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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lama penyakit kanker menjadi momok bagi banyak orang. Kanker 

merupakan  penyebab utama kematian pada wanita dengan umur antara 30-54 tahun 

dan anak-anak antara 3-14 tahun di Amerika Serikat (Nafrialdi dan Gan, 2005). 

Kanker yang sering ditemukan diseluruh dunia dengan insidens relatif tinggi 

(20% dari seluruh keganasan) adalah kanker payudara. Menurut WHO 8-9% wanita 

mengalami kanker payudara. Hal ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis 

kanker yang paling banyak ditemui pada wanita. Setiap tahun lebih dari 250,000 

kasus baru kanker payudara terdiagnosis di Eropa dan kurang lebih 175,000 di 

Amerika Serikat. Tahun 2000 diperkirakan 1,2 juta wanita terdiagnosis kanker 

payudara dan lebih dari 700,000 meninggal karena kanker ini (Anonimb , 2008).  

Kanker payudara merupakan kanker terbanyak kedua sesudah kanker leher 

rahim di Indonesia. Sejak 1988 sampai 1992, keganasan tersering di Indonesia tidak 

banyak berubah. Kanker leher rahim dan kanker payudara tetap menduduki tempat 

teratas. Selain jumlah kasus yang banyak, lebih dari 70% penderita kanker payudara 

ditemukan pada stadium lanjut (Anonimc, 2008). Pengobatan kanker dapat dilakukan 

dengan cara pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Salah satu terapi yang sering 

digunakan untuk penyembuhan kanker adalah kemoterapi. Tujuan utama dari  

kemoterapi adalah merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa 

mengganggu sel normal. Tujuan ini sering mengalami kegagalan dan sampai 
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sekarang masih sedikit sekali obat kanker yang bekerja secara selektif untuk 

pengobatan jenis kanker tertentu (Dyah dan Suko, 2000). Akibat efek yang 

merugikan ini, cenderung masyarakat beralih pada pengobatan alam.   

 Ageratum conyzoides L. merupakan salah satu tanaman yang diketahui secara 

empirik mempunyai khasiat antikanker. Daun dan batang muda dari bandotan dapat 

digunakan untuk radang telinga, radang tenggorok, rematik, keseleo, pendarahan 

rahim, sariawan, tumor rahim, malaria, perut kembung, mulas, muntah, dan 

perawatan rambut (Kusuma dan Zaky, 2005). Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa sari kloroform dan sari metanol dari tanaman bandotan mempunyai efek 

toksik terhadap larva Artemia salina  Leach dengan nilai  LC50 = 84,58 ± 4,60 µg/ml 

untuk sari kloroform dan LC50 dari sari metanol sebesar 954,22 ± 21,49 µg/ml 

(Kuswandi, 2000). Menurut Meyer (1982) suatu senyawa dikatakan toksik bila LC50-

nya < 1000 µg/ml sehingga sari kloroform maupun sari metanol tanaman Ageratum 

conyzoides L. termasuk toksik terhadap Arthemia salina Leach. Suatu senyawa yang 

toksik terhadap Arthemia salina Leach dapat dilakukan uji lanjutan berupa uji 

antibakteri, uji sitotoksik dan uji antiviral (Meyer, 1982) 

 Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak metanol herba bandotan tidak 

memiliki efek sitotoksik pada kultur sel mieloma mencit (Puspitasari, 2008). Pada uji 

antiinflamasi ekstrak metanol Ageratum conyzoides dapat menghambat edema dari 

telapak kaki tikus yang sebelumnya diinduksi oleh carragenan (Galati, 2001) 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan skrining awal untuk mengetahui efek 

sitotoksik dari herba bandotan terhadap sel T47D. Herba bandotan diekstrasi 

bertingkat menggunakan pelarut yang berbeda kepolarannya dari non polar sampai 
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polar. Pelarut yang digunakan petroleum eter, kloroform, etil asetat, dan etanol. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol herba 

bandotan terhadap sel T47D dan senyawa apa yang tersari dalam ekstrak etanol 

tersebut. 

  

B. Perumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol herba bandotan memiliki efek sitotoksik pada sel 

T47D dan golongan senyawa apa yang tersari dalam ekstrak tersebut ? 

 

C . Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol herba 

bandotan dan mengetahui golongan senyawa yang tersari dalam ekstrak tersebut. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1 . Tanaman bandotan  

a .  Divisi 

Divisi           : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas          : Dicotyledonae 

Subkelas : Sympatalae 

Bangsa : Campanulatae (Asteraceae)  

Famili        : Compositae 

Marga  : Ageratum  
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Jenis : Ageratum conyzoides L.   

                          (Steenis, 1997) 

b .  Nama Daerah 

Sumatera  : Bandotan (Melayu), daun tombak, siangit, tombak, antan. 

Jawa : Babandotan (Sunda), bandotan (Jawa), dus-bedusan  (Madura) 

Sulawesi : Dawet, lawet, rukut manoge, rukut weru, sopi (Anonima, 2007). 

c . Morfologi   

 Daun bawah berhadapan dan bertangkai cukup panjang, yang teratas tersebar 

dan bertangkai pendek. Helaian daun berbentuk bulat telur, beringgit dengan ukuran 

1-10 cm x 0,5-6 cm. Kedua sisi berambut panjang, sisi bagian bawah mempunyai 

kelenjar. Bongkol berkelamin satu macam, bunga majemuk  berkumpul 3 atau lebih, 

berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai. Panjang bongkol bunga 6-8 mm 

dengan tangkai berambut. Daun pembalut dalam 2-3 lingkaran, runcing degan 

ukuran yang tidak sama, berambut sangat jarang atau gundul. Bunga sama panjang 

dengan pembalut. Mahkota dengan tabung sempit dan pinggiran sempit membentuk 

lonceng, berlekuk 5, dengan panjang 1-1,5 mm. Buah bandotan bersifat keras, 

bersegi 5 runcing. Pada buah mempunyai 5 rambut sisik, berwarna putih dengan 

panjang 2-3,5mm (Steenis, 1997). 

d . Ekologi dan penyebaran  

 Bandotan merupakan herba 1 tahun. Bandotan berasal dari daerah tropis di 

Amerika. Di Indonesia, bandotan merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan 

pengganggu yang terkenal. Bandotan tumbuh di ladang, semak belukar, halaman 
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kebun, tepi jalan dan tepi air. Tumbuh dengan baik pada ketinggian 1-2.100 m di atas 

permukaan laut (Steenis, 1997). 

e . Kandungan kimia  

 Daun bandotan mengandung minyak atsiri, asam organik, kumarin, 

ageratochromene, friedelin, ß-sitosterol, stigmasterol, potassium chlorida, tanin 

sulfur, dan a-siatosterol (Kusuma dan Zaky, 2005). Daun dan bunga mengandung 

saponin, flavanoid dan polifenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

f . Manfaat 

Bandotan digunakan sebagai obat radang telinga, radang tenggorok, rematik, 

keseleo, pendarahan rahim, sariawan, tumor rahim, malaria, perut kembung, mulas, 

muntah, perawatan rambut (Kusuma dan Zaky, 2005).  

g. Penelitian-penelitian tentang bandotan 

 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sari kloroform dan sari metanol 

dari tanaman bandotan mempunyai efek toksik terhadap larva Artemia salina  Leach 

dengan nilai  LC50 = 84,58 ± 4,60 µg/ml untuk sari kloroform dan LC50 dari sari 

metanol sebesar 954,22 ± 21,49 µg/ml (Kuswandi, 2000). Menurut Meyer (1982) 

suatu senyawa dikatakan toksik bila LC50-nya < 1000 µg/ml sehingga sari kloroform 

maupun sari metanol tanaman Ageratum conyzoides L. termasuk  toksik terhadap 

Arthemia salina Leach. 

 Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak metanol herba bandotan tidak 

memiliki efek sitotoksik pada kultur sel mieloma mencit (Puspitasari, 2008). Pada uji 

antiinflamasi ekstrak metanol Ageratum conyzoides dapat menghambat edema dari 

telapak kaki tikus yang sebelumnya diinduksi oleh carragenan (Galati, 2001) 
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2 . Ekstraksi dengan cara soxhletasi   

 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewan menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya 

matahari langsung  (Anonim, 1979). Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa 

perpindahan zat aktif yang semula berada di sel di tarik oleh cairan penyari sehingga 

zat aktif larut dalam cairan hayati (Anonim, 1986). 

 Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi continue dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendinginan balik (Anonim, 2000). 

 Keuntungan soxhletasi adalah menggunakan bahan pelarut yang sedikit, dan 

pelarut yang digunakan selalu baru. Bahan yang diekstraksi berada dalam sebuah 

kantong ekstraksi di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja continue. 

Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan di antara labu suling dan suatu 

pendingin aliran balik dan dihubungkan dengan pipa pipet, berkondensasi di 

dalamnya, menetes keatas bahan yang diekstraksi dan membawa keluar bahan yang 

diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi 

maksimum secara otomatis ditarik ke dalam labu, dengan demikian zat yang 

terekstraksi tertimbun melalui penguapan continue dari bahan pelarut murni (Voight, 

1971).  

 Keburukan metode soxhletasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi 

cukup lama (sampai beberapa jam) sehingga kebutuhan energinya (listrik, gas) tinggi 

(voight, 1971). 
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3 . Kanker  

 Kanker disebabkan oleh adanya genom yang abnormal, hal ini terjadi karena 

adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Gen yang 

mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut sebagai protoonkogen dan 

supresor gen. Kedua gen tesebut terdapat pada semua kromosom dan dalan jumlah 

yang banyak. Protoonkogen yang telah mengalami perubahan dan dapat 

menimbulkan kanker (onkogen). Kerusakan itu dapat terjadi saat fertilisasi, tetapi 

pada umumnya setelah embriogenesis, atau setelah sel mengadakan diferensiasi, atau 

setelah  dewasa (Sukardja, 2004). 

 Sifat umum dari kanker ialah mengalami pertumbuhan yang berlebihan 

umumnya berbentuk tumor, bersifat invasive (mampu tumbuh di jaringan 

sekitarnya), mengganggu diferensiasi sel dan jaringan, bersifat metastatik (menyebar 

ketempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru), memiliki hereditas bawaan 

(turunan sel kanker dapat menimbulkan kanker), dan pergeseran metabolisme kearah 

pembentukan makromolekul dari nukleosida bersama asam amino serta peningkatan 

katabolisme karbonhidrat untuk energi sel (Nafrialdi dan Gan, 2005). 

 Sel kanker mengganggu tuan rumah sehingga menyebabkan desakan akibat 

pertumbuhan tumor, penghancuran tempat tumor berkembang atau bermetastasis dan 

ganguan sistemik lain sebagai akibat sekunder dari pertumbuhan sel kanker 

(Nafrialdi dan Gan, 2005). 

 Kanker dapat disebabkan oleh : 

1) Kelainan kongenital atau konstitusi genetika. 
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2) Karsinogen kimia, yaitu zat atau bahan kimia yang dapat menimbulkan kanker. 

Misalnya  tir atau jelaga berupa cairan atau gas sebagai hasil pembakaran zat 

biologi seperti kayu, arang, minyak tembakau, rokok, ikan dan daging. Tir 

mengandung karsinogen alami seperti benzene, toluent, phenol, kresol, amonia. 

3) Gangguan keseimbangan hormonal. 

                    (Sukardja, 2004) 

a. Kanker payudara  

 Kanker payudara adalah kanker yang paling sering ditemukan pada 

perempuan (diluar kanker kulit), dan kanker ini sangat jarang ditemukan pada laki-

laki. Kanker payudara memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel yang 

membatasi duktus atau lobus payudara. Pada awalnya hanya terdapat hiperplasi sel 

dengan perkembangan sel-sel yang atipikal. Sel-sel ini kemudian berlanjut menjadi 

karsinoma in situ dan menginvasi stroma. Kanker membutuhkan waktu 7 tahun 

untuk tumbuh dari satu sel menjadi massa yang cukup besar untuk dapat dipalpilasi 

(kira-kira berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu, sekitar 25% kanker payudara sudah 

mengalami metastasis (Price, 2005). 

 Faktor-faktor resiko penyebab kanker payudara : 

1) Metabolisme hormon estrogen yang terlalu berlebihan. 

2) Faktor keturunan, ditandai dengan adanya mutasi gen p53, BRCA1 dan BRCA 2. 

3) Menstruasi kurang dari 13 tahun dan lebih dari 18 tahun. 

4) Penggunaan kontrasepsi oral, misalnya pil KB. 

5) Obesitas dan peminun alkohol. 

6) Wanita yang telah menopause.                                                         

            (Dipiro, 2005)  
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 Beberapa kemoterapi yang digunakan untuk kanker payudara : 

1) Tamoksifen, yang mekanisme kerjanya dengan berikatan pada reseptor 

modulator estrogen secara selektif. 

2) Letrozole, anastrozole, dan exemestane, dengan mekanisme kerjanya sebagai 

aromatase inbibittors (menghambat kerja enzim aromatase untuk sintesis 

estradiol yang merupakan karsinogen) 

3) Doxorubicin (golongan antrasiklin) dan trastuzumab,  dengan mekanisme kerja 

melisiskan sel-sel pembawa protein HER-2. 

              (Dipiro, 2005) 

b. Sel kanker payudara (T47D) 

  Sel kanker payudara T47D merupakan sebuah sel yang morfologinya 

seperti sel epitel yang diambil dari jaringan sebuah payudara seorang wanita berumur 

54 tahun. Sel ini dikulturkan dalam media DMEM + 10% FBS + 2 mM L-Glutamin, 

diinkubasi dalam CO2 inkubator 5% dan suhu 37°C (Anonimd, 2009). 

4. Uji sitotoksik 

Uji sitotoksisitas merupakan uji sitotoksik secara in vitro dengan 

menggunakan kultur sel yang digunakan dalam evaluasi keamanan obat, kosmetik, 

zat-zat tambahan makanan dan digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas 

antineoplastik dari suatu senyawa (Freshney, 1986 cit rochman, 2008 ). 

 Pengembangan metode in vitro sebagai alternatif penggantian pengujian 

menggunakan hewan uji mempunyai relevansi yang cukup baik yang bertujuan untuk 

mendeteksi potensi ketoksikan suatu obat pada manusia (Doyle and Griffiths, 2000 

cit Nurrochman, 2001). 
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 Keuntungan dari metode in vitro antara lain: (1) dapat digunakan sebagai 

tahap atau langkah awal dalam mengembangkan suatu obat, (2) hanya dibutuhkan 

senyawa uji dalam pengujian, (3) secara drastis mengurangi jumlah hewan 

laboratorium, dan (4) untuk berbagai tujuan penggunaan kultur sel primer dari 

berbagai organ target (liver, ginjal, paru-paru, kulit, system syaraf dan sebagainya) 

yang dapat memberikan informasi secara langsung tergantung potensi efeknya pada 

sel target manusia, yang secara ilmiah memberikan hasil yang lebih va lid (Doyle and 

Griffiths, 2000 cit Nurrochman, 2001). 

           MTT assay merupakan salah satu metode yang digunakan dalam uji 

sitotoksik. Metode ini merupakan metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT ini 

merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh 

sistem succsinat 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 

(Doyle dan griffith, 2000 cit Nurrochman, 2001). 

Uji sitotoksik dapat menggunakan parameter nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan pertumbuhan sel 

sebesar 50 % dari populasi dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa 

terhadap sel. Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan 

kinetika sel. Nilai IC50 dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai 

sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik 

(Melannisa, 2004). 
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5. Kromatografi Lapis Tipis 

  Kromatografi Lapis Tipis merupakan metode pemisahan fisikokimia. 

Lapisan yang memisah, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), 

ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. 

Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan yang ditotolkan sebagai bercak / pita 

(awal). Setelah pelat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi 

larutan yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler 

selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (deteksi) (Stahl, 1985). 

Fase diam yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis diantaranya adalah silika 

gel, alumina, kieselgur, dan selulosa (Sudjadi, 1988). Fase gerak atau pelarut 

pengembang merupakan medium angkut yang terdiri satu atau beberapa pelarut yang 

bergerak di dalam fase diam (suatu lapisan berpori) karena adanya gaya kapiler 

(Stahl, 1985). 

 Hasil yang diperoleh diidentifikasi di bawah lampu UV (254 dan 366 nm), 

ditandai dengan ada atau tidaknya fluoresensi. Jika tidak tampak dengan cara di atas, 

maka dilakukan secara kimia yaitu penyemprotan dengan pereaksi yang sesuai 

(Auterhoff dan Kovar, 1987)  

Parameter pada kromatografi lapis tipis adalah faktor retensi (Rf), merupakan 

perbandingan jarak yang ditempuh solute dengan jarak yang ditempuh fase gerak. 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

(cm)gerakfaseditempuhyangJarak
(cm)soluteditempuhyangJarak

Rf ?  

                                                                                                  (Sumarno, 2001) 
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E . Keterangan empiris 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah tentang 

efek sitotoksik ekstrak etanol herba bandotan terhadap sel T47D dan kandungan 

kimianya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


