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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena sel 

berubah menjadi tidak normal, menjadi lebih agresif, dan mengalami 

pertumbuhan yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena sel kanker dapat 

memenuhi sinyal pertumbuhannya sendiri. Kanker merupakan penyebab kematian 

kedua di Amerika, menurut American Cancer Society pada tahun 2014 

diperkirakan sebanyak 1.665.540 ditemukan kasus baru dan sebanyak 585.720 

warga Amerika meninggal karena kanker, hampir 1.600 mati per harinya. Salah 

satu kanker yang paling mematikan adalah kanker payudara. Estimasi jumlah 

kanker payudara di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 61.682 kasus dan 

pada tahun yang sama diketahui bahwa provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Baratmemiliki estimasi kanker payudara terbesar (Aprianda and Istiqomah, 

2015). Terdapat tiga pengobatan kanker yang berkembang saat yakni bedah, 

radiasi, dan kemoterapi (Arifianti et al., 2014). Pengobatan tersebut masih 

menimbulkan efek samping yang merugikan seperti imunosupresi, myelosupresi, 

ganggunan gastrointestinal, anemia, dan kerontokan pada rambut (Chitwood et 

al., 2013), maka perlu dicari obat antikanker yang lebih selektif yaitu  dapat 

memberantas sel kanker tanpa merusak jaringan-jaringan normal. Agen-agen yang 

ada sekarang ini belum memenuhi kriteria tersebut, sehingga tanaman obat dapat 

menjadi salah satu alternatif dalam pengobatan kanker (Srisadono, 2008).  

Obat tradisional memiliki keunggulan antara lain harga yang lebih 

murah,  mudah dalam memperoleh, dan memiliki efek samping yang minimal. 

Tanaman yang diduga memiliki aktivitas antikanker adalah dau keladi tikus, 

kemangi, dan pepaya. Alasan dipilihnya ketiga tanaman tersebut adalah karena 

ketiganya telah digunakan secara empiris dalam masyarakat dalam mengobati 

kanker. 
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Typonium flagelliforme atau yang dikenal sebagai  keladi tikus. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disebutkan 

bahwa ekstraknya terbukti dapat menyembuhkan kanker prostat dan kanker 

payudara. Penelitian lainya mengenai aktivitas sitotoksik ekstrak daun keladi tikus 

terhadap sel T47D menghasilkan IC50 32,50 µg/mL (Farida et al., 2010) dan 30,19 

µg/mL sel HeLa (Purwaningsih et al., 2014). Studi mengenai hal ini menunjukan 

bahwa fenolik yang terkandung di dalamnya bertanggung jawab terhadap aktivitas 

farmakologinya dan ekstraknya menghasilkan efek chemopreventive agent atau 

menyebabakan penghambatan dari siklus pertumbuhan sel kanker (Mankaram et 

al., 2013). 

Ocimum sanctum  atau yang sering dikenal dengan kemangi. Dilaporkan 

bahawa daunnya mengandung eugenol, euginal, asam ursolat, carcacrol, linalool, 

limatrol, caryophillen dan antosianin. Eugenol merupakan salah satu senyawa 

mayor dari ekstrak daun kemangi yang memiliki aktivitas antikanker yang bekerja 

dengan mengganggu signalling pathway dari sel kanker (Khuda-Bukhsh AR et 

al., 2014). Telah dilakukan penelitian  mengenai uji sitotoksik ekstrak daun 

kemangi secara in vitro terhadap sel WiDr menghasilkan IC50 85 µg/mL (Haryanti 

and Katno, 2011). 

Carica papaya atau yang sering dikenal dengan pepaya yang sering 

digunakan sebagai tanaman obat. Kandungan fitokimia yang memiliki aktivitas 

antikanker adalah alkaloid dan senyawa fenoliknya. Diketahui ekstrak daunnya 

memiliki aktivitas antikanker terhadap squamous cell carcinoma dengan 

IC5077,18 µg/mL (Nguyen et al., 2016). Ekstrak daunya mampu menghambat 

pertumbuhan kanker serviks, hati, dan leukimia dengan menghambat poliferasi 

dari sel hemotopoetik dan tumor solid. Pada sel darah perifer mononuklear, 

ekstrak pepaya menurunkan produksi dari IL-2 dan IL-4 yang dapat meningkatkan 

produksi dari Th1 seperti INF dan TNF (Otsuki et al., 2010).  Berdasarkan uraian 

di atas dan didukung oleh hasil penelitian-penelitian maka akan dilakukan 

penelitian yang berjudul Uji aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun keladi tikus 

(Typonium flagelliforme L.), kemangi (Ocimum sanctum L.), dan pepaya (Carica 

papaya L.) terhadap sel MCF-7. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah ekstrak etanol  daun keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), kemangi 

(Ocimum sanctum L.), dan pepaya (Carica papaya L )berpotensi sebagai 

antikanker terhadap sel MCF-7 ? 

2. Berapa IC50 ekstrak etanol daun keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), 

kemangi (Ocimum sanctum L.), dan pepaya (Carica papaya L.) terhadap sel 

MCF-7? 

3. Golongan senyawaapasajakah yang terkandungdalam ekstrak etanol daun 

keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), kemangi (Ocimum sanctum L.), dan 

pepaya (Carica papaya L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang dituliskan, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui potensi antikankerekstrak etanol daun keladi tikus (Typonium 

flagelliforme L.), kemangi (Ocimum sanctum L.), dan pepaya (Carica papaya 

L.)terhadap sel MCF-7. 

2. Mengetahui IC50 ekstrak etanol daun keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), 

kemangi (Ocimum sanctum L.), dan pepaya (Carica papaya L.) terhadap sel 

MCF-7. 

3. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), kemangi (Ocimum sanctum L.), dan 

pepaya (Carica papaya L.). 
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D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tanaman Keladi Tikus ( Typonium flagelliforme L.) 

a. Deskripsi Tanaman 

Keladi tikus termasuk dalam suku araceae yang banyak ditemukan di 

Malaysia, Di Indonesia sendiri khususnya dipulau Jawa tanaman ini banyak 

ditemukan di dataran tinggi maupun dataran rendah. Berikut adalah taksonomi 

daritanaman keladi tikus : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub division  : Gymnospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Ordo   : Arales 

Family  : Araceae 

Genus  : Typonium 

Spesies  : Typonium flagelliforme (L.) 

(Suhono, 2010) 

b. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia dari tanaman keladi tikus adalah octadecanoid acid, 9-

octadecanoid acid, hexsaoctadekanoid acid, dedocane, tridocane, dan ecosane 

(Mankaram et al., 2013).  Kandungan lainnya adalah 6-glucosyl apigenin atau 

yang disebut isovitexin. Berikut adalah data yang dilaporkan penentuan struktur 

menggunakan 
1
C NMR dan 

1
H NMR struktur dari hasil isolasi daun keladi tikus : 

 

Gambar 1. 6-glucosyl apigenin (isovitexin) (Farida et al., 2012) 
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c. Kegunaan Farmakologis 

Sebuah review tentang aktivitas farmakologis dari tanaman keladi 

tikusmenunjukan bahwa aktivitas utama dari tanaman tersebut adalah sebagai 

antikanker. Aktivitas lainnya dari Typonium flafelliforme, dilaporkan memiliki 

daya antibakteri terhadap Bacillus subtilisdan Pseudomonas aeroginos (Farida et 

al., 2014). Tanaman ini juga memiliki aktivitas antinflamasi pada kanker kolon 

dengan menghambat ekspresi dari COX-2, aktivitasnya sebaik celecoxib yang 

ditunjukan dengan mengukur ekspresi COX-2 yang dihasilkan oleh sel yang 

diberi perlakuan ekstrak dan celecoxib dengan  nilai P < 0.05 (Setyawati et al., 

2016).  

2. Tanaman Kemangi (Ocimum santum L.) 

a. Deskripsi Tanaman 

Kemangi merupakan tanaman yang tumbuh didaerah tropis yang 

merupakan salah satu jenis semak dan memiliki bau yang khas. Taksonomi dari 

tanaman kemangi adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledone 

Ordo  : Tubiflorae 

Family  : Laminaceae 

Genus  : Ocimum 

Spesies  : Ocimum sanctum L. 

(Joseph and Nair, 2013) 

 

b. Kandungan Kimia 

Ocimum sanctum atau kemangi memiliki kandungan fenolik seperti 

circislineol, circimaritin, dan apigenin, flavonoid contohnya seperti orietin dan 

vicenin. Kandungan lainnya adalah asam ursolat, eugenol, euginal, karkakrol, 

linalool, limatrol, karyophillen (Pandey and Madhuri, 2016). Berikut adalah  

struktur dari senyawa mayor kandungan daun kemangi : 
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Gambar 2. Struktur Asam Ursolat (Rahman et al., 2011) 

 

c. Kegunaan Farmakologi 

Pada pengunaan tradisional daunnya biasanya digunakan untuk 

mengobati batuk, flu, flatulen, migrain, dan penyakit kulit. Seiring dengan 

perkembangan pengobatan maka ekstraknya juga diuji secara in vitro dan in vivo 

seperti di aktivitas  antiinflamasinya yaitu ekstrak metanol terbukti sebagai 

antiinflasi kuat  yang ditunjukan dengan nilai IC50 6.38 ± 0.37 mg/L (Basak et al., 

2014). Aktivitas lainnya adalah sebagai hepatoprotektif pada tikus albino yang 

diindukasi dengan CCL4 pada dosis 750 mg/Kg (Green et al., 2013). 

3. Tanaman Pepaya (Carica papaya L.) 

a. Deskripsi Tanamnan 

Tanaman pepayamerupakan tumbuhan asli benua Amerika yang sekarang 

sudah dibudayakan diberbagai negara. Berikut adalah taksonominya: 

Divisio  : Spematophyta 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Cistales 

Family  : Caricae 

Genus  : Carica 

Spesies  : Carica papaya Linn 

(Yogiraj et al., 2015) 

b. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia dari daun pepaya adalah alkaloid karpain, chymopapai, 

dhidrokarpain, papain dan lycopene (Begum, 2014). Kandungan lainnya adalah 

flavonoid glikosida seperti kaempferol, quersetin, rutin, manghaslin, nicotiflorin, 

clitorin, quercetin 7-galactoside, myricetin 7-rhamnoside, luteolin 3,7-diglucoside 



7 
 

 
 

(Nguyen et al., 2016). Beberapa struktur dari kandungannya dapat dilihat pada 

Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

Gambar 3. Struktur Carpain (Roshan et al., 2014) 

 

 

Gambar 4. Struktur Lycopene (Begum, 2014) 

 

c. Kegunaan Farmakologis 

Pada penggunaan daun pepaya secara tradisional biasanya digunakan 

sebagai peningkat nafsu makan pada anak-anak, sedangkan penelitian mengenai 

aktivitas farmakologi tanaman pepaya telah banyak dilakukan, selain sebagai 

antikanker tanaman ini juga memiliki efek hipoglikemi. Ekstrak pepaya 

dilaporkan dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus diabetes pada kadar 

0.75 gram/100 mL (Juárez-rojop et al., 2012). Kandungan senyawa alkaloid 

terbukti dapat mengambat pertumbuhan bakteri patogen pada luka, seperti 

Echericia coli, Staphilococcus aureus, dan Proteus vulgaris (Aruljothi et 

al.,2014). 

4. Kanker Payudara 

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh kegagalan pengaturan 

dari multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme multiseluler. Sel 

kanker mengalami pertumbuhan yang berlebihan dan gangguan deferensiasi sel 

serta jaringan. Sifat sel menjadi invasif yaitu mampu tumbuh dijaringan 
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sekitarnya dan metastatik atau mampu menyebar menuju ke jaringan lainnya 

sehingga menyebabkan pertumbuhan sel baru di jaringan lainnya. Kanker 

merupakan penyakit keturunan atau yang disebut penyakit hereditas.  

Jenis sel kanker payudara cukup heterogen. Pengelompokan sel kanker 

payudara dapat berdasarkan tipe histologi, tingkatan tumor, dan ada tidaknya 

penanda (marker) seperti Estrogen reseptor (ER), Human Epidermal Growth 

Factor Receptor 2 (HER 2), progresteron receptor (PR) yang kemudian 

diklasifikasikan menjadi lima kelompok subtype yang terdiri atas Luminal A, 

luminal B, Basal-Like,postif HER-2 dan Kelompok normal (Tabel 1) 

Tabel 1. Klasifikasi sel kanker payudara 

Klasifikasi Immunoprofile Sel 

Luminal A ER+, PR+/-,HER2 - MCF-7, T47D, SUM185 

Luminal B ER+, PR+/-,HER2 + BT474, ZR-75 

Basal  ER-, PR-,HER2 - MDA-MB-468, SUM190 

Claudin-Low ER-, PR-/-,HER2 - BT5T9,MDA-MB-231 

HER2 ER-, PR-/-,HER2 + SKBR3, MDA-MB453 

 

5. Sel Michigan Cancer Foundation-7  (MCF-7) 

Sel MCF-7 merupakan sel yang mampu mengolah estrogen dalam bentuk 

estradiol sehingga dapat berikatan dengan reseptor estrogen yang berada di 

sitoplasma. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kompleks reseptor aktif yang 

akan mempengaruhi transkripsi gen yang mengatur proses polferasi sel. Sel ini 

dapat mengekspresikan gen P-53  jenis wild type yakni yang belum bermutasi, 

oleh karena itu sel jenis ini masih sensitif tehadap kemoterapi (Schafer et al., 

2000).  Salah satu mekanisme apoptosis dari sel MCF-7 adalah melalui ekspresi 

gen P-53 yang dapat menginduksi ekspresi protein pro apoptosis misalnya bad 

dan bax  yang akan mengikat bcl2 yang ada pada permukaan mitokondria (Butt et 

al., 2000) dan apabila gen P-53 tersebut bermutasi maka gen kehilangan 

kemampuan untuk mengatur siklus pertumbuhan dari sel (Schafer et al., 2000). 

Sel MCF-7 juga memiliki karakteristik yaitu mengekspresikan reseptor 

estrogen alfa (ER+) yang resisten terhadap doksorubisin.). Farmakoterapi 

pengobatan kanker jenis ini dapat digunakan agen-agen kemoterapi  yaitu seperti 

suatu adjuvant endokrin yaitu tamoksifen yang memiliki efek antiestrogenik, 
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golongan taksan seperti paklitaksel dan doksetaksel (Dipiro et al., 2008) atau 

golongan antimetabolit seperti 5-Flourourasil (Ganiswara et al., 2003). 

Karakter lainnya adalah sel ini mengalami over ekspresi Bcl2(Butt et al., 

2000), Bcl2 ini merupakan gen anti apoptosis yang apabila ini di hambat, maka 

proses apoptosis dapat terjadi dan pertumbuhan sel dapat dikendalikan. Selain itu 

sel ini juga tidak mengekspresikan caspase-3, akibatnyya proses apoptosis dari sel 

MCF-7 akan terjadi melalui sekuen caspase 6, 7, dan 9 (Onuki et al., 2003). 

6. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi merupakan metode yang digunakan untuk identifikasi 

senyawa. Kromatografi lapis tipis dapat memvisualkan kandungan dari suatu 

bahan tertentu sehingga dapat diketahui sifat-sifatnya terutama polaritas. Ada dua 

macam sistem yaitu yang pertama fase normal yang menggunakan silika sebagai 

fase diam, hal tersebut merupakan pilihan utama dan paling banyak digunakan 

karena silika  cukup kompatibel dengan mayoritas metabolit sekunder. Silika 

mengandung gugus silanol dan siloksan yang memberikan sifat polar. Sistem 

yang kedua adalah fase terbalik atau disebut juga reserved phase. Fase diam pada 

sistem tersebut adalah oktadekanil (C-18) (Saifudin, 2014) 

7. Metode Uji Sitotoksik dengan MTT 

Menurut  Cancer Chemoprevention Research Center fakultas farmasi 

UGM, uji MTT merupakan metode kolorimetri. 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 bersifat 

basa dan tidak larut dalam air,  oleh karena itu dilakukan  penambahan SDS 10% 

dalam HCl 0,01 M untuk membentuk garam yang dapat larut, kemudian HCl 

berguna untuk menghentikan reaksi enzimatik serta merubah merah fenol pada 

media sel menjadi warna kuning, sehingga tidak akan mengganggu proses 

pembacaan formazan (Syafhan, 2005). Kristal  formazan  memberikan  warna  

ungu  yang  dapat  dibaca absorbansinya  dengan  menggunakan  Enzim-lingked    

Immunosorbent  Assay (ELISA) reader. Uji ini memiliki beberapa keuntungan 
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yaitu cepat, mudah, ekonomis, serta akurat dan dapat dipercaya (reliable) 

dalamkuantifikasijumlahsel. 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari percobaan sebelumnya 

yang akan digunakan sebagai dasar. Tanaman yang pertama adalah daun keladi 

tikus yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan, salah satunya adalah 

sebagai antikanker. Dilaporkan bahwa ekstraknya dapat menghambat 

pertumbuhan sel kanker serviks (HeLa) yang ditunjukan dengan nilai IC50 sebesar 

30,19 µg/mL(Purwaningsih et al., 2014). Penelitian lainnya adalah ekstrak etil 

asetat daunnya menghasilkan IC50 11,81 µg/mLterhadap sel leukimia L1210. 

Kandungan terbesarnya adalah senyawa fenolik yaitu flavonoid yang mampu 

menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Dilaporkan bahwa ditemukan 

kandungan senyawa baru pada daun keladi tikus yaitu senyawa pheophorbide 

yang memiliki aksi antipoliferasi terhadap sel kanker NCI-H23 dan HS578T 

(Katrin et al., 2012). 

Kedua, daun kemangi adalah salah satu tanaman yang ada di Indonesia 

yang memiliki aktivitas  antikanker. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

terkait dengan aktivitas sitototoksiknya telah dilakukan, diantaranya adalah 

aktivitas ekstrak daun kemangi menunjukan aktivitas dengan hasil IC50 adalah 85 

µg/mLterhadap sel WiDr (Haryanti and Katno, 2011). Daun kemangi memiliki 

kandungan minyak esensial yang memiliki aktivitas antikanker dan pernah diteliti 

menghasilkan IC50 0,91 µg/mL, 5,62 µg/mL, dan 10 µg/mLsecara berurutan 

terhadap sel HePG2, HeLa, dan U251 (Ibrahim et al., 2015) dan 60 µg/mLpada 

sel MCF-7. Kandungan kimianya yang diduga memiki aktivitas antikanker adalah 

asam ursolat dan eugenol. Asam ursolat mampu menginhibisi proses 

karsinogenesis, angiogensis, dan diferensiasi dari sel kanker dengan cara 

menghambat aktivasi dari salah satu transcription factor yaitu NF-KB (Haryanti 

and Katno, 2011). Kandungan utama yang berperan dalam aktivitas sitotoksiknya 

adalah eugenol yang dapat mengganggu atau menghambat proses pengiriman 

sinyal pada sel kanker (AR Khuda-Bukhsh et al., 2014).  
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Ketiga, aktivitas antikanker daun pepaya telah diteliti sebelumnya  yaitu 

ekstrak etil asetat daunnya terhadap sel MCF-7 mengahsilkan IC50 125 µg/mLdan 

terhadap squamous cell carcinoma yang menghasilkan IC50 77,18 µg/mL (Nguyen 

et al., 2016), terhadap sel HeLa didapatkan IC50 40,868 µg/mL (Seran, 2012). 

Penelitian lain tentang daunnya adalah ekstrak daunya mampu menghambat 

pertumbuhan kanker serviks, hati, dan leukimia dengan cara menghambat 

poliferasi dari sel hemotopoetik dan tumor solid (Otsuki et al., 2010). 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak daun keladi tikus (Typonium flagelliforme L.), kemangi (Ocimum 

sanctum L.), dan pepaya (Carica papaya L.) memiliki aktivitas sitotoksik terhadap 

sel MCF-7. 

 


