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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan adanya pertumbuhan sel 

tubuh yang tidak terkendali dan pembelahan sel yang tidak dapat dikontrol 

(Dipiro et al., 2008). Menurut World Health Organization (WHO), jenis kanker 

yang paling umum dialami oleh wanita di negara maju dan berkembang adalah 

kanker payudara. Hampir 50 % kasus kanker payudara dan 58 % kematian terjadi 

di negara yang kurang berkembang (Curado et al., 2009). Di Indonesia, penderita 

kanker payudara sebesar 12,10 %, terbanyak kedua setelah kanker serviks yaitu 

19,18% (Tjindarbumi and Mangunkusumo, 2002). Kanker payudara berasal dari 

kelenjar, jaringan dan saluran penunjang payudara selain kulit (Dipiro et al., 

2008), yang tumbuh di bagian duktus kemudian menyebar di bagian stroma dan 

membentuk jaringan ikat padat yang disertai peradangan. Kanker payudara 

menyerang jaringan epithelial payudara, yakni bagian membran mukosa dan 

kelenjar sehingga kanker payudara tergolong dalam karsinoma (Tambunan, 1993). 

Terdapat beberapa jenis pengobatan kanker yaitu kemoterapi, radioterapi, 

dan pembedahan (Manuaba, 2010). Efek pengobatan kanker menggunakan cara 

kemoterapi menimbulkan kerontokan rambut, sedangkan radiasi menyebabkan 

efek rasa mual muntah, dan pembedahan tidak seluruhnya mampu mengangkat 

jaringan tubuh yang rusak karena kanker (Dipiro et al., 2008). 

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka mendorong untuk terus 

dikembangkannya agen antikanker yang berasal dari bahan alam atau dikenal 

dengan istilah kemopreventif (Pelengaris and Khan, 2006). Senyawa 

kemopreventif bersifat lebih meminimalkan efek samping dan aman digunakan 

dibandingkan dengan pengobatan kemoterapi, radiasi, dan pembedahan (Dipiro et 

al., 2008). 
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Salah satu jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah tanaman 

kitolod. Kitolod (Isotoma longiflora (L) C. Presl.) yaitu jenis tanaman liar yang 

banyak ditemukan di Indonesia, utamanya pada habitat semak-semak, aliran 

sungai, dan daerah yang memiliki kelembaban cukup (Tjitrosoepomo, 2007). 

Namun, tidak jarang tanaman kitolod dianggap sebagai tanaman gulma. Secara 

empiris tanaman kitolod digunakan sebagai antibakteri, obat mata, katarak, sakit 

gigi, asma, bronkitis, luka, radang tengggorokan, dan antikanker. Kemampuannya 

sebagai obat karena herba kitolod mengandung golongan senyawa metabolit 

sekunder berupa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenol (Siregar, 2012).  

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terkait uji aktivitas antikanker 

dari daun kitolod terhadap sel kanker kolon WiDr yang mengasilkan IC50 191,74 

µg/mL (Maghfiroh, 2015). Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa tanaman kitolod memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agen 

antikanker. Belum banyaknya penelitian ilmiah mengenai pengujian aktivitas 

antikanker tanaman kitolod, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti uji 

aktivitas antikanker ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan non polar herba 

kitolod terhadap sel T47D. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan non polar herba 

kitolod (Isotoma longiflora (L) C. Presl.) mempunyai efek antikanker 

terhadap sel kanker T47D ?  

2. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada herba kitolod (Isotoma 

longiflora (L) C. Presl.) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, 

maka didapatkan tujuan penelitian antara lain: 
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1. Mengetahui efek antikanker ekstrak etanol, fraksi polar, semipolar, dan 

non polar herba kitolod (Isotoma longiflora (L) Presl.) terhadap sel 

kanker T47D. 

2. Mengetahui macam-macam golongan senyawa herba kitolod (Isotoma 

longiflora (L) Presl.). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

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

a.Taksonomi tanaman Kitolod  

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Campanulatae 

Familia : Campanulaceae 

Genus : Isotoma 

Spesies : Isotoma longiflora (L) C. Presl. 

(Tjitrosoepomo, 2007) 

 

b.  Morfologi tanaman Kitolod 

 

Gambar 1. Tanaman Kitolod (Isotoma longiflora (L) C.Presl) 
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 Tanaman kitolod (Isotoma longiflora (L) C.Presl) merupakan tanaman 

yang tumbuh liar dipinggir saluran air atau sungai, pematang sawah, tempat 

lembab dan terbuka. Tinggi tanaman mencapai 60 cm, dengan bentuk bercabang 

dari pangkal dan beracun pada getah putih yang di hasilkannya. Karakteristik 

daun yaitupermukaan daun berambut halus, ujung daun (apex folii)  runcing 

(acutus) dengan pangkal yang menyempit, tepi daun bergerigi (dentatus), dan 

bagian tepi melekuk ke arah dalam. Daun kitolod memiliki warna kehijauan 

dengan tangkai pendek, panjang daun 5-17 cm, lebar 2-3 cm. Tanaman kitolod 

mempunyai ciri khas yaitu memiliki bunga tunggal berwarna putih dengan 

mahkota berbentuk bintang, bunga ini tumbuh dari ketiak daun. Sedangkan 

buahnya berbentuk lonceng, merunduk, bila merekah akan menjadi dua ruang, 

dan berbiji banyak dalam dua ruang atau lobus (Tjitrosoepomo, 2007). 

 

c.  Kandungan kimia tanaman Kitolod  

Prinsip suatu tanaman dapat digunakan untuk mengatasi kanker, jika 

tanaman tersebut mempunyai kandungan senyawa sitotoksik. Pada tanaman 

kitolod (Isotoma longiflora (L) C. Presl.) terdapat kandungan metabolit sekunder 

yang dapat digunakan sebagai agen antikanker. Metabolit sekunder yang 

terkandung dalam tanaman kitolod yaitu flavonoid dan alkaloid, apabila 

diidentifikasi menggunakan alat GC-MS (Gas Chromatography Mass 

Spectrometer) ekstrak etanol daun kitolod terdapat golongan senyawa flavonoid 

yang senyawa aktifnya yaitu aesculetin sebanyak 3,64% dan 4-etil 2-metoksi 

fenol sebanyak 3,59%, kemudian alkaloid dengan senyawa aktifnya yaitu 

xantoxin sebanyak 1,2 %   (Siregar, 2012) (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Struktur aesculetin 
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d. Khasiat tanaman Kitolod 

Penggunaan secara empiris, daun dari tanaman kitolod (Isotoma 

longiflora (L) C. Presl.) yang telah direndam air dimanfaatkan oleh masyarakat 

yakni sebagai obat penyembuh luka, obat sakit mata, radang tenggorokan, dan 

obat sakit gigi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sudah dilakukan penelitian ilmiah mengenai tanaman kitolod diantaranya yaitu, 

tanaman kitolod memiliki aktivitas sebagai antibakteri dengan hasil penelitian 

nilai konsentrasi hambat minimum dari ekstrak etanol daun kitolod dan bunga 

adalah 25 mg/ml (Siregar, 2012), pengobatan glaukoma yang dibuktikan pada 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kosentrasi III yaitu infus daun kitolod 

kosentrasi 60% mempunyai efek menurunkan tekanan bola mata yang sebanding 

dengan tetes mata pilokarpin 2% (Wardani and Sunaryo, 2015), anti-inflamasi  

(Hariana, 2008), dan aktivitas antikanker dari fraksi etil asetat daun kitolod 

terhadap sel WiDr yaitu sel kanker kolon, diperoleh nilai IC50 191,74 µg/mL 

(Maghfiroh, 2015). 

 

2.  Kanker Payudara 

Sebanyak 90%  wanita pada fase awal penyakit kanker payudara, bersifat 

asimtomatik, dan tidak menimbulkan nyeri. Kanker payudara didiagnosis dengan 

munculnya benjolan pada dada dengan ukuran kurang dari 2 cm. Benjolan akan 

menjadi keras, tidak beraturan, soliter, unilateral, dan solid pada tumor yang 

ganas. Tanda yang lebih spesifik yaitu adanya abnormalitas pada puting dan 

retraksi. Selain itu jaringan payudara akan terasa panas, muncul kemerahan, dan 

terjadi edema pada kulit untuk kasus yang lebih berat (Tambunan, 1993). 

Setiap wanita memiliki faktor resiko kanker payudara, namun 

kebanyakan wanita terkadang tidak menyadari faktor resiko. Faktor resiko 

tersebut diantaranya yaitu usia, faktor ras, hormonal, genetik, alkohol, 

penggunaan oral kontrasepsi, dan merokok, sedangkan faktor-faktor yang 

menyebabkan kanker payudara diantaranya yaitu hormon, faktor genetik 

seseorang, dan gaya hidup (Dipiro et al., 2008). 
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3.  Sel kanker T47D 

Sel T47D merupakan sel kanker payudara dengan karakteristik ER 

(Estrogen Reseptor) / PR (Progesteron Reseptor) positif (Schafer et al., 2000). Sel 

T47D adalah continous cell line yang diperoleh dari isolasi jaringan tumor duktal 

payudara seorang wanita yang berusia 54 tahun. Cell line merupakan sel yang 

disubkultur dari primary cultures yaitu sel yang berasal langsung dari jaringan 

atau organ yang diperoleh dari proses enzimatik maupun mekanik yang dikultur 

dalam kondisi hormonal  (Doyle and Griffiths, 2000). Pada penelitian kanker 

secara in vitro continous cell line sering digunakan karena memiliki kelebihan 

yaitu mudah penanganannya, tingkat homogenitas yang tinggi, kemampuan 

bereplikasi yang tidak terbatas, dan jika terkontaminasi mudah diganti dengan 

frozen stock. 

Secara molekuler sel kanker payudara T47D yaitu dapat 

mengekspresikan protein gen p53 yang termutasi. Gen p53 tidak dapat berikatan 

dengan respon elemen pada DNA karena mutasi yang terjadi pada residu 194 

(dalam zinc-binding domain, L2), mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya 

kemampuan p53 untuk melakukan regulasi sel (Schafer et al., 2000). Sel T47D 

diklasifikasikan sebagai sel yang mudah mengalami diferensiasi karena memiliki 

reseptor estrogen positif. 

Farmakoterapi pengobatan kanker payudara dapat menggunakan agen 

kemoterapi seperti terapi adjuvan endokrin yaitu tamoxifen yang memiliki  efek 

antiestrogen (Dipiro et al., 2008), golongan pengalkil, antibiotik, atau 

antimetabolit.  Sel T47D cukup sensitif terhadap doksorubisin (Zampieri et al., 

2001). Doksorubisin adalah jenis antrasiklin yang termasuk dalam antibiotik, 

memiliki kemampuan menghambat sel kanker dengan cara menghambat sintesis 

DNA dan RNA. Antrasiklin bereaksi dengan sitokrom P450 reduktase, dengan zat 

perantara MADPH yang kemudian bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk 

radikal bebas, dimana radikal bebas ini yang akan menghambat pertumbuhan sel 

kanker (Tjay and Rahardja, 2002). 
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4. Fraksinasi 

Fraksinasi yaitu pemisahan yang dilakukan setelah memperoleh ekstrak 

yang aktif atau fraksi aktif. Tahapan fraksinasi dapat dilakukan dengan cara 

kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Kromatografi kolom digunakan 

untuk memisahkan fraksinasi kasar maupun halus dengan bantuan pompa  vakum 

yang dapat menekan aliran solven, sehingga retensi atau interaksi dengan 

adsorben senyawa-senyawa menjadi ebih cepat. Fase normal yang digunakan 

adalah adsorben dengan silica. Interaksi hidrofobik jenis Van Der Walls atau 

ikatan London adalah interaksi yang terjadi antara adsorben dan analit. Efisiensi 

pemisahan pada kromatografi kolom akan lebih baik jika disambungkan dengan 

pre kolom yang berisi serbuk ekstrak, sistem ini biasa disebut degan Kromatorafi  

Cair Vakum (KCV). Senyawa yang memiliki sifat kurang polar akan memiliki 

waktu tinggal lebih panjang karena terjerap lebih lama dengan fase diam, 

sedangkan senyawa yang bersifat polar mempunyai retention time lebih cepat 

karena terbawa oleh  fase gerak (Saifudin, 2014). 

 

5. Sitotoksik 

Uji sitotoksik merupakan uji toksisitas yang dilakukan secara in-vitro 

menggunakan kultur sel untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplastik dari 

suatu senyawa. Penggunaan uji toksisitas pada sebuah kultur sel adalah salah satu 

cara penetapan in-vitro untuk mendapatkan obat sitotoksik. Sistem yang 

digunakan ini merupakan uji kuantitatif dengan cara menetapkan kematian sel 

(Freshney, 1987). 

IC50 merupakan parameter yang dipergunakan untuk menentukan uji 

sitotoksik. Nilai dari IC50 menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa 

terhadap sel dan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan poliferasi sel 

yakni sebesar 50%. Semakin besar harga IC50 menandakan senyawa tersebut 

semakin tidak toksik. Nilai ini sebagai patokan untuk melakukan uji pengamatan 

kinetika sel. Akhir dari uji sitotoksik atau antikanker ini pada organ target 
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memberikan informasi langsung mengenai perubahan yang terjadi pada fungsi sel 

secara spesifik (Djajanegara and Wahyudi, 2009). 

 

6. MTT Assay 

Metode MTT assay merupakan jenis metode kolorimetrik. Uji MTT 

assay menggunakan pereaksi garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi 

kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat pada 

jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif dalam sel yang masih hidup.  

Warna ungu akan dihasilkan oleh kristal formazan yang dapat dibaca 

absorbansinya dengan menggunakan ELISA reader. MTT assay mempunyai 

keuntungan relatif cepat, akurat, sensitivitas dan reproduktivitas tinggi, dapat 

digunakan dengan mudah, dan hasilnya dapat memprediksi sifat sitotoksik bahan 

(Ferrari and Fornasiero, 1990). 

 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah efek 

sitotoksik herba kitolod terhadap sel kanker T47D dan mengetahui berbagai jenis 

golongan senyawa herba kitolod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


