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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara merupakan penyebab terbesar kematian akibat kanker 

setiap tahunnya (Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kemenkes RI, 2015). 

Menurut data GLOBOCAN (IARC, 2012), pada tahun 2012 kanker payudara 

merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, yaitu sebesar 

43,3%, dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Kasus 

kanker payudara tahun 2012 diketahui sebanyak 14.067.894 kasus baru dan 

8.201.575 kasus kematian akibat kanker di seluruh dunia.. 

Pengobatan kanker payudara bervariasi tergantung pada stadium, ukuran, 

posisi dan penyebaran kanker. Pengobatan kanker payudara saat ini meliput i 

operasi, radioterapi, kemoterapi, terapi hormonal dan terapi bertarget (Roche, 

2016). Obat antikanker dikatakan ideal apabila memiliki toksisitas selektif, dalam 

artian obat tersebut mampu menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel-sel pada 

jaringan normal (Kurnijasanti, 2008). Bahan alam yang dianggap potensial 

sebagai agen antikanker perlu dieksplorasi untuk digunakan sebagai salah satu 

alternatif pengobatan kanker yang memiliki risiko terjadinya efek samping 

minimum (Ikawati, 2008). Beberapa bahan alam yang dianggap memiliki efek 

potensional terhadap pengobatan kanker adalah buah naga dan pinang.  

Buah naga terutama pada bagian kulitnya banyak mengandung senyawa 

flavonoid, betasianin, polifenol dan fitoalbumin (Jaafar et al., 2009). Penelitian 

mengenai kulit buah naga telah banyak dilakukan, dan dilaporkan bahwa kulit 

buah naga memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel Caco-2 (kanker usus) dengan 

IC50 sebesar 0,084 mg/mL (Okonogi et al., 2007). Beberapa penelitian juga 

menguji aktivitas sitotoksik kulit buah naga menggunakan MTT assay terhadap 

sel kanker MGC-803 dengan nilai IC50 0,43 mg/mL (Luo et al., 2014). Pinang 

juga diketahui mengandung senyawa arecoline, arecaine, arecaidine, arecolidine 

(Rätsch, 2005). Penelitian Miranti et al. (2014) menunjukkan 
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bahwa biji pinang mempunyai aktivitas sitotoksik dengan nilai LC50 sebesar 1,972 

ppm. Runtuwene and Paendong (2011) dalam penelitiannya mengenai ekstrak 

metanol daun pinang menunjukkan bahwa daun pinang mempunyai LC50 sebesar 

101,912 ppm.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan belum adanya penelitian 

terhadap sel T47D, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa perlu dilakukan 

pengujian aktivitas sitotoksik kulit buah naga dan kulit pinang terhadap sel T47D. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, diperoleh rumusan 

masalah seperti berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol kulit buah naga dan kulit pinang memiliki aktivitas 

sitotoksik terhadap sel T47D ? 

2. Berapakah nilai IC50 ekstrak etanol kulit buah naga dan kulit pinang terhadap 

sel T47D ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak etanol kulit buah naga dan kulit 

pinang terhadap sel T47D. 

2. Mengetahui nilai IC50 yang diperoleh pada pengujian aktivitas sitotoksik 

ekstrak etanol kulit buah naga dan kulit pinang terhadap sel T47D 

menggunakan metode MTT assay. 

 

 



3 
 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman buah naga 

a. Klasifikasi tanaman buah naga  : 

Domain  : Eukaryota 

Superkingdom : Corticata 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Viridiplantae 

Infrakingdom  : Streptophyta 

Superfilum  : Embryophyta 

Filum  : Tracheophyta 

Subfilum  : Euphyllophytina 

Infrafilum  : Radiatopses 

Kelas  : Spermatopsida 

Subkelas  : Magnoliidae 

Superordo  : Caryophyllanae 

Ordo  : Caryophyllalesᵀ  

Famili  : Cactaceae 

Subfamili  : Cactoideaeᵀ  

Tribe  : Hylocereeae 

Genus  : Hylocereusᵀ 

Spesies  : Hylocereus polyrhizus 

(Taxonomicon, 2016) 

b. Deskripsi  

Buah naga termasuk ke dalam famili kaktus, Cactaceae yang berasal dari 

Amerika Utara, Tengah, dan Selatan (Luders and McMahon, 2006). Memiliki 

rusuk yang halus hingga bergelombang dengan panjang 0,5-2 m dan lebar 3-10 

cm, umumnya berduri dan cekung. Duri berbentuk bulat kemerahan, kemudian 

menjadi abu-abu, seperti jarum, dan menjadi lurus dengan 2-10 mm. Bunga 

berwarna putih, panjang 25-31 cm, buah berbentuk elips berwarna merah dengan 

panjang 7-12 cm (Lim, 2012). 

http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=71606
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=4429429
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=3134
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=199089
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=4429441
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=997466
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=997473
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=997467
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=94478
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=5603
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=5604
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=5833
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=5905
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=95615
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=5915
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c. Kandungan 

Buah naga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan C; beberapa mineral 

seperti kalium, natrium, kalsium, besi dan fosfor; serta mengandung lemak, 

protein, karbohidrat, flavonoid, tiamin, fitoalbumin, niasin, kobalamin, glukosa, 

betasianin, fenolik, karoten dan polifenol (Le Bellec et al., 2006). Kulit buah naga 

mengandung flavonoid, karoten, vitamin A, C, E, alkaloid, tiamin, niasin, fenolik, 

piridoksin, kobalamin, fitoalbumin (Jaafar et al., 2009), α-amirin dan β-amirin 

(Luo et al., 2014), terlampir pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
Gambar 1. α-amirin (Luo et al., 2014) 

 
Gambar 2. β-amyrin (Luo et al., 2014) 

2. Tumbuhan pinang 
 

a. Klasifikasi tumbuhan  pinang : 

Domain  : Biota 

Kingdom  :  Plantae 

Subkingdom :  Viridaeplantae 

Divisi  :  Magnoliophyta 

Kelas  :  Equisetopsida 

Subkelas  :  Magnoliidae 

Superordo  :  Lilianae 

Ordo  : Arecales 

Famili  :  Arecaceae 

Genus  :  Areca L.  

Spesies  :  Areca vestiaria Giseke 

 (Inventaire National Patrimoine Naturel, 2016) 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/448147/tab/taxo?lg=en
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b. Deskripsi 

Pinang dapat tumbuh hingga setinggi 25 meter dan berdiameter 30 

sampai 50 cm serta memiliki daun sepanjang 2 meter. Umumnya tiap tumbuhan 

pinang terdapat 3 tangkai, dan tiap tangkai dapat memproduksi 150-200 buah 

pinang. Buah pinang berbentuk bulat telur dengan panjang 7 meter dan berat 

hingga 3-10 g (Rätsch, 2005). 

c. Kandungan 

Pinang mengandung beberapa akaloid (arecoline, arecaine, arecaidine, 

arecolidine, guvacoline, isoguvacine, dan guvacine), tannin (asam galotanat, asam 

galat, D-katekol, flobatanin), muchilago, resin, karbohidrat, saponin, karoten, 

beberapa mineral (kalsium, fosfor, besi) dan lemak (sitosterol) (Rätsch, 2005) 

yang terlampir pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

Gambar 3. Arecoline (Rätsch, 2005) 

 

Gambar 4. Arecaidine (Rätsch, 2005)

3. Kanker 

a. Tinjauan umum 

Kanker merupakan suatu penyakit yang mempunyai ciri khusus yaitu 

pertumbuhannya tak terkontrol, penyebarannya abnormal dan tidak dapat 

merespon regulasi pertumbuhan, proliferasi serta ketahanan sel normal (Koda-

Kimble et al., 2009). Kanker bisa terdapat di beberapa tempat dalam tubuh. Sel 

kanker dapat tumbuh dan metastasis dengan cepat ke bagian lain dari tubuh, 

umumnya ditandai dengan nyeri hebat, kelelahan dan penurunan berat badan yang 

ekstrim. Sel kanker dapat melepaskan zat-zat yang mengubah makanan di dalam 

tubuh menjadi energi bagi sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Pengobatan 

yang paling umum untuk kanker adalah operasi, kemoterapi, dan radiasi 

(American Cancer Society, 2016). 
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b. Penyebab kanker 

Onkogen adalah suatu gen yang mengkode protein untuk mengubah sel-

sel normal menjadi sel-sel kanker. Sel memiliki proto-onkogen yang mengkode 

protein yang dibutuhkan untuk fungsi sel normal. Proto-onkogen tersebut 

sebagian besar berperan dalam mengatur siklus sel dan mengontrol pertumbuhan 

sel. Perubahan proto-onkogen menjadi onkogen dapat terjadi melalui beberapa 

cara dan biasanya adalah melalui proses bertahap yang dipicu oleh karsinogen, zat 

kimia, atau agen-agen fisik yang dapat menyebabkan kanker (O’day, 2009). 

c. Metastasis kanker 

Sel pada tumor dapat menyebar dan memisah, dengan merusak matriks 

luar sel dan masuk melalui aliran darah. Ketika mereka mencapai suatu lokasi 

yang memungkinkan, sel-sel tersebut dapat keluar dari aliran darah dan 

berkembang menjadi tumor sekunder (mengalami metastasis). 

Tahap dalam metastasis diantaranya : 

1) Memisahnya sel dari lokasi pertumbuhan awal.  

2) Penyebaran melalui pembuluh darah/ sirkuler.  

3) Pergerakan melalui sistem sirkuler.  

4) Pembentukan koloni baru    

(O’day, 2009) 

4. Kanker payudara 

Kanker payudara ditandai dengan pertumbuhan tak terkendali dari sel-sel 

pada payudara abnormal terutama dari epitel duktusnya. Jenis kanker payudara 

penting untuk diketahui terkait dalam menentukan pendekatan pengobatan yang 

paling efektif. Jenis kanker payudara dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga 

reseptor spesifik, yaitu reseptor estrogen (RE), reseptor progesteron (RP), dan 

Human Epidermal Growth Factor Receptor (HER2) (Roche, 2016).  

Faktor risiko seseorang terkena kanker payudara diantaranya akibat 

paparan asap rokok, konsumsi alkohol, terlalu dini ketika menstruasi pertama kali, 

umur saat melahirkan pertama dan riwayat keluarga (CCRC, 2016). Faktor risiko 

kanker payudara karena riwayat keluarga, didasari oleh 2 gen, yaitu BRCA 1 dan 

BRCA 2. Protein BRCA 1 dan 2 mengikat enzim DNA repair dan Rad51, untuk
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memperbaiki DNA yang rusak. Apabila terjadi mutasi pada gen BRCA, 

menyebabkan akumulasi mutasi yang tidak dapat diperbaiki pada gen supresor 

tumor dan onkogen (Kumar and Clark, 2006). 

5. Sel T47D 

Sel T47D merupakan suatu sel yang diperoleh dari isolasi jaringan tumor 

duktal payudara wanita berumur 54 tahun. Sel T47D sering digunakan dalam 

beberapa penelitian in vitro mengenai kanker karena penangannya yang mudah, 

kemampuan replikasi tidak terbatas, homogenitas tinggi serta mudah diganti 

menggunakan frozen stock apabila terjadi kontaminasi (Burdall et al., 2003).  

Sel T47D mengekspresikan protein p53 yang termutasi danakan 

mengalami missense mutation pada residu 194 (dalam zinc binding domain L2) 

yang berakibat berkurangnya fungsi p53 sehingga menurunkan kemampuannya 

dalam mengatur siklus sel (Schafer et al., 2000). P53 adalah gen supresor tumor 

yang mengkode rangkaian regulator transkripsi spesifik yang mengontrol 

beberapa fungsi biologi, termasuk perkembangan cell-cycle, penuaan, diferensiasi, 

DNA repair dan apoptosis. Pada kondisi normal, p53 dipertahankan pada kadar 

rendah, sedangkan apabila terjadi tekanan seluler seperti aktivasi onkogen, 

kerusakan DNA dan hipoksia, aktivitas p53 akan meningkat dengan fungsi 

sebagai faktor transkripsi, yang menghasilkan cascade untuk mencegah 

perkembangan tumor  (Lim et al., 2009). 

6. Uji sitotoksik 

Sitotoksisitas menggambarkan kematian sel yang disebabkan oleh suatu 

senyawa kimia atau mediator sel. Beberapa metode telah dikembangkan untuk 

mempelajari viabilitas sel dan proliferasi sel dalam populasi. Metode yang relatif 

mudah adalah microplate assay yang dikembangkan berdasarkan beberapa 

parameter yang berbeda yang berhubungan dengan viabilitas dan proliferasi sel. 

Analisis secara kolorimetri dapat mengukur secara langsung dalam microplate 

menggunakan ELISA reader. Salah satu parameter yang digunakan dalam analisis 

kolorimetri adalah aktivitas metabolik sel hidup yang dapat diuji menggunakan  

metode MTT. Metode MTT saat ini secara luas digunakan untuk mengukur 

proliferasi sel dan sitotoksisitassuatu senyawa (Rode, 2008). 
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E. Landasan Teori 

Penelitian mengenai khasiat buah naga terkait aktivitas sitotoksiknya 

cukup banyak dilakukan, seperti pada penelitian Luo et al. (2014) menguji 

kandungan kimia dan evaluasi aktivitas sitotoksik secara in vitro ekstrak kulit 

buah naga terhadap sel kanker PC3 (kanker prostat), Bcap-37 (kanker payudara) 

dan MGC-803 (kanker gastris) dengan nilai IC50 masing-masing 0,61; 0,45 dan 

0,43 mg/mL. Okonogi et al. (2007) membandingkan aktivitas sitotoksik beberapa 

kulit buah, salah satunya adalah kulit buah naga terhadap sel Caco-2 (kanker usus) 

dengan IC50 sebesar 0,084 mg/mL. 

Pinang mempunyai banyak manfaat, baik buah, daun, batang maupun 

kulitnya. Khasiat pinang yang melimpah ini menimbulkan banyak ketertarikan 

terhadap penelitian yang berkaitan dengan pinang. Penelitian Miranti, et al. 

(2014) menguji potensi anti kanker ekstrak biji pinang merah dan menunjukkan 

bahwa biji pinang mempunyai aktivitas sitotoksik dengan nilai LC50 sebesar 1,972 

ppm. Runtuwene and Paendong (2011) juga menguji toksisitas ekstrak metanol 

daun pinang dan menunjukkan bahwa daun pinang mempunyai LC50 sebesar 

101,912 ppm. Penelitian Tampungan et al. (2011) menunjukkan bahwa ekstrak 

batang pinang mempunyai LC50 sebesar 398,28; 390,84 dan 438,53 ppm. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa penelitian 

mengenai aktivitas sitotoksik kulit pinang dan buah naga terhadap sel T47D 

belum banyak dilakukan, sehingga mendorong dilakukan penelitian untuk 

menguji aktivitas sitotoksik kulit pinang dan buah naga terhadap sel T47D. 

 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) dan kulit pinang 

(Areca vestiaria) diduga mempunyai aktivitas sitotoksik pada sel T47D. 


