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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan abnormal 

sel pada jaringan tubuh secara terus-menerus dan tidak terkendali sehingga dapat 

menyebabkan kematian pada pasien (Dipiro et al., 2008). Kanker serviks adalah 

kanker yang terdapat pada serviks atau leher rahim, yaitu area bagian bawah 

rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Sel HeLa merupakan sel 

kanker leher rahim akibat dari infeksi Human Papillomavirus (Tambunan, 1995). 

Kanker serviks merupakan urutan pertama terbanyak yang menyerang wanita 

terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan 

Kesehatan Dunia (WHO), diketahui terdapat 493.243 jiwa per tahun penderita 

kanker serviks baru di dunia dengan angka kematian karena kanker ini sebanyak 

273.505 jiwa per tahun. Di Indonesia sendiri, diperkirakan 15.000 kasus baru 

kanker serviks terjadi setiap tahunnya, sedangkan angka kematiannya sekitar 

7.500 kasus per tahun (Emilia, 2010). 

Metode pengobatan penyakit kanker meliputi kemoterapi, radiasi dan 

pembedahan. Kemoterapi merupakan pilihan pertama untuk menangani kanker, 

namun memeliki kekurangan adanya efek samping yang ditimbulkan antara lain 

terjadinya penurunan jumlah sel-sel darah, infeksi, anemia, pendarahan seperti 

mimisan, rambut rontok (Cheung et al., 2013). Oleh karena itu, metode 

pengobatan kanker yang lebih aman sangat perlu dikembangkan. Salah satu 

metode yang  masih terus dikembangkan adalah penggunaan agen antikanker dari 

bahan alam. Penggunaan bahan alam relatif lebih aman karena efek sampingnya 

relatif kecil jika dibandingkan dengan operasi, kemoterapi, dan radiasi 

(Kamuhabwa et al., 2000).  

Beberapa tanaman yang berpotensi dikembangkan menjadi obat 

antikanker adalah keladi tikus, kemangi dan pepaya (Kainsa et al., 2012). Keladi 

tikus dapat mengurangi terjadinya metastasis atau penyebaran sel kanker
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termasuk kanker payudara, serviks, nasofaring, prostat, pankreas dan paruparu 

(Singh et al., 2013). Kemangi bersifat sebagai adaptogen dan memiliki efek yaitu 

imunomodulator, anti‐stress, hepatoprotektif, kemopreventif, dan anti‐inflamasi 

(Niture et al., 2006). Pepaya mengandung senyawa flavonoid yang mempunyai 

efek sebagai antialergi, antiinflamasi, pengobatan pada kerapuhan kapiler, 

agregasi platelet, mikroba, hepatoxin, virus dan antikanker (Okwu, 2004). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya aktivitas sitotoksik pada ekstrak etil 

asetat tanaman keladi tikus terhadap sel HeLa dengan nilai IC50 147,7 µg/mL 

(Da’i et al., 2007) dan ekstrak etanol daun pepaya terhadap sel SCC25 dengan 

nilai IC50 77,18 µg/ml (Nguyen et al., 2015) kemudian essential oil daun kemangi 

memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 5,62 µg/mL (Ibrahim 

et al., 2015).  

Setiap sel kanker memiliki mekanisme dan karakteristik molekuker yang 

berbeda-beda. Sel HeLa merupakan sel kanker leher rahim akibat infeksi dari 

Human Papillomavirus (HPV), dimana virus ini diketahui mengekspresikan 2 

onkogen yaitu E6 dan E7. Ekspresi protein E6 dan E7 dari HPV ini menyebabkan 

sel tidak mengalami apoptosis sehingga mengakibatkan sel bersifat immortal, 

selain itu juga menghambat aktivitas gen p53 dan p105Rb yang terdapat dalam sel 

kanker leher rahim (Goodwin and DiMaio, 2000). Sel HeLa dapat melakukan 

proliferasi yang lebih cepat dibandingkan dengan sel kanker lainnya. Berdasarkan 

uraian di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai aktivitas sitotoksik 

ekstrak etanol daun keladi tikus, kemangi dan pepaya terhadap sel HeLa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan: 

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

kemangi  (Ocimum sanctum L) dan pepaya (Carica papaya L) mempunyai 

efek sitotoksik terhadap sel HeLa? 

2. Apakah golongan senyawa yang terkandung dalam daun keladi tikus 

(Typhonium flagelliforme L), kemangi  (Ocimum sanctum L) dan pepaya 

(Carica papaya L)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol daun keladi tikus (Typhonium 

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

terhadap sel HeLa dengan menentukan IC50 menggunakan metode MTT 

assay. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam daun keladi tikus 

(Typhonium flagelliforme), kemangi  (Ocimum sanctum L) dan pepaya 

(Carica papaya L). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme L) 

a. Deskripsi Tanaman 

Keladi tikus (Typhonium flagelliforme L) merupakan tanaman herbal dari 

famili Araceae yang tumbuh liar di tempat yang lembab. Keladi tikus memiliki 

ciri khas berupa bunga unik yang bentuknya menyerupai ekor tikus. Daunnya 

berbentuk bulat dengan ujung daun yang meruncing (Sudewo, 2007). 

b. Klasifikasi Tanaman 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisio : Gymnospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Arales 

Suku  : Araceae 

Marga  : Typhonium 

Jenis  : Typhonium flagelliforme (L.) 

        (BPOM, 2008) 

c. Kandungan Senyawa 

Penelitian sebelumnya mengenai uji fitokimia terhadap keladi tikus 

diketahui bahwa keladi tikus mengandung alkaloid, saponin, steroid, triterpenoid, 

fenol, Ribosome Inactivating Protein (RIP) dan glikosida (Syahid, 2007). 
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Senyawa fenolik dalam keladi tikus merupakan senyawa yang berpotensi untuk 

antikanker, selain itu senyawa fenol dalam esktrak keladi tikus juga dapat 

berperan sebagai agen kemopreventif atau dapat menghambat siklus sel dan 

memicu apoptosis (Singh et al., 2013). Beberapa penelitian lain menunjukkan 

bahwa senyawa fenolik dari kelompok flavonoid mampu menghambat sel kanker. 

Diketahui bahwa keladi tikus mengandung Ribosome Inactivating Protein yang 

mampu memotong sel kanker DNA atau RNA, sehingga mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker tanpa merusak jaringan disekitarnya (de Virgilio et al., 

2010). Database UNPD menyebutkan bahwa tanaman keladi tikus dihasilkan 3 

isolat senyawa fenolik.  

d. Efek farmakologi 

Keladi tikus memiliki beberapa aktivitas farmakologi yaitu antioksidan, 

antibakteri, antikanker, antiproliferatif, induksi apoptosis, aktivitas miscellaneous, 

antiinflamasi, analgesik, dan antihepatotoksik (Singh et al., 2013). Fraksi etil 

asetat pada ekstrak metanol daun keladi tikus memiliki aktivitas antioksidan 

dengan nilai IC50 56,32 µg/mL dan aktivitas antibakteri terhadap B.subtillis dan 

P.aeruginosa (Farida et al., 2014). Ekstrak ester, air dan alkohol dari keladi tikus 

memiliki efek untuk menghilangkan batuk dan dahak, antiasma, analgesia, 

antiinflamasi dan sedasi (Zhong et al., 2001). Ekstrak keladi tikus mampu 

menghambat proliferasi pada sel kanker paru-paru manusia (sel A549) melalui 

induksi penangkapan siklus sel dan apoptosis (Fen Hsu et al., 2011). 

2. Tanaman Kemangi (Ocimum sanctum L) 

a. Deskripsi Tanaman 

Kemangi merupakan tanaman herba (tanaman berdaun tanpa batang 

berkayu) tegak atau semak, memiliki bau khas yang kuat, bercabang banyak, 

batang berwarna hijau atau keunguan, dan tingginya sekitar 0,3-1,5 m (Mahmood, 

2008). 

b. Klasifikasi Tanaman 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 
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Bangsa  : Lamiales 

Suku  : Lamiaceace (Labiatae) 

Marga  : Ocimum 

Jenis  : Ocimum sanctum L 

        (BPOM, 2008) 

c. Kandungan Senyawa 

Kemangi mengandung tanin, orientin (flavonoid), steroid, vicenin, 

eugenol, minyak atsiri, asam heksauronat, pentosa, xilosa, asam metil homoanisat, 

molludistin isorientin, aesculectin, orientin, chlorogenic acid, isovitexin, aesculin, 

gallic acid galactose, arabinose, a-sitosterol dan asam ursolat (Joseph and Nair, 

2013). Asam ursolat diketahui memiliki aktivitas antikanker dengan menghambat 

peristiwa karsinogenesis, promosi kanker, induksi differensiasi sel kanker, dan 

angiogenesis. Aktivitas tersebut diperantarai oleh kemampuan asam ursolat 

menghambat aktivasi salah satu faktor transkripsi, nuclear factor‐kappaB 

(NF‐κB). Senyawa yang dapat menghambat aktivasi NF‐κB memiliki potensi 

terapetik sebagai senyawa antikanker (Shishodia et al., 2003). Flavonoid, orientin 

yang diisolasi dari ekstrak daun kemangi menunjukkan bahwa dapat memberikan 

perlindungan terhadap radiasi (Devi et al., 2000). Vicenin secara efektif memiliki 

antiproliferativ, antiangiogenic dan efek pro-apoptosis pada sel kanker prostat 

(Nagaprashantha et al., 2011). Eugenol diketahui untuk efek kemopreventif pada 

sel kanker lambung (Manikandan et al., 2010). Database UNPD menyebutkan, 

tanaman kemangi dihasilkan isolat sebanyak 42 senyawa isolat. Dari sekian isolat 

yang ada, terdapat sekitar 50% flavonoid, 40% fenolik (eugenol), dan sisanya 

yaitu isolat asam ursolat, terpenoid dan sterol dalam tanaman kemangi. 

d. Efek Farmakologi 

Kemangi memiliki beberapa efek farmakologi diantaranya yaitu 

antikoagulan, immunomodulatory effect, analgesik, antifertilitas, antioksidan, 

neuroprotective, antibakteri, antidiabet, antiinflamasi, radioprotective, 

hepatoprotective, cardioprotective, and antikanker (Joseph and Nair, 2013). 

Ekstrak metanol dan etanol dari daun kemangi berpotensi terhadap aktivitas 

antioksidan, anti-inflammatory dan anti-proliferative (Basak et al., 2014). 



6 

 

 

3. Tanaman Pepaya (Carica papaya L) 

a. Deskripsi Tanaman 

Pepaya (Carica papaya L.) berasal dari famili Caricaceae. Pepaya adalah 

tumbuhan yang memiliki buah dengan rasa manis, dengan tekstur berair, sangat 

mudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Pepaya merupakan tanaman obat 

yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan masa hidup yang pendek, tetapi dapat 

memproduksi buah hampir lebih dari 20 tahun. Selain itu, daunnya juga 

mengandung enzim papain (Krishna, 2008). 

b. Klasifikasi Tanaman 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Caricales 

Suku  : Caricaceae (Labiatae) 

Marga  : Carica 

Jenis  : Carica papaya L 

        (BPOM, 2008) 

c. Kandungan Senyawa 

Daun pepaya mengandung beberapa senyawa yaitu tanin, saponin, 

alkaloid, flavonoid, glikosida jantung dan asam amino. Tanin memiliki efek 

sebagai astringent, berperan dalam penyembuhan. Saponin memiliki efek 

koagulasi sel darah, aktivitas hemolitik, mengikat kolesterol dan ekspektoran. 

Alkaloid mempunyai efek analgesik, antibakteri dan antimalaria. Flavonoid 

mempunyai efek sebagai antioksidan dan pembersih radikal bebas yang mencegah 

kerusakan sel serta memiliki aktivitas antikanker. Asam amino memiliki efek 

sebagai antisickling yaitu melindungi sel dari kerusakan oksidatif (Patil et al., 

2014). Kandungan pepaya yang dilaporkan memiliki aktivitas antikanker 

diantaranya enzim papain, carotenoids, alkaloid (didalam daun), fenolik, dan 

glucosinolate. Pepaya kaya akan enzim papain yang memiliki efek dalam 

menghambat kanker (Fauziya and Krishnamurthy, 2013). Database UNPD 

menyebutkan bahwa tanaman pepaya dihasilkan isolat sebanyak 56 senyawa 
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isolat. Dari sekian isolat yang ada, terdapat beberapa senyawa isolat yaitu 

diantaranya alkaloid carpain, flavonoid, fenolik, dan beta carotene. Kandungan 

isolat senyawa yang mendominasi pada tanaman pepaya adalah alkaloid carpain 

dan flavonoid. 

d. Efek Farmakologi 

Pepaya mempunyai efek farmakologi sebagai antioksidan, antikanker, 

ant-inflammatory, antidiabetik, immunomodulatory, pengobatan demam berdarah 

dan antifertility (Sudhakar and Theivanai Vidhya, 2014). Daun kering pepaya 

digunakan untuk pengobatan panas, pireksia, diabetes, gonorrhoea, sifilis, 

inflamasi, luka, arthritis dan rematik. Senyawa aktif yang terdapat pada daun 

pepaya mempunyai efek farmakologi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker 

dan efek immunomodulatory (Patil et al., 2014). 

4. Kanker Serviks 

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan rusaknya mekanisme 

pengaturan dasar perilaku sel, khususnya mekanisme pertumbuhan dan 

diferensiasi sel yang diatur oleh gen. Sel kanker memiliki sifat pertumbuhan yang 

berlebihan, sifatnya invasif yakni mampu tumbuh dijaringan sekitarnya, bersifat 

metastatik atau mampu menyebar menuju ke jaringan lainnya dan menyebabkan 

pertumbuhan sel yang baru, sehingga merupakan penyakit hereditas yang 

diturunkan (Gen, 2014). Salah satu jenis kanker adalah kanker leher rahim 

(serviks). Kanker serviks adalah kanker pada leher rahim, suatu daerah pada organ 

reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara 

rahim (uterus) dan liang senggama atau vagina. Penyebab kanker serviks belum 

jelas diketahui, namun ada beberapa faktor resiko dan predisposisi yang menonjol 

yaitu: 

a. Umur pertama kali melakukan hubungan seksual, penelitian menunjukkan 

bahwa semakin muda wanita melakukan hubungan seksual maka semakin 

besar resiko terkena kanker serviks. 

b. Jumlah kehamilan dan partus. Semakin sering partus semakin besar resiko 

mendapat kanker serviks. 
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c. Jumlah perkawinan. Wanita yang sering melakukan hubungan seksual dan 

sering berganti pasangan mempunyai faktor resiko lebih besar terhadap 

kejadian kanker ini. 

d. Infeksi virus. Infeksi virus herpes simplek (HSV-2) dan virus papiloma atau 

virus kondiloma akuminata diduga sebagai faktor penyebab. 

e. Sosial ekonomi. Kanker serviks banyak dijumpai pada golongan sosial 

ekonomi rendah, mungkin faktor sosial ekonomi ada kaitannya dengan gizi 

dan imunitas.  

f. Higiene dan sirkumsisi. 

(Tambunan, 1995) 

5. Sel HeLa 

Sel HeLa adalah sel kanker leher rahim akibat infeksi Human 

Papillomavirus (HPV 18) sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan sel 

leher rahim normal. Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV diketahui 

mengeekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat 

menyebabkan sifat imortal pada kultur primer keratinosit manusia namun sel yang 

imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi. (Gewin 

et al., 2004). Jadi, viral onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi 

pembentukan tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan sifat kanker (Goodwin and DiMaio, 2000).  

Protein E6 dan E7 dari HPV memodulasi protein seluler yang mengatur 

daur sel. Protein E6 berikatan dengan protein seluler yaitu E6-associated protein 

(E6-AP) membentuk ubiquitin ligase E3 dengan target degradasi tumor 

suppressor p53 (Gewin et al., 2004). Degradasi p53 mengakibatkan sel tidak 

mengalami apoptosis ataupun memasuki area pada G1/S, mekanisme selanjutnya 

dengan menginduksi protein c-myc yang dapat memacu enzim telomerase 

sehingga menyebabkan sel bersifat immortal. Perantara kompleks E6-AP 

menstimulasi ekspresi eksogenus gen hTERT (human telomerase reverse 

transcriptase) yang mengkode subunit katalitik dari telomerase (Horner et al., 

2004) selain itu juga terjadi induksi telomerase (Goodwin and DiMaio, 2000).   
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Protein E7 mengikat bentuk aktif dari hipofosforilasi dari p105Rb dan 

anggota famili retinoblasma (Rb) lainnya dari preotein tumor supressor yang 

mengakibatkan destabilisasi dan hilangnya kompleks pRb/E2F, dimana kompleks 

pRb/E2F ini berfungsi menekan transkripsi gen yang dibutuhkan untuk progresi 

siklus sel. Jalur dari p53 dan pRb saling berhubungan satu sama lain. Fosforilasi 

p105Rb mengakibatkan lepasnya kompleks Rb/E2F yang diperantarai oleh cyclin-

dependent kinase dan dihambat oleh p21 yang merupakan target transkripsi dari 

p53. Protein E6 dan E7 juga menunjukkan ketidaktergantungannya pada aktivitas 

p53 dan pRb (DeFilippis et al., 2003). Sebagian besar sel kanker serviks 

mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. Sehingga, gen pengatur 

pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat dalam sel kanker leher 

rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh ekspresi protein E6 dan E7 dari HPV 

(Goodwin and DiMaio, 2000). 

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang 

digunakan adalah media RPMI 1640-serum. Di dalamnya terkandung nutrisi yang 

cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin, garam-garam anorganik, 

dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-hormon yang 

mampu memacu pertumbuhan sel. Albumin berfungsi sebagai protein transport, 

lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel dan mineral berfungsi sebagai kofaktor 

enzim. Sel HeLa melakukan proliferasi dengan sangat cepat dibandingkan dengan 

sel kanker lainnya. Selain itu, sel ini bersifat imortal dan produktif sehingga 

banyak digunakan dalam penelitian ilmiah (Rahbari et al., 2009). 

6. 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, sedangkan pada organ target memberikan informasi langsung tentang 

perubahan yang terjadi pada fungsi sel secara spesifik (Meiyanto et al., 2003). 
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Metode yang akan  digunakan untuk uji sitotoksik adalah metode MTT. 

Metode MTT assay merupakan metode yang sensitif, cepat, dan akurat yang dapat 

digunakan dalam pengukuran sampel dalam jumlah banyak  Prinsip dari metode 

MTT yaitu terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase suksinat 

tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang 

hidup.  Garam kuning tetrazolium akan membentuk kristal formazan berwarna 

ungu dan tidak larut air. Penambahan reagen stopper (bersifat detergenik) akan 

melarutkan kristal berwarna ini yang kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan ELISA reader. Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional 

dengan jumlah sel hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, 

maka berarti jumlah sel hidup semakin banyak (Dyaningtyas, 2012). 

7. Ekstraksi 

Metode ekstraksi paling sederhana dan menjadi pilihan adalah maserasi, 

yakni merendam material didalam pelarut. Maserasi adalah metode ekstraksi 

pilihan pada tahap pendahuluan, selain karena sederhana juga tidak banyak 

gangguan fisis dan menghasilkan rendemen esktraksi tinggi. Tahapan ekstraksi 

melewati dua mekanisme yaitu disolusi dan difusi. Agar solven dapat menjangkau 

tempat senyawa di dalam sel atau ruang antar sel maka harus dilakukan 

penyerbukan. Esktrak adalah material hasil penarikan oleh pelarut air atau pelarut 

organik dari bahan kering. Pelarutnya dihilangkan dengan cara penguapan dengan 

alat evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental jika pelarutnya pelarut organik. 

jika pelarutnya air, pada tahap akhir dilakukan penghilangan total dengan cara 

liofilisasi menggunakan alat freeze dryer (Saifudin, 2014). 

Metanol, etanol 70%, dan etanol 96% adalah pelarut pilihan utama untuk 

mengesktraksi metabolit sekunder yang belum diketahui strukturnya dan untuk 

tujuan skrining. Ketiga pelarut ini memiliki extracting power yang luas sehingga 

semua metabolit sekunder tersari dalam tiga kali maserasi. Ekstraksi biasanya 

dilakukan 2-3 kali atau sampai material tidak mengandung senyawa terlarut lagi. 

Metode ekstraksi lain seperti perkolasi, gas superkritis dan lain-lain bukanlah 

metode terpilih untuk ekstraksi pendahuluan (Saifudin, 2014). 
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8. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi sangat penting dan fundamental untuk identifikasi, deteksi 

pemisahan, deteksi optimasi fase gerak, dan deteksi kemurnian. Jadi kromatografi 

adalah metode dasar. Ada dua tipe kromatografi berdasarkan pengepakan fase 

diam yaitu kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi kolom. Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) adalah dasar untuk mendapatkan visi terkait metode pemisahan 

yang akan dipilih. KLT cenderung bersifat analitis, hanya pekerjaan tertentu untuk 

isolasi (preparatif). KLT akan memvisualkan senyawa-senyawa yang terkandung 

didalam bahan sehingga bisa diketahui sifat-sifatnya terutama polaritas. Sistem 

yang dipilih fase diam dan fase gerak sebisa mungkin memberikan jumlah bercak 

sebanyak mungkin. Untuk melakukan KLT perlu memahami aspek fase diam tipe 

normal, fase diam terbalik dan pemisahan alkaloid (Saifudin, 2014). 

 

E. Landasan Teori 

Keladi tikus (Typhonium flagelliforme L) merupakan tanaman yang 

berpotensi dalam pengobatan kanker. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam 

keladi tikus yang berperan sebagai antikanker. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa keladi tikus mempunyai aktifitas sitotoksik pada sel kanker (Singh et al., 

2013). Ekstrak diklorometana dan etil asetat dari daun keladi tikus menunjukkan 

efek antiproliferatif yang signifikan terhadap sel kanker manusia T4-

lymphoblastoid CEM-ss (Mohan et al., 2008). Ekstrak etanol tanaman keladi tikus 

memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF-7 dengan nilai IC50 5,59 µg/mL 

(Purwaningsih et al., 2014). Ekstrak etil asetat daun keladi tikus menunjukkan 

aktivitas antikanker dan induksi apoptosis pada sel WiDr melalui penghambatan 

ekspresi COX-2 dengan IC50 70 µg/mL (Setiawati et al., 2016). Ekstrak etil asetat 

tanaman keladi tikus terhadap sel HeLa dengan nilai IC50 147,7 µg/mL (Da’i et 

al., 2007) 

Kemangi (Ocimum sanctum L) telah diketahui memiliki efek 

farmakologis sebagai antikanker. Senyawa yang memiliki aktivitas antikanker 

adalah asam ursolat dan eugenol. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai 

aktivitas antikanker kemangi terhadap sel kanker. Ekstrak etanol dari herba 
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kemangi menunjukkan adanya aktivitas sitotoksik dan didapatkan nilai IC50 85 

µg/ml terhadap sel WiDr (Haryanti and Katno, 2011). Minyak esensial dari 

kemangi menunjukkan adanya aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara 

MCF-7 dengan nilai IC50 60 µg/mL (Tamil Selvi et al., 2015). Ekstrak etanol dari 

kemangi memiliki aktivitas antikanker dan mampu memberikan penurunan yang 

signifikan pada volume kanker Sarcoma-180 (Karthikeyan et al., 1999).  Essential 

oil daun kemangi memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 

5,62 µg/mL (Ibrahim et al., 2015).  

Pepaya (Carica papaya L) merupakan tanaman yang juga memiliki 

potensi sebagai antikanker. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas antikanker 

pada daun pepaya diantaranya yaitu flavonoid, tokoferol, lycopene, dan 

benzylisothiocyanate. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pepaya memiliki 

aktivitas antikanker. Ekstrak etanol buah pepaya mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker dan dihasilkan nilai IC50 62,5 µg/ml terhadap sel MCF-7 

(Jayakumar and Kanthimath, 2011). Lycopene murni dan jus pepaya mampu 

menghambat kelangsungan sel kanker hati Hep G2 dengan IC50 22,8 µg/mL dan 

20 µg/mL (Puwastien et al., 2000). Esktrak daun pepaya menunjukkan adanya 

aktivitas antikanker pada sel kanker pankreas (Capan-1), sel kanker kolon (DLD-

1), sel kanker ovarian (Dov-13), sel kanker limfoma (Karpas), dan sel kanker 

neuroblastoma (Marotta et al., 2006). Ekstrak daun pepaya mampu menghambat 

respon proliferatif pada sel kanker hati (Otsuki et al., 2010). Ekstrak etanol daun 

pepaya memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel SCC25 dengan IC50 77,18 

µg/mL (Nguyen et al., 2015). 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak daun keladi tikus (Typhonium flagelliforme L), kemangi 

(Ocimum sanctum L), dan pepaya (Carica papaya L) memiliki potensi aktivitas 

antikanker. 


