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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kanker adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan sel-sel dalam 

tubuh berubah dan tumbuh di luar kendali (American Cancer Society, 2016). 

Menurut World Health Organization (WHO) 2008,  kanker merupakan penyebab 

kematian terbesar ke lima di dunia, khususnya di negara berkembang.  Pada tahun 

2012 jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker mencapai 8.2 juta orang. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). Sel kanker memiliki kemampuan untuk 

menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan secara langsung 

di jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang 

jauh (metastasis). Pertumbuhan sel yang tidak teratur ini menyebabkan kerusakan 

DNA, yang dapat mengakibatkan terjadinya mutasi di gen vital yang mengontrol 

pembagian sel, dan fungsi lainnya (Gale, 2000). Penyebaran sel kanker yang tidak 

dapat dikendalikan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. 

 Kanker payudara merupakan kanker yang umum terjadi pada wanita 

selain kanker kulit, jumlah penderitanya di Amerika mencapai lebih dari 3,1 juta 

orang (American Cancer Society, 2015), sedangkan di dunia terdapat sekitar 

522.000 wanita meninggal karena kanker payudara yang dideritanya dengan 

tingkat kematian yang bervariasi di seluruh dunia pada tahun 2012 (Anderson, 

2014). Berdasarkan data di rumah sakit kanker Dharmais Indonesia tahun 2010-

2013, kanker payudara menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian 

pada wanita dengan jumlah yang terus meningkat di setiap tahunya (Kementerian 

Kesehatan RI, 2015).   

Pada umumnya pengobatan kanker dilakukan melalui jalan operasi, 

penyinaran (radioterapi), dan melalui pengobatan dengan zat kimia (kemoterapi). 

Pengobatan melalui jalan operasi hanya bisa dilakukan untuk kanker yang belum 

menyebar. Tumbuhnya kembali sel kanker serta penyebaran sel kanker yang dapat 

mencapai ke kelenjar getah bening merupakan resiko yang dapat ditanggung oleh 
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pasien yang melakukan pengobatan dengan jalan operasi. Pengobatan kanker 

dengan kemoterapi juga menimbulkan beberapa efek samping seperti mual, 

muntah, menyebabkan kerontokan rambut pada bagian-bagian tubuh, dan radiasi 

yang dihasilkan dapat mengganggu pertumbuhan sel normal yang ada 

(Kurnijasanti et al., 2008). Efek samping dan kekurangan dari obat kanker yang 

ada tersebut mendorong para peneliti untuk mencari obat kanker yang lebih aman 

dan selektif yang berasal dari bahan alam, seperti kitolod. 

Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) merupakan salah satu jenis 

tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini berasal dari 

Hindia Barat, yang banyak dijumpai di Indonesia. Kitolod biasanya tumbuh di 

sekitar semak, aliran sungai, atau pada tempat-tempat  lain yang memiliki 

kelembaban yang cukup. Berdasarkan pengalaman empiris yang beredar di 

masyarakat, tanaman kitolod memang terbukti dapat digunakan sebagai obat 

tradisional, antara lain untuk asma, bronkhitis, radang tenggorokan, luka, obat 

antikanker, obat mata, antineoplastik, antiinflamasi, hemostasis, dan analgesik 

(Koller, 2009; Hariana, 2008).  

Agen kemopreventif harus memiliki aktivitas sitotoksik, yang merupakan 

proses penting dalam membunuh sel-sel kanker (Wiley, 2000) seperti mampu 

menginduksi protein pro-apoptosis. Tanaman kitolod memiliki senyawa flavonoid 

(Soraya, 2013) yang bekerja secara signifikan menghambat p – glycoprotein pada 

kemoterapi kanker, meningkatkan efikasi obat antikanker dan melawan kerja dari 

MDR atau multi-drug resistance (Bansal et al., 2009). Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas sitotoksik 

dari ekstrak etanol, fraksi polar, dan nonpolar herba kitolod (Isotoma longiflora 

(L.) C. Presl.) pada sel MCF-7. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana aktivitas sitotoksik ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan 

nonpolar herba kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) terhadap sel MCF-7? 

2. Apa sajakah golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol herba 

kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah 

dituliskan, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui aktivitas sitotoksik dari ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan 

nonpolar herba kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) terhadap sel MCF-7. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol herba 

kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.). 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Klasifikasi Tanaman Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) 

Klasifikasi dari tanaman kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) 

menurut Tjitrosoepomo, 2007 adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Sub Classis  : Sympetalae 

Ordo  : Campanulatae  / Asterales / Synandrae  

Family   : Campanulaceae 

Genus   : Isotoma 

Species   : Isotoma longiflora (L.) C. Presl. 

Sinonim  : Hippobroma longiflora (L.) G. Presl                                       

     Laurentia longiflora (L.) Peterm. 

           (Tjitrosoepomo, 2007). 

2. Deskripsi Tanaman Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) 

Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) merupakan tanaman herba 

menahun yang biasa tumbuh pada pinggiran tembok yang lembab, memiliki 

akar tunggang berwarna putih pucat. Batang herba berbentuk silindris dengan 

sedikit ruas pada bagian batang muda. Bunga dan daun kitolod tunggal, 

dengan daun berwarna hijau yang memiliki rambut halus pada bagian 

permukaanya, ujung daun runcing, dan tepi daun bergerigi. Kitolod (Isotoma 

longiflora (L.) C. Presl.) merupakan tanaman liar yang biasa dimanfaatkan 

sebagai tanaman obat (Steenis, 2006).  

3. Kandungan Senyawa Tanaman Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) 

Prinsip suatu tanaman dapat digunakan sebagai antikanker adalah 

apabila tanaman tersebut mengandung senyawa yang bersifat toksik bagi sel 

kanker (sitotoksik). Berdasarkan hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun dan 

bunga kitolod positif mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, dan tanin 
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(Siregar, 2015). Daun kitolod memiliki kandungan senyawa alkaloid, 

saponin, flavonoida, dan polifenol (Hariana, 2008). 

              

     (a)                    (c)  

     

                                                                                  (b) 

 

Gambar 1. Struktur senyawa Aeskuletin (a), Xantosin (b), dan Levoglukosan (c) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui analisis 

dengan menggunakan GC-MS ekstrak kitolod mengandung komponen 

senyawa flavonoid eskuletin (Gambar 1a) sebanyak 3.64%, 4 etenil 2 metoksi  

fenol sebanyak 3.59%), alkaloid (xantosin pada Gambar 1b, sebanyak 1.2%), 

dan saponin (Levoglukosan pada Gambar 1c, sebanyak 1.75%) (Siregar, 

2015). Tanaman dengan famili Campanulaceae memiliki kandungan senyawa 

alkaloid norlobelanidin (Gambar 2b), lobelanidin (Gambar 2c) dan 

isolobelanin (Gambar 2d) (Villegas et al., 2014). Berikut struktur senyawa 

alkaloid yang terkandung dalam tanaman Lobelia polyphylla yang merupakan 

satu famili dengan tanaman kitolod, yaitu famili Campanulaceae: 

            

                               (a)     (b) 

                      

                          (c)                           (d) 

 

Gambar 2. Struktur senyawa Lobelin (a), Norlobelanidin (b), Lobelanidin (c), Isolobelanin (d) 
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4. Khasiat Tanaman Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) 

Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) merupakan tanaman yang 

biasa dimanfaatkan sebagai tanaman obat oleh masyarakat. Penggunaan daun 

dan bunga kitolod sendiri dapat digunakan dalam bentuk segar seperti 

tumbukan, perasan, seduhan, dan rebusan, yang oleh masyarakat daun dan 

bunga kitolod dimanfaatkan sebagai obat glaukoma pada mata (Wardani dan 

Siska, 2010), katarak (Amaliah, 2014), antivirus (Rothan et al., 2014), sakit 

gigi, bronkitis, sifilis, dan asma (Koller, 2009).  

Tanaman kitolod juga memiliki aktivitas sebagai antimikroba yaitu 

suatu zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba 

seperti bakteri Stapylococcus hominis (Ismailova, 2008) dan Staphylococcus 

aureus (Safitri et al., 2009). Berdasarkan pada penelitian sebelumnya 

dilaporkan bahwa ekstrak seduhan daun kitolod memiliki aktivitas antibakteri 

pada pasien penderita konjungtivitis lebih besar dibandingkan dengan ekstrak 

refluks daun kitolod (Ismailova, 2008). 

5. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan metode yang paling sederhana untuk 

mendapatkan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam suatu tanaman. 

Salah satu metode ekstraksi yang menjadi pilihan adalah dengan cara maserasi 

(perendaman dalam solven). Tanaman harus diserbukkan terlebih dahulu agar 

solven dapat menjangkau senyawa yang berada di dalam sel atau di ruang 

antar sel. Tahapan ekstraksi melalui dua mekanisme dasar, yaitu disolusi yang 

merupakan terendamnya senyawa dalam pelarut, serta difusi yang merupakan 

terbawanya senyawa menuju keluar sel oleh pelarut / solven (Saifudin, 2014). 

Metode maserasi dilakukan dengan merendam 10 bagian (10 kg) simplisia 

dalam 75 bagian (75 L) solven selama 5 hari dengan sesekali pengadukan 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979). 

6. Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia dilakukan setelah bahan atau simplisia diekstraksi 

menggunakan metode maserasi dengan pelarut tertentu untuk mendapatkan 
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senyawa  fitokimia dari dalam dinding sel bahan (Sani et al., 2014). Skrining  

fitokimia merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengetahui 

kandungan senyawa kimia pada tumbuhan khususnya metabolit sekunder 

seperti flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, saponin, dan sebagainya (Nirwana et 

al., 2015). Metode ini digunakan karena cara  pengerjaannya  yang  sederhana, 

cepat, sedikit menggunakan peralatan dan bagian tumbuhan sehingga tidak 

akan merusak tumbuhan itu secara keseluruhan, serta sangat selektif (Nohong, 

2009). 

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan yang bersifat 

analitis dan preparatif. KLT dapat menampilkan visualisasi senyawa-senyawa 

yang terkandung dalam suatu tanaman dan dapat menggolongkan senyawa 

berdasarkan sifat kepolarannya. Pemilihan sistem fase diam dan fase gerak 

berdasarkan kemampuan terbaiknya untuk menghasilkan bercak yang 

sebanyak mungkin. Pada fase normal biasanya digunakan fase diam silika dan 

fase geraknya merupakan kombinasi antara kloroform-metanol atau heksana 

etil asetat dengan berbagai perbandingan (Saifudin, 2014). 

8. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan usaha pemisahan yang dilakukan setelah 

mendapatkan fraksi aktif atau ekstrak aktif. Tahapan fraksinasi bisa 

menggunakan dua tipe kromatografi, yaitu kromatografi kolom dan 

kromatografi lapis tipis (KLT). Kromatografi adalah metode dasar yang sangat 

penting untuk identifikasi, deteksi pemisahan, deteksi optimasi fase gerak, 

deteksi kemurnian, dan lain lain. Kromatografi kolom digunakan untuk 

memisahkan atau fraksinasi kasar maupun halus dengan bantuan pompa 

vakum yang dapat menekan aliran solven, sehingga interaksi atau retensi 

dengan adsorben senyawa-senyawa lebih cepat. Efisiensi pemisahan pada 

kromatografi kolom akan lebih baik apabila disambung dengan pre kolom 

yang berisi serbuk ekstrak. Sistem tersebut biasa disebut dengan VLC 
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(Vaccum Liquid Chromatography) / KCV (Kromatografi Cair Vakum) 

(Saifudin, 2014). 

9. Sel MCF-7 (Michigan Cancer Foundation Line 7) 

Sel MCF-7 merupakan sel kanker payudara yang didapatkan dari 

jaringan pleural effusion breast adenocarcinoma seorang wanita berusia  69 

tahun yang mengidap penyakit kanker payudara dengan golongan darah O 

(ATCC, 2012). Sel MCF-7 memiliki ciri khas mampu mengekspresikan ERα 

yang menyebabkan resistensi pada doxorubisin dan tidak dapat 

mengekspresikan caspase-3 (Ismiyati et al., 2015).  

Pada sel MCF-7 terjadi ekspresi wildtype gen P53 dan over ekspresi 

Bcl-2. Salah satu mekanisme apoptosis pada sel MCF-7 yaitu dengan 

menginduksi gen P53 sehingga akan terjadi induksi protein pro-apoptosis 

lainnya seperti Bax dan Bad. Protein pro-apoptosis akan mengikat Bcl-2 yang 

merupakan protein antiapoptosis, sehingga jika ekspresinya dihambat maka 

akan memicu terjadinya apoptosis (Butt et al., 2000). Terapi farmakologi yang 

dapat digunakan untuk sel kanker jenis ini yaitu seperti tamoksifen, (Dipiro et 

al., 2008) obat golongan antimetabolit seperti 5-Flourourasil, dan golongan 

alkilator seperti siklofosfamid (Ganiswara et al., 2003).  

10. Uji Sitotoksik 

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai IC50. 

Nilai IC50 menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan 

proliferasi sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu 

senyawa terhadap sel. Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji 

pengamatan kinetika sel. Akhir dari uji sitotoksisitas dapat memberikan 

informasi % sel yang mampu bertahan hidup setelah diberikan senyawa yang 

bersifat toksik (Meiyanto et al., 2003). 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menetapkan 

jumlah sel adalah metode MTT. Prinsip dari metode MTT yaitu terjadinya 

reaksi enzimatik pada mitokondria sel hidup setelah penambahan reagen 

MTT, kemuadian akan menghasilkan suatu kompleks kristal berwarna ungu 
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atau kristal formazan. Warna ungu yang terbentuk, menunjukkan banyaknya 

sel kanker yang masih hidup. (Putri, 2013). MTT assay merupakan metode 

yang sensitif, cepat, dan akurat yang dapat digunakan dalam pengukuran 

sampel dalam jumlah banyak (Wiley, 2000). 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, kitolod (Isotoma longiflora (L.) 

C. Presl.)  memiliki banyak khasiat dan sudah lama digunakan  oleh masyarakat 

untuk mengatasi gangguan mata seperti katarak (Amaliah, 2014), mata minus 

serta mengobati kebutaan yang disebabkan karena glaukoma (Wardani and Siska, 

2010), asma, sifilis (Koller, 2009), antivirus (Rothan et al., 2014), dan antibakteri 

(Siregar, 2015).  

Sejumlah kandungan metabolit  sekunder  yang terkandung dalam daun 

kitolod ini antara lain alkaloida (lobelin dan lobelamin), polifenol, flavonoid, 

glikosida, steroid/triterpenoid, saponin dan tanin. Senyawa turunan flavonoid 

menunjukkan aktivitas antitumor dan juga merupakan kandidat  multidrug 

resistance-reversing agent dalam kemoterapi kanker. Flavonoid merupakan 

senyawa bahan alam yang diketahui memiliki khasiat sebagai antikanker. 

Senyawa flavonoid bekerja secara signifikan dengan mekanisme menghambat p – 

glycoprotein pada kemoterapi kanker, meningkatkan efikasi obat antikanker dan 

melawan kerja dari MDR atau multi-drug resistance (Bansal et al., 2009).  

Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa fraksi etil asetat 

dari daun kitolod memiliki kemampuan moderate untuk menghambat sel kanker 

WiDr dengan nilai IC50 191,74 µg/mL (Magfiroh, 2015) dan pada ekstrak etanol 

herba kitolod mampu menghambat pertumbuhan sel heLa dengan nilai IC50 227 

µg/mL (Hapsari et al., 2016). Uraian landasan teori di atas cukup mampu untuk 

membuat sebuah hipotesis dari penelitian ini. 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan nonpolar herba kitolod 

(Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) memiliki potensi antikanker terhadap sel 

kanker payudara MCF-7. 


