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                                                               BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di negara maju yang telah berhasil membasmi penyakit infeksi, kanker 

merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler (Nafrialdi dan 

Gan, 2007). Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa lebih dari sepuluh 

juta kanker terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Penyakit kanker menempati 

peringkat kedua setelah penyakit kardiovaskuler di Amerika, sedangkan di Indonesia 

menempati urutan keenam (Anonim, 1998). 

Usaha pengobatan kanker secara intensif  telah dilakukan. Namun hingga saat 

ini belum ditemukan obat yang dapat mengatasi penyakit kanker secara memuaskan. 

Hal ini disebabkan karena rendahnya selektivitas obat-obatan antikanker yang 

digunakan ataupun karena patogenesis kanker itu sendiri belum jelas (Bogoriani, 

dkk., 2007).  

Penanganan kanker dengan agen kemoterapi masih menjadi pilihan dalam 

pengobatan kanker. Namun adanya mekanisme multidrug resistance (MDR) 

mengakibatkan berkurangnya efikasi obat kemoterapi (Conze et al., 2001 cit 

Meiyanto, dkk., 2008). Beberapa penelitian mulai diarahkan pada pengujian potensi 

bahan alam sebagai agen kemoprevensi yang berpotensi sebagai agen pendamping 

kemoterapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas sel kanker serta 

mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh agen kemoterapi (Meiyanto, dkk., 

2008). 
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Bandotan (Ageratum conyzoides L.) merupakan salah satu tanaman yang 

digunakan masyarakat dalam pengobatan tradisional, diantaranya daun dan batang 

muda pada umumnya digunakan untuk mengobati demam, sakit tenggorokan, 

malaria, radang paru (pneumonia), perdarahan rahim, bisul, mencegah kehamilan, 

dan tumor rahim (Kusuma dan Zaky, 2005).  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sari kloroform dan sari metanol 

herba bandotan  mempunyai efek toksik terhadap larva Artemia salina  Leach dengan 

nilai  LC50 sari kloroform 84,58 ± 4,60 µg/ml  dan LC50 sari metanol sebesar 

954,22 ± 21,49 µg/ml (Kuswandi, dkk., 2002). Menurut Meyer (1982) suatu senyawa 

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

metanol tanaman Ageratum conyzoides L. toksik terhadap Artemia salina Leach. 

Suatu senyawa yang toksik terhadap Arthemia salina Leach dapat dilakukan uji 

lanjutan berupa uji antibakteri, uji sitotoksik dan uji antiviral (Meyer, 1982). Pada 

hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kloroform (Ageratum 

conyzoides L.)  mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dengan IC50 

16,33 µg/ml (Gunawan, 2004). Hasil isolasi sari kloroform herba bandotan dengan 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) preparatif menunjukkan adanya 

senyawa komponen minyak atsiri dan senyawa turunan terpen (Kuswandi, dkk., 

2002).  

Dalam penelitian ini akan dilakukan skrining untuk mengetahui efek 

sitotoksik ekstrak kloroform herba bandotan  terhadap sel T47D. Herba bandotan  

diekstrasi bertingkat menggunakan pelarut yang berbeda kepolarannya dari nonpolar 

sampai polar yaitu petroleum eter, kloroform, etil asetat, dan etanol.  
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B. Perumusan Masalah   

1. Apakah ekstrak kloroform herba bandotan (Ageratum conyzoides L.) memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel T47D? 

2. Golongan senyawa apakah yang tersari dalam ekstrak kloroform herba bandotan 

(Ageratum conyzoides L.) . 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efek sitotoksik ekstrak kloroform herba Ageratum conyzoides L. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang tersari dalam ekstrak kloroform Ageratum 

conyzoides L. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman bandotan (Ageratum conyzoides L.) 

a. Klasifikasi  herba bandotan 

Tanaman bandotan  memiliki klasifikasi lengkap sebagai berikut: 

Divisi            : Spermatophyta 

Sub Divisi     : Angiospermae 

Classis           : Dicotyledonae 

Sub Classis    : Sympetalae 

Ordo              : Campanulaceae (Asterales) 

Familia          : Compositae 

Genus            : Ageratum 

Species          : Ageratum conyzoides L. 

                                                                                     ( Van steenis,  1997) 
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b. Nama daerah 

Tanaman bandotan memiliki nama yang berbeda untuk masing-masing daerah : 

Sumatra          :  bandotan, daun tambak, siangit, tambak jantan, siangik kahwa,  

rumput tahi ayam 

Jawa                : babandotan, babandotan leutik, babandotan beureum,    babandotan  

hejo, jukut bau, kibau bandotan, wedusan dus, wedusan, dus bedusan 

Sulawesi       : dawet, jawet, nukut, manooe, rukut weru, sopi  

                                                                                                       (Anonimb, 2007) 

c. Morfologi tanaman 

Bandotan  merupakan herba 1 tahun, tegak atau berbaring dan dari bagian 

pangkal batang keluar akarnya, 0,1-1,2 m tingginya. Batang bulat, berambut jarang. 

Daun bawah berhadapan dan bertangkai cukup panjang, yang teratas tersebar dan 

bertangkai pendek, helaian daun bulat telur, beringgit, 1-10 kali 0,5-6 cm, kedua 

sisinya berambut panjang, sisi bawah juga dengan kelenjar yang duduk. Bongkol 

bunga berkelamin satu macam, 3 atau lebih berkumpul jadi karangan bunga, bentuk 

mulai rata yang terminal. Bongkol 6-8 mm panjangnya, pada tangkai berambut. 

Daun pembalut di mahkota dengan tabung sempit dan pinggiran sempit bentuk 

lonceng, berlekuk 5, panjang 1-1,5 mm. Buah keras bersegi 5 runcing. Rambut sisik 

pada buah 5, putih, 2-3,5 mm panjangnya. Mahkota bentuk lonceng, berwarna, putih 

ungu, tangkai bunga berambut. Buah termasuk buah padi. Biji kecil, berwarna hitam, 

tanaman ini berakar tunggang, berwarna putih kotor.  

                                                                                  (Van Steenis, 1997)  
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d. Ekologi dan penyebaran 

 Bandotan berasal dari daerah tropis benua Amerika. Di Indonesia, bandotan 

merupakan salah satu tumbuhan pengganggu  yang terkenal. Bandotan tumbuh di 

ladang, semak belukar, halaman kebun, tepi jalan, tanggul dan tepi air. Tumbuh 

dengan baik pada ketinggian 1-2,100 meter di atas permukaan laut (Van Steenis, 

1997). 

e. Kandungan Kimia 

Herba bandotan mengandung tannin dan sulfur (Anonimb, 2007). Daun dan 

bunga mengandung saponin, flavonoid dan polifenol, disamping itu daunnya juga 

mengandung minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

f. Manfaat 

Bandotan merupakan salah satu tanaman yang digunakan masyarakat dalam 

pengobatan tradisional, diantaranya daun dan batang muda pada umumnya 

digunakan untuk mengobati demam, sakit tenggorokan, malaria, radang paru 

(pneumonia), perdarahan rahim, bisul, mencegah kehamilan, dan tumor rahim 

(Kusuma dan Zaky, 2005).  

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa ekstrak kloroform daun 

bandotan mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dengan IC50 16,33 µg/ml 

(Gunawan, 2004). Hasil uji sitotoksisitas ekstrak gubal daun bandotan menunjukkan 

adanya sifat sitotoksik terhadap sel myeloma dengan harga LC50 sebesar 20,707 

µg/ml ( Wijayanti, 2004) 

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ekstrak methanol herba bandotan 

tidak memiliki efek sitotoksik pada kultur sel myeloma mencit (Puspitasari, 2008). 
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Pada uji antiinflamasi ekstrak methanol Ageratum conyzoides dapat menghambat 

edema dari telapak kaki tikus yang sebelumnya diinduksi dengan carragenan (Galati, 

2001). 

2. Ekstraksi dengan  metode soxhletasi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian  

hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Anonim, 1995). Ekstraksi 

atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan zat aktif yang semula berada di 

dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan pelarut 

(Anonim, 1986).  

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan  kontak 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 jumlah bahan pelarut yang diperlukan relatif 

lebih sedikit, suplai bahan pelarut dapat kontak berkali-kali dengan serbuk sehingga 

dapat menyari zat aktif yang lebih banyak (Voight, 1971). 

 Bahan yang akan diekstraksi berada dalam sebuah kantong ekstraksi di dalam 

sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja continue. Wadah gelas yang mengandung 

kantong diletakkan diantara labu suling dan suatu pendingin balik dan dihubungkan 

dengan pipa pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes diatas bahan yang diekstraksi 

dan membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah 

gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu, 
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dengan demikian zat yang diekstraksi tertimbun melalui penguapan continue dari 

bahan pelarut murni ( Voight, 1971). 

3. Kanker 

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan proliferasi yang tidak 

terkontrol dan mengarah pada invasi jaringan di sekitarnya serta menyebar ke bagian 

lain dalam tubuh. Aktivitas proliferasi yang tidak terkontrol akan membentuk 

jaringan abnormal yang disebut neoplasma (King, 2000).                                                                   

Menurut Sukardja (2000) sifat sel kanker adalah: 

a. Heterogen, populasi sel dalam suatu tumor tidak homogen, walaupun semula 

berasal dari suatu sel yang sama. Heterogenitas ini terjadi karena sel-sel kanker 

tumbuh dengan cepat, sehingga belum dewasa, belum matang telah mengalami 

mitose, telah harus membiak, sehingga makin lama makin banyak keturunan sel 

yang makin jauh menyimpang dari sel asalnya, sehingga menimbulkan bentuk 

yang bermacam-macam. 

b. Tumbuh autonom, sel kanker tumbuh terus tanpa batas (immortal), liar, 

semaunya sendiri, terlepas dari kendali pertumbuhan normal sehingga terbentuk 

suatu tumor (benjolan) yang terpisah dari bagian tubuh normal. 

c. Mendesak dan merusak sel-sel normal disekitarnya. 

d. Dapat bergerak sendiri, sel-sel kanker dapat bergerak sendiri seperti amoeba dan 

lepas dari gerombolan sel-sel tumor induknya, masuk di antara sel-sel normal 

disekitarnya. Hal ini menimbulkan infiltrasi atau invasi ke jaringan atau organ 

sekitarnya dan metastase di kelenjar limfe atau di organ lainnya. 

e. Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran. 
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f. Tidak menjalankan fungsinya yang normal.   

Penyebab kanker (karsinogen) dapat digolongkan menjadi beberapa faktor  

antara lain: 

a. Senyawa kimia (zat karsinogen) 

            Senyawa kimia dapat menyebabkan kanker, misalnya ter atau jelaga 

berupa cairan atau gas sebagai hasil pembakaran zat biologi seperti kayu. Di dalam 

ter banyak mengandung karsinogen berupa benzena, toluen, fenol, areosol. Pada biji 

kacang-kacangan yang ditumbuhi jamur Aspergilus flavus terdapat aflatoksin yang 

merupakan karsinogen alami dan dapat menyebabkan kanker hati (Sukardja, 2000). 

b. Sinar ionisasi 

Sinar yang dapat mengadakan ionisasi air dan elektrolit dalam jaringan yaitu 

sinar X atau sinar Rontgen dan sinar UV (ultraviolet). Sinar UV umumnya berasal 

dari matahari. Dengan adanya ionisasi air dan elektrolit dalam jaringan, akan terjadi 

disintegrasi sel atau jaringan  dan dapat menimbulkan berbagai tingkatan lesi, 

tergantung dari dosis yang diberikan. 

Ada beberapa tingkatan lesi yaitu: 

1) Sel mati dengan segera 

2) Pertumbuhan terganggu 

3) Motilitas sel terganggu 

4) Reproduksi sel terganggu 

5) Mitose sel terganggu 

6) Timbul malformasi 

Adanya malformasi sel, gangguan mitose, mutasi gen sehingga 

mengakibatkan timbulnya sel liar, yaitu sel kanker, yang pertumbuhannya tidak 

terkendali (Sukardja, 2000). 
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c. Hormon 

Hormon dapat menimbulkan kanker pada beberapa organ, dimana 

pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon. Kanker payudara, uterus dan prostat 

diduga timbul karena gangguan keseimbangan hormon. Hormon estrogen dapat 

menimbulkan kanker payudara dan kanker endometrium (Sukardja, 2000). Estrogen 

adalah stimulator poten pada proliferasi sel-sel epitel payudara. Estrogen berikatan  

dengan reseptor estrogen dan mengaktivasi gen-gen yang responsif terhadap estrogen 

(Clemons and Gross, 2001 cit Meiyanto, 2006). Estrogen dapat memacu terjadinya 

angiogenesis pada payudara. E2 meningkatkan ekspresi VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor) pada sel MCF-7 (Buteau-Lozano et al., 2002 cit Meiyanto, 2006).  

d. Virus 

Virus masuk ke dalam inti sel berintegrasi dangan DNA penderita dan 

mengubah fenotype sel dengan menyisipkan (insersi) informasi baru atau mengubah  

transkripsi dan translasi gen sehingga dapat mengaktifkan protoonkogen menjadi 

onkogen. Virus hepatitis dapat menimbulkan hepatoma, Retrovirus dapat 

menyebabkan leukimia (Sukardja, 2000).  

Penyebaran kanker melalui limfatik dan melalui darah (Sukardja, 2000). 

a. Kanker payudara  

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan 

payudara. Kanker bisa tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, 

maupun jaringan ikat pada payudara. Di negara-negara Asia, insiden kanker 

payudara mencapai 20 orang per 100.000 penduduk. Di Indonesia sendiri, kanker 

payudara menduduki peringkat kedua setelah kanker leher rahim di antara kanker 

yang menyerang wanita Indonesia (Anonimc, 2008)  
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Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita di 

berbagai belahan dunia. Kebanyakan penderita kanker payudara (60-70%) terlambat 

mendapat pengobatan sehingga mengakibatkan kematian (Meiyanto, 2006).   

Menurut The National Comprehensif Cancer Network  (NCCN) pedoman 

pengobatan kanker meliputi mastectomy atau lumpectomy untuk kanker payudara 

stadium I sampai stadium III A. Obat antikanker yang dapat digunakan antara lain 

doxorubicine, epirubicine, cyclophospamide, vinorelbine dan vincristine. Untuk 

kanker payudara yang sudah mengalami metastase digunkan Taxanes (paclitaxel dan 

docetaxel) (Dipiro et al., 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 dapat ditambah dengan media penumbuh RPMI 1640 dengan Fetal 

Bovine Serum 10% dan antibiotik bebas pada temperatur 37oC dan dapat tumbuh 

secara continue menempel pada dasar flask. Sel T47D merupakan sel kanker 

payudara ER/PR positif. Pada sel ini p53 mengalami missence mutation pada residu 

194 sehingga p53 kehilangan fungsinya. Jika p53 tidak berikatan dengan responce 

element pada DNA, maka kemampuan untuk regulasi cell cycle dapat berkurang atau 

hilang (Schafer et al, 2000 cit Melanisa, 2004). 

4.      Uji Sitotoksik 

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai IC50 yang 

merupakan nilai konsentrasi yang dapat menghasilkan hambatan proliferasi 50% dan 

menunjukkan  potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel (Meiyanto, 2006). 

Nilai  
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IC50 dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar 

harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Melannisa, 2004). 

 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 cit 

Nurrochmad, 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 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 

(Doyle dan Griffith, 2000 cit Nurrochmad, 2001). 

 5.     Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode pemisahan fisikokimiawi. 

Lapisannya terdiri atas fase diam yang ditempatkan pada penyangga berupa pelat 

gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah, berupa larutan, 

akan ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). Setelah pelat atau lapisan ditaruh di 

dalam bejana tertutup rapat yang berisi  larutan pengembang yang cocok (fase 

gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (Stahl, 1985). 

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

ditandai dengan ada tidaknya fluoresensi. Jika tidak tampak dengan cara di atas, 
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maka dilakukan secara kimia yaitu dengan penyemprotan dengan pereaksi yang 

sesuai (Auterhoff dan Kovar, 1987). 

 Parameter pada kromatografi lapis tipis adalah faktor retensi atau retardation 

factor (Rf), merupakan perbandingan jarak yang ditempuh solut dengan jarak yang 

ditempuh fase gerak.  Adapun rumusnya sebagai berikut: 

(cm)gerakfaseditempuhyangJarak
(cm)solutditempuhyangJarak

Rf ?            (1) 

                                                                             (Sumarno, 2001) 

 

E. Keterangan Empiris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah tentang efek 

sitotoksik ekstrak kloroform herba bandotan (Ageratum conyzoides L.) terhadap sel 

(T47D). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


