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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Neoplasma atau kanker ialah penyakit pertumbuhan sel yang terjadi karena 

dalam tubuh timbul dan berkembangbiak sel yang baru yang bentuk, sifat, dan 

kinetiknya berbeda dari sel normal asalnya. Sel yang baru ini pertumbuhannya 

liar, terlepas dari sistem kendali pertumbuhan normal sehingga merusak bentuk 

dan atau fungsi organ yang terkena (Sukardja, 2000). Kanker merupakan salah 

satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehtan baik di dunia maupun 

di masyarakat. Kematian akibat kanker di seluruh dunia diproyeksikan akan terus 

meningkat dengan perkiraan 13,1 juta kematian pada  tahun 2030 (WHO, 2013).  

Salah satu jenis kanker yang berbahaya adalah kanker payudara. Kasus 

kanker payudara yang terjadi pada tahun 2013 di Amerika tercatat 232.340 orang 

perempuan dan 2.240 orang laki-laki menderita kanker payudara. Perempuan 

masih menjadi mayoritas penderita kanker payudara, sebagaimana pasien yang 

meninggal akibat kanker payudara dari jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 

39.620 orang dan laki-laki sebanyak 410 orang (NCI, 2013).  

Berbagai cara yang sering dilakukan dalam pengobatan kanker antara lain 
operasi atau pembedahan, penyinaran atau radiasi, kemoterapi dan yang sekarang 
berkembang adalah imunoterapi (Urivi, 2002). Pendekatan konvensional seperti 
kemoterapi dan radioterapi tidak bersifat spesifik sehingga banyak menimbulkan 
efek samping dan toksisitas (Ibrahim dan Wahid, 2010). Ketidakmampuan biaya 
dan rasa takut dioperasi oleh penderita kanker menjadi alasan lain 
dikembangkannya pengobatan tradisional untuk kanker (Dalimartha, 2002). 

Produk alami dari tanaman memiliki peran penting dalam pengembangan 
dan produksi obat baru terutama untuk terapi kanker (Rezaei et al., 2012). Terapi 
alami dengan menggunakan turunan senyawa tanaman dalam pengobatan kanker 
dapat mengurangi efek samping yang merugikan (Desai et al., 2008) Pemilihan 
obat tradisional dalam mengatasi kanker lebih diutamakan sebab mudah didapat 
dan biayanya yang relatif murah serta efek samping yang ditimbulkan relatif kecil 
dibandingkan dengan obat-obat konvensional (Mangan, 2003). 
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Mangrov atau bakau merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah 

tropis. Beberapa spesies dari tumbuhan bakau termasuk dalam tanaman obat dan 

penghasil senyawa aromatik, salah satunya adalah Cynometra ramiflora Linn. 

(tumbuhan sala) (Singh, 2007). Penelitian oleh Uddin et al. (2009) menunjukkan 

ekstrak metanol dan ekstrak air kulit batang  Cynometra ramiflora Linn. memiliki 

aktivitas sitotoksik selektif terhadap sel kanker (lambung: AGS, usus: HT-29, dan 

payudara: MDA-MB-435S). Bunyapraphatsara et al. (2003) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa biji dan kulit buah Cynometra ramiflora Linn. memiliki 

aktivitas antikanker yang diuji dengan metode induksi kuinon reduktase dengan 

hasil CD50 >10 µg/mL dan IC50 >20 µg/mL. Uji lain menunjukkan ekstrak etanol 

95% daun Cinometra ramiflora Linn. aktif menginduksi proliferasi sel MCF-7  

dengan nilai IC50 sebesar 317 µg/mL (Subarnas et al., 2012). Aktivitas sitotoksik 

ekstrak etanol daun tumbuhan sala juga telah dibuktikan oleh penelitian terhadap 

sel kanker dengan IC50 pada sel Hela 1,9 µg/mL, sel T47D 0,41 µg/mL, dan sel 

WiDr 6,37 µg/mL (Indrayuda et al., 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

Cynometra ramiflora Linn memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker. 

Uji  aktifitas sitotoksik selanjutnya dilakukan pada fraksi polar, semipolar 

dan non polar ekstrak etanol daun Cynometra ramiflora Linn. terhadap sel kanker 

payudara  T47D. Diharapkan dalam uji ini fraksi polar, semipolar dan non polar 

ekstrak etanol daun Cynometra ramiflora Linn. berpotensi sebagai antikanker.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah fraksi polar, semipolar, dan non polar ekstrak etanol daun Cynometra 

ramiflora Linn. memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D? 

2. Berapakah nilai IC50 fraksi polar, semi polar, dan non polar ekstrak etanol 

daun Cynometra ramiflora Linn. terhadap sel T47D? 

3. Senyawa apa sajakah yang terkandung dalam fraksi polar, semi polar, dan 

nonpolar ekstrak etanol daun Cynometra ramiflora Linn. dilihat dari profil 

kromatografi lapis tipisnya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Bardasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui aktivitas sitotoksik fraksi polar, semipolar, dan non polar ekstrak 

etanol daun Cynometra ramiflora Linn. terhadap sel T47D. 

2. Mengetahui nilai IC50 fraksi polar, semi polar, dan non polar ekstrak etanol 

daun Cynometra ramiflora Linn. terhadap sel T47D. 

3. Mengetahui senyawa yang terkandung dalam fraksi polar, semipolar, dan non 

polar ekstrak etanol daun Cynometra ramiflora Linn. dilihat dari profil 

kromatografi lapis tipisnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tumbuhan Sala (Cynometra ramiflora Linn.) 

a. Klasifikasi tumbuhan 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kingdom : Tracheopionta (Tumbuhan Berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan Biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Sub Kelas   : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Cynometra 

Spesies  : Cynometra ramiflora Linn 

(Soerianegara et al., 1993) 

b. Nama Daerah 

Balitbitan (Filipina), Nam-nam (Indonesia, Jawa, Sunda), Cynometra 

ramiflore (Prancis), Nam-nam (Inggris). 

c. Deskripsi Tanaman 

Pohon berukuran kecil, tinggi hingga 7 m. Daun 1-2 jugate, anak daun 

ovatus elip, berukuran 2,5 x 7 cm, bardaging, dasar daun membulat, ujung runcing 
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atau meruncing, pertulangan daun 8-16 pasang, tangkai daun hingga 1,5 cm 

panjangnya, daun muda berwarna putih terang hingga krem. Bunga kekuning-

kuningan, dalam panikel yang muncul di ketiak daun, petal dan sepal sama, 

panjang 4-8 mm, oblong. Buah (polong) elip, berkayu, coklat, 2-5 x 1,3-4 cm. 

d. Manfaat Tanaman 

Secara farmakologi, Cynometra ramiflora Linn dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan obat. Penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa ekstrak metanol 

Cynometra ramiflora Linn. dapat dimanfaatkan sebagai antihiperglikemik pada 

tikus jantan galur Wistar (Tiwari et al., 2008). Biji Cynometra ramiflora Linn. 

memiliki aktivitas yang kuat sebagai antioksidan penghambat peroksidasi lemak 

(Bunyapraphatsara et al., 2003 dan Muhtadi et al., 2013), dan antibakteri (Afjalus, 

et al., 2013). Selain itu tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai antifungi, 

antiprotozoa, efek pada kardiovaskular dan respirasi, analgesik dan diuretik 

(aswal et al., 1996). Cynometra ramiflora Linn. umumnya ditanam sebagai 

tanaman hias. Pemanfaatan kayu Cynometra ramiflora Linn. yang memiliki sifat 

keras tapi tidak tahan lama, kadang-kadang digunakan untuk konstruksi (Pitopang 

et al., 2008). 

e. Kandungan Kimia 

Beberapa tumbuhan dengan genus yang sama biasanya memiliki kandungan 

senyawa kimia yang sama. Salah satu tumbuhan yang memiliki genus yang sama 

dengan Cynometra ramiflora Linn adalah Cynometra iripa Kostel. Senyawa kimia 

yang terkandung dalam daun Cynometra iripa Kostel. antara lain polifenol, 

tannin, saponin, dan flavonoid dengan konsentrasi paling tinggi (Desai dan Cavan, 

2010) serta karotenoid, klorofil, dan protein (Basak et al., 1996) 

2. Kanker 

Neoplasma (kanker) ialah penyakit pertumbuhan sel yang terjadi karena 

dalam tubuh timbul dan berkembang biak sel-sel baru yang bentuk, sifat dan 

kinetikanya berbeda dari sel normal asalnya. Sel yang baru itu pertumbuhannya 

liar, terlepas dari sistem kendali pertumbuhan normal sehingga merusak bentuk 

dan atau fungsi organ yang terkena (Sukardja, 2004), daya melekat sel satu 

dengan sel yang lain berkurang atau hilang, inhibisi kontak sudah tidak ada, 
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sistem enzimnya lebih sedikit jumlahnya atau macamnya, sebagai contoh sel 

kanker tidak mempunyai asparagin sintetase dan enzim-enzim untuk pertumbuhan 

lebih besar (Mulyadi, 1997).  

Sel neoplasma terjadi karena ada mutasi atau tansformasi sel normal akibat 

adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel (Sukardja, 

2004). Secara umum pemicu terjadinya penyakit kanker juga dapat disebabkan 

oleh karsinogen yang masuk dalam tubuh. Karsinogen sendiri dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu: fisika, virus, dan senyawa kimia (senyawa karsinogen) 

(Mulyadi, 1997). Karsinogen dapat mempengaruhi DNA atau suatu protein yang 

berperan pada pengaturan siklus pembelahan sel, seperti protooncogen atau tumor 

supressorgen. Ketiga kelompok karsinogen tersebut selalu ada di alam, dan 

diperkirakan akan mengalami peningkatan yang tajam selaras dengan 

perkembangan budaya atau perilaku manusia (Sudiana, 2008).  

Penyakit kanker dapat menyerang berbagai macam sel, antara lain: sel hati, 

sel kulit, sel jantung, sel darah, sel otak, sel-sel pada saluran pencernaan seperti 

sel lambung dan sel usus, sel saluran urin, sel-sel paru, dan sel-sel lainnya 

(Mulyadi, 1997). 

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan pembedahan, radiasi, dan 

dengan pemberian obat antikanker. Berdasarkan siklus sel, obat antikanker dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu kelompok cell cycle-specific (CCS) yang bekerja 

dengan memperlihatkan toksisitas selektif terhadap sel yang sedang berproliferasi. 

Kelompok kedua yaitu cell cycle-nonspecific (CCNS) yang bekerja kurang atau 

tidak selektif terhadap sel yang sedang berproliferasi. Sedangkan ditinjau atas 

dasar kerja obat, dapat dikelompokkan menjadi senyawa pengalkil, antimetabolit, 

antibiotik, hormon, dan campuran berbagai macam obat termasuk obat dari bahan 

alam. Obat-obat ini memiliki mekanisme dan tempat kerja terutama memotong 

proses pembelahan sel (Mulyadi, 1997).  

3. Kanker Payudara dan Sel T47D 

Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran, dan 

jaringan penunjang payudara tetapi tidak termasuk kulit payudara (Mangan, 

2003). Kanker payudara merupakan karsinoma yang sebagian laktiferus besar 
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berasal dari epitel duktus dan ada yang berasal dari epitel duktus terminal. Kanker 

ini tumbuh pada duktus dan menyebar pada jaringan stroma yang membentuk 

jaringan ikat padat yang berklasifikasi disertai adanya peradangan. Penyebarannya 

ke arah fasia membentuk konfigurasi jari dan perlekatan, sedang ke arah kulit 

menyebabkan ulserasi akibat kongestif pembuluh getah bening oleh kanker 

(Tambunan, 1991). Kanker payudara biasanya diderita oleh wanita dengan usia 40 

tahun atau disebut dengan cancer age group (Mangan, 2003).  

Kebanyakan kasus keturunan dari kanker payudara berhubungan dengan dua 

gen yang abnormal yaitu BRCA1 (Breast Cancer gene one) dan BRCA2 (Breast 

Cancer gene two). BRCA1 dan BRCA2 dimiliki oleh setiap orang yang berfungsi 

untuk memperbaiki kerusakan sel dan menjaga pertumbuhan sel payudara secara 

normal. Apabila gen ini mengalami abnormalitas atau mutasi yang terjadi secara 

turun temurun, gen tersebut tidak berfungsi secara normal dan resiko terjadinya 

kanker payudara dapat meningkat. Namun mutasi lain di bagian kromosom yang 

dinamakan SNPs (Single nucleotide polymorphisms) mungkin berhubungan 

dengan tingginya resiko kanker payudara pada wanita dengan gen BRCA1 yang 

abnormal sebagaimana wanita yang memiliki gen kanker payudara yang abnormal 

yang tidak berasal dari keturunan (Anonima, 2013). 

Target penghambatan kanker payudara antara lain pada oestrogen eseptor 

(ER), HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2), dan vascular 

endothelial growth factor (VEG). Selain itu untuk terapi kanker payudara juga 

ditujukan pada induksi apoptosis dan inhibisi antiapoptosis yang melibatkan jalur 

p53-mitokondrial dan reseptor TRAIL, nuclear transcription factor, cell cycle 

prosession, signal transduction dan angiogenesis (Schlotter et al., 2008). Target 

terapi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.  

Beberapa obat kemoterapi yang digunakan dalam pengobatan kanker 

payudara ditentukan sesuai dengan kondisi dari kanker. Obat-obat untuk terapi 

kanker payudara tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Obat terapi untuk kanker payudara dengan kombinasi maupun tunggal (Michaud 
et al., 2008) 
Obat terapi dengan Kombinasi 

AC 
Doksorubisin 60 mg/m2 IV, hari 1 
Cyclophosphamide 600 mg/m2 IV, hari 1 
Diulangi siklus setiap 21 hari untuk 4 siklus 

FEC 
Fluorouracil 500 mg/m2 IV, hari 1 
Epirubisin 100 mg/m2 IV bolus, hari 1 
Cyclophosphamide 500 mg/m2 IV, hari 1 
Diulangi siklus setiap 21 hari untuk 6 silkus 

FAC 
Flurourasil 500 mg/m2 IV, hari 1 dan 4 
Doksorubisin 50 mg/m2 IV dilanjutkan infuse 
selama 72 jam 

Siklofosfamid 500 mg/m2, hari 1 
Diulangi siklus setiap 21-28 hari untuk 6 siklus 

TAC 
Dosetaksel 75 mg/m2 IV, hari 1 
Doksorubisin 50 mg/m2 IV bolus, hari 1 
Siklofosfamid 500 mg/m2 IV, hari 1 
(Doksorubisin harus diberikan pertama) 
Diulangi siklus setiap 21 hari untuk 6 siklus 
(harus diberikan dengan growth factor support) 

CMF 
Cyclophosphamide 100 mg/m2 tiap hari secara 
oral, hari 1-14 
Methotrexate 40 mg/m2 IV, hari 1 dan 8 
Fluorouracil 600 mg/m2 IV, hari 1 dan 8 
Diulangi siklus setiap 28 hari untuk 6 silkus 
Atau 
Cyclophosphamide 600 mg/m2IV, hari 1 
Methotrexate 40 mg/m2 IV, hari 1 
Fuorouracil 600 mg/m2 IV, hari 1 dan 8 
Diulangi silkus setiap 21 hari untuk 6 siklus 

AC  Paklitaksel 

Doksorubisin 60 mg/m2 IV, hari 1 
Siklofosfamid 600 mg/m2 IV, hari 1 
Diulangi siklus setiap 21 hari untuk 4 saklus 
Diikuti dengan: 
Paklitaksel 175 mg/m2 IV selama 3 jam 
Diulangi siklus setiap 21 hari untuk 4 siklus 

   
Obat terapi Tunggal 
Paklitaksel 
Paklitaksel 175 mg/m2 IV selama 3 jam 
Diulangi siklus setiap 21 hari 
Atau 
Paklitaksel 80 mg/m2 tiap minggu IV selam 1 
jam  
Diulangi dosis setiap 7 hari 

Vinorelbin 
Vinorelbin 30 mg/m2 IV, hari 1 dan 8 
Diulangi siklus setiap 21 hari 
Atau 
Vinorelbin 25-30 mg/m2 IV tiap minggu 
Diulangi silkus setiap 7 hari  

Dosetaksel 
Dosetaksel 60-100 mg/m2 IV selama 1 jam 
Diulangi siklus setiap 21 hari 
Atau 
Dosetaksel 30-35 mg/m2 tiap minggu IV selama 
30 menit 
Diulangi dosis setiap 7 hari  

Gemisitabin 
Gemisitabin 600-1000 mg/m2 tiap minggu IV, 
hari 1, 8, dan 15 
Diulangi silkus setiap 28 hari  

Kapesitabin 
Kapesitabin 2000-2500 mg/m2 per hari secara 
oral, dibagi dua kali sehari untuk 14 hari 
Diulangi dosis setaip 21 hari 

Lipososmal doksorubisin 
Liposomal doksorubisin 30-50 mg/m2 IV 
selama 90 menit 
Diulangi siklus setiap 28 hari 
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Gambar 1. Target penghambatan pertumbuhan kanker payudara (Schlotter et al., 2008). 

 
Salah satu jenis sel kanker payudara adalah sel T47D. Sel T47D yang 

termasuk dalam tipe sel epitelial dimurnikan dari jaringan kelenjar payudara 

seorang wanita berusia 54 tahun (Anonimb, 2013). Sel ini mampu tumbuh dalam 

media RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 dengan kandungan asam 

amino, vitamin, garam-garam anorganik, dan glukosa yang dibutuhkan sel untuk 

hidup (Amalina, 2008). Dalam kondisi normal, sel ini mengekspresikan reseptor 

progesteron secara konstitutif dan responsif terhadap estrogen. Proliferasi sel 

T47D dipengaruhi oleh adanya p53. p53 merupakan protein supresor tumor yang 

berperan utama dalam menentukan stabilitas genetik dan proliferasi sel (Hurd et 

al., 1995). Sel T47D dapat mengalami mutasi pada gen p53 ini yang disebabkan 

oleh hilangnya kendali pengaturan kerja protein p53. Sel yang mengekspresikan 

p35 yang tidak terkontrol telah kehilangan respon regulasi pertumbuhan normal 

ke protein, sehingga secara fungsional sel ini mirip dengan sel yang 

mengekspresikan protein mutan (Vojtesek and Lane, 1993) 

4. Uji Sitotoksik 

Sitotoksik merupakan jalur terjadinya kematian sel secara apoptosis, yaitu 

kematian sel melalui mekanisme genetik atau adanya gen cacat akibat kerusakan / 

fragmentasi kromosom atau DNA. Sel yang mengalami kecacatan genetik ini 

akan mengeluarkan protein asing sehingga menginduksi limfosit-B membentuk 
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antibodi. Adanya reseptor FC pada permukaan sel, maka antibodi akan menempel 

pada permukaan sel killer. Sel killer ini mampu mengikat sel yang mengsekresi 

gen asing dan mengeluarkan perforin untuk memperforasi membran sel dan 

granzim yang dimasukkan ke dalam sel. Granzim ini akan mengaktifkan kaspase 

kapsade dalam sel yang memiliki gen cacat tersebut. Sedangkan kaspase 

mengaktifasi DNA-se yang merusak DNA dalam inti sel sehingga sel menjadi 

rusak (Sudiana, 2008). 

Salah satu metode yang sering digunakan dalam uji sitotoksik adalah MTT 

assay (Ohno et al., 1995). Prinsip uji pembentukan warna (colorimetric assay) 

dari garam tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-dipenil tetrazolium 

bromida) yang berwarna kuning direduksi menjadi formazan berwarna biru yang 

tidak larut oleh suksinat dehidrogenase mitokondria. Pembacaan hasil dapat 

dilakukan dengan multiwall scaning spectrophotometer (ELISA reader) yang 

menunjukkan jumlah sel hidup (Mosmann, 1983). Uji ini secara umum telah 

digunakan untuk mengukur efek sitotoksik obat pada sel (Van, et al., 2011) 

Kristal formazan yang terbentuk secara langsung proporsional dengan jumlah sel 

hidup, bukan sel yang mati, yang ada selama paparan MTT. Uji kolorimetri 

dengan MTT memiliki kelebihan cepat, mudah dan ekonomis serta akurat dan 

dapat dipercaya (reliable) dalam kuantifikasi jumlah sel (Sylvester, 2011) 

 

E. Landasan Teori 

Cynometra ramiflora Linn. salah satu tumbuhan dari jenis mangrov famili 

fabaceae diketahui memilki aktivitas sitotoksik terhadap beberapa sel kanker. Uji 

terhadap sel MCF-7 menunjukkan ekstrak etanol 95% daun Cinometra ramiflora 

Linn. aktif menginduksi proliferasi sel dengan nilai IC50 sebesar 317 µg/mL 

(Subarnas et al., 2012). Penelitian terbaru mengenai aktivitas sitotoksik tumbuhan 

sala menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun memiliki aktivitas stiotoksik 

terhadap tiga baris sel kanker antara lain sel HeLa, T47D, dan WiDr. Nilai IC50 

yang diperoleh dari aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun sala adalah sebesar 1,9 

µg/mL pada sel HeLa, sel T47D 0,41 µg/mL, dan 6,37 µg/mL terhadap sel WiDr 
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(Indrayudha et al., 2013). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ekstrak etanol 

daun sala memiliki potensi sebagai agen sitotoksik terhadap sel kanker.  

 

F. Hipotesis 

Fraksi polar, semi polar, dan non polar ekstrak etanol daun Cynometra 

ramiflora Linn. memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D. 


