (Zhou, 2013). Penelitian pada leukemia 

khususnya AML, banyak menggunakan salah satu sel progenitor pasien leukemia 

adalah HL-60 cell line. Cell line HL-60 merupakan hasil kultur sel yang diambil 

dari pasien AML dengan subtype acute promyelocytic leukemia (APL) (Millus, 

2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan proses 

molekuler dari AML, bahan alami yang berasal dari tumbuhan diyakini memiliki 

kandungan flavonoid yang berpotensi sebagai pencetus apoptosis cell line HL-60 

(Soumaya, 2014). 

Rumput teki (Cyperus rotundus L.) merupakan salah satu gulma yang 

mudah ditemui di Indonesia. Tanaman ini memiliki manfaat dan telah terbukti 

pada spectrum luas dalam aktivitas farmakologi (Park, 2014). Flavonoid sebagai 

salah satu kandungan tertinggi yang dimiliki rumput teki bermanfaat sebagai 

pelindung sel dari stress oksidatif berlebih, serta mampu menangani terjadinya 

mutasi genetik dan sebagai pencetus apoptosis sel. Komponen rumput teki 
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memiliki efek signifikan limfosit sebagai pencegah penyimpangan kromosom dan 

memberikan efek apoptosis sel kanker (Soumaya, 2014). 

Berdasarkan penelitan sebelumnya didapatkan hasil yang menunjukkan 

adanya potensi pada umbi rumput teki (Cyperus rottundus L.) terhadap kejadian 

apoptosis cell line HL-60. Namun, masih dibutuhkannya penelitian lebih lanjut 

terhadap potensi tersebut dibandingkan dengan obat standart serta sebagai terapi 

kuratif AML. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui “Efektivitas 

Potensi  Ekstrak Rumput Teki (Cyperus rotundus) terhadap Apoptosis Dini pada 

Cell line Leukemia HL-60 pada Acute Myeloblastic Leukemia”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas pengaruh ekstrak rumput teki (Cyperus rotundus L) 

terhadap Apoptosis dini pada cell line Leukemia HL-60? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui efektivitas potensi ekstrak 

rumput teki (Cyperus rotundus L) terhadap cell line Leukemia HL-60 sebagai 

pemicu apoptosis dini pada Acute Myeloblastic Leukemia 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Membutikan pengaruh ekstrak rumput teki (Cyperus rotundus L) 

terhadap apoptosis dini cell line Leukemia HL-60 

2. Untuk menentukan dosis ekstrak rumput teki (Cyperus rotundus L) yang 

mulai berpengaruh terhadap apoptosis dini cell line Leukemia HL-60. 
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3. Untuk membandingkan efektivitas ekstrak rumput teki (Cyperus 

rotundus L) dengan Cysplatin terhadap apoptosis dini cell line Leukemia 

HL-60 

4. Untuk mengetahui besar pengaruh pemberian ekstrak umbi rumput teki 

(Cyperus rotundus L)  dengan efek peningkatan apoptosis dini sel kultur 

HL-60. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Sebagai informasi ilmiah tentang potensi ekstrak umbi rumput teki 

(Cyperus rotundus) terhadap apoptosis dini  cell line Leukemia HL-60. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran tentang potensi 

ekstrak umbi rumput teki (Cyperus rotundus) sebagai terapi adjuvant 

untuk leukemia. 

3. Agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai peran ekstrak umbi rumput teki (Cyperus rotundus) terhadap 

pathway yang lain.  

1.4.2. Manfaat Masyarakat 

Diharapkan dengan diketahuinya potensi ekstrak umbi rumput teki (Cyperus 

rotundus) dapat menjadi pilihan dalam terapi pendamping leukemia dan biaya yang 

lebih terjangkau. 


