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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di 

dunia. Kanker payudara menempati urutan kedua penyebab kematian di dunia. 

Kanker menduduki peringkat ketujuh penyebab kematian di Indonesia dan kanker 

payudara berada di posisi kedua penyebab kematian pada wanita setelah kanker 

leher rahim dengan angka kejadian masing-masing sebesar 0,5% dan 0,8% pada 

tahun 2013 (DepKes, 2015). Wanita lebih beresiko terkena kanker payudara 

dibanding laki-laki. Perbandingan resiko laki-laki terkena kanker payudara 

sebesar 1:100 dari wanita (Heti, 2008). Kontribusi penderita kanker payudara di 

negara berkembang termasuk Indonesia cukup tinggi yaitu sebanyak dua pertiga 

dari penderita kanker payudara di dunia (Amalina, 2008). 

MCF-7 adalah salah satu model sel yang umum digunakan untuk uji efek 

kanker payudara secara in vitro (Widowati dan Mudahar, 2009). MCF-7 

merupakan salah satu model sel kanker payudara yang telah resisten terhadap 

agen kemoterapi doxorubicin. Sel kanker MCF-7 memiliki karakteristik 

overekspresi PgP, overekspresi Bcl-2 dan tidak mengekspresikan caspase-3 

sehingga mampu menghindari apoptosis (Simstein et al, 2003). Resistensi sel 

MCF-7 terhadap doxorubicin dapat terjadi melalui mekanisme pengeluaran obat 

oleh protein pompa pada membran sel dan kegagalan inisiasi apoptosis (Meiyanto 

et al, 2009). 

Penelitian untuk mendapatkan obat antikanker semakin meningkat. 

Meningkatnya penelitian ini juga di dorong oleh faktor kebutuhan dunia terhadap 

obat antikanker yang masih tinggi dan adanya kelemahan obat antikanker yang 

sudah ada. Pada umumnya obat antikanker bekerja tidak selektif dengan 

mekanisme kerja merusak DNA sel kanker maupun sel normal (Da’i, 2004). Efek 

samping dan efek resisten yang ditimbulkan obat antikanker masih tergolong 

tinggi. Selain itu, banyak obat antikanker yang memiliki indikasi terapi sempit 
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(Fajarningsih dkk, 2006). Perlu dilakukan perkembangan obat baru dengan efek 

terapi yang lebih baik tanpa membahayakan jaringan normal di sekitarnya. 

Pengembangan obat baru yang dilakukan adalah dengan cara mengeksplorasi 

senyawa-senyawa baru yang poten terhadap sel kanker. Menarik bagi peneliti 

untuk mengeksplorasi senyawa tersebut, terutama dari bahan alam. Bahan alam 

yang menarik untuk di teliti adalah mikroorganisme tanah. Tanah terbentuk dari 

kombinasi proses kimia, fisika dan biologi. Tanah merupakan media tumbuh dan 

berkembangnya beraneka ragam mikroorganisme. Populasi mikroorganisme per 

gram tanah yang subur meliputi: protozoa (30.000), algae (50.000), jamur 

(400.000), actinomycetes (700.000), dan bakteri (2.500.000.000). Populasi 

mikroorganisme dalam tanah di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan 

jenis zat hara dalam tanah,  kelembaban, tingkat aerasi, suhu, pH, dan perlakuan 

pada tanah, seperti pemupukan (Budiyanto, 2004). 

Jamur dapat tumbuh di berbagai macam ekosistem seperti kawah, perairan, 

hutan tropis, gurun pasir, dan lautan yang dipercaya mengandung berbagai sumber 

senyawa boaktif baru (Liu et al., 2014). Penelitian sebelumnya telah melakukan 

uji sitotoksik pada ekstrak jamur dari tanah terhadap MCF-7. Dilakukan uji 

sitotoksik pada ekstrak jamur N.fischeri KUFC (6344) yang diisolasi dari tanah 

hutan pantai terhadap tujuh cell line kanker manusia (HT29, HCT116, A375, 

A549, HepG2, U-251, dan MCF-7) dan doxorubicin sebagai kontrol positif. Hasl 

menunjukkan adanya efek penghambatan terhadap MCF-7 dengan nila IC50 

sebesar 189 μg/mL (Ramos et al., 2016). 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah ekstrak metanol jamur yang diisolasi dari tanah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai efek antikanker terhadap sel kanker payudara 

MCF-7. Sampel tanah yang digunakan berasal dari lima ekosistem yang berbeda 

yaitu tanah di area pantai, perkebunan salak, lereng gunung merapi, persawahan, 

dan sekitar pembuangan limbah sapi. Uji dilakukan menggunakan metode MTT 

assay dengan seri konsentrasi 500; 250; 125; 62,5; 31,25 μg/mL. Parameter yang 

diukur adalah persen kematian sel dan pembentukan Kristal formazan yang 

dinyatakan dalam nilai IC50. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ekstrak metanol jamur dari isolat tanah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta beserta media pertumbuhannya mempunyai efek sitotoksik 

terhadap sel MCF-7 secara in vitro? 

2. Berapa nilai IC50 ekstrak metanol jamur dari isolat lima sampel tanah yang 

berbeda ekosistemnya beserta media pertumbuhannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya efek sitotoksik pada 

ekstrak metanol jamur yang diisolasi dari lima sampel tanah dengan ekosistem 

yang berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta media pertumbuhannya 

terhadap sel kanker payudara MCF-7 secara in vitro dan menentukan nilai IC50 

dengan metode MTT assay. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanah dan mikroba tanah 

Tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kompleks, mengandung 

berbagai jenis organisme dengan beragam fungsi untuk menjalankan berbagai 

proses vital bagi kehidupan terrestrial (Saraswati et al., 2007). Ciri-ciri lingkungan 

tanah bervariasi menurut letak dan iklimnya. Tanah memiliki kedalaman, sifat-

sifat fisik, komposisi kimiawi dan asal yang berbeda. Ada lima kategori utama 

tanah, yaitu : partikel mineral, bahan organik, air, gas, dan jasad hidup. Tanah 

adalah salah satu tempat tinggal bagi mikroorganisme, dalam satu gram tanah 

terdapat jutaan bakteri, fungi, protozoa dan mikroorganisme lainnya. besarnya 

peran faktor lingkungan dalam seleksi mikroba; lingkunganlah yang memilih, 

jenis mikroba mana saja yang dapat hidup dan berkembangbiak dalam suatu 

ekosistem tanah tertentu (Budiyanto, 2004). 
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Jamur merupakan salah satu mikroba tanah yang tergolong sebagai 

organisme heterotrofik karena makanan yang didapat berasal dari organisme lain 

yang telah membusuk. Dinding jamur terdiri dari glukan dan kitin (Aislabie and 

Deslippe, 2013). Jamur banyak digunakan untuk memproduksi produk-produk 

komersial dan telah mengalami peningkatan pesat selama 50 tahun terakhir karena 

jamur dapat menghasilkan berbagai macam metabolit seperti metabolit yang 

mudah menguap, mikotoksin, peptida non ribosom, poliketida, diketopiperazin, 

dan alkaloid. Beberapa metabolit tersebut terlibat dalam patogenisitas dan 

memiliki aktivitas antikanker (Mohamed, 2012). 

Jamur memerlukan beberapa elemen tertentu untuk pertumbuhan dan 

reproduksi. Media kultur harus menyediakan nutrisi penting untuk pertumbuhan 

jamur. pH media yang disarankan sekitar 6,0-6,5, modifikasi pH sesuai dengan 

tujuan percobaan yang akan dilakukan. Media agar merupakan pilihan sebagian 

besar pada percobaan mikologi umum. Untuk isolasi jamur tanah, jamur kayu 

yang membusuk, dan jamur dari habitat lain, media agar lebih sesuai (Saraswati et 

al., 2007). 

2. Kanker 

a. Tahapan terjadinya kanker 

Kanker melalui beberapa tingkat yaitu fase inisiasi, fase promosi dan fase 

progresi. 

1) Fase inisiasi dipengaruhi karena zat inisiator seperti akibat radiasi dan zat 

karsinogen, yang mengganggu proses reparasi sehingga terjadi kerusakan 

DNA dengan kelainan pada kromosomnya. 

2) Fase promosi yaitu co-carsinogen sebagai pencetus proliferasi sel, dengan 

demikian sel-sel yang mengalami mutasi tersebut menjadi ganas. 

3) Fase progresi yaitu kerusakan DNA dapat mengaktivasi pertumbuhan sel, 

sehingga pertumbuhan sel menjadi cepat dan ganas. Tumor menjadi manifes 

(Tjay.T.H,2002). 

b. Mekanisme Mekanisme Kerja Antikanker Dengan Siklus Sel Kanker 
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Pembelahan sel terjadi dalam beberapa fase yaitu mitosis, pascamitosis, 

fase sintesis DNA dan fase pramitosis. Ditinjau dari siklus sel, obat antikanker 

digolongkan menjadi 2 golongan. Golongan pertama ialah yang memperlihatkan 

toksisitas selektif terhadap fase-fase tertentu dalam siklus sel yang disebut cell 

cycle – spesific (CSS) dan golongan kedua yang disebut cell cycle-nonspesific 

(CCNS) misalnya zat alkilator dan antibiotik antikanker. Penelitian pengaruh obat 

terhadap siklus sel diharapkan dapat menemukan pengobatan antikanker yang 

efektif dan aman (Tjay.T.H,2002). 

3. Kanker payudara 

Kanker payudara terjadi karena adanya pertumbuhan abnormal pada sel 

kelenjar payudara atau mutasi tertentu pada DNA sel payudara, tumbuh dan 

berkembang di dalam kelenjar susu, saluran susu, dan jaringan lemak 

(Soebachman, 2011). Penyebab yang paling umum terjadinya kanker payudara 

hereditas yaitu terjadinya mutasi gen BRCA 1 dan BRCA 2. Pada sel normal, gen 

BRCA 1 dan BRCA 2 mencegah terjadinya kanker dengan memproduksi protein 

yang dapat menjaga pertumbuhan sel yang tidak normal. Kanker payudara yang 

terjadi karena mutasi gen BRCA 1 dan BRCA 2 lebih sering terjadi pada wanita 

yang lebih muda dan lebih sering mempengaruhi kedua payudara (Society, 2014). 

4. Sel MCF-7 

Sel MCF-7 (Michigan Cancer Foundation-7) adalah salah satu model sel 

kanker payudara yang digunakan dalam penelitian secara in vitro. Sel ini 

diperoleh dari jaringan epitel payudara dengan titik metastasis pleural effusion 

breast adenocarcinoma seorang wanita berusia 69 tahun bergolongan darah O 

dengan Rh
+
, etnis kaukasian. Sel MCF-7 bersifat adherent sehingga metode kultur 

yang tepat adalah metode monolayer (Sitorus, 2013). 

MCF-7 merupakan model sel kanker payudara yang lebih resisten terhadap 

agen kemoterapi dibandingkan T47D. Sel MCF-7 adalah jenis sel yang 

mengekspresikan ER terutama ER alfa (ER-α) (Zampieri et al, 2002). Sel kanker 

MCF-7 memiliki karakteristik overekspresi PgP, overekspresi Bcl-2 dan tidak 

mengekspresikan caspase-3 sehingga mampu menghindari apoptosis (Simstein et 
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al, 2003). Resistensi obat dapat terjadi melalui mekanisme pengeluaran obat oleh 

protein pompa pada membran sel, inaktivasi obat, kegagalan inisiasi apoptosis dan 

mutasi target obat (Notarbartolo et al., 2005). Resistensi sel MCF-7 terhadap 

doxorubicin dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, yaitu pemberian 

doxorubicin pada sel MCF-7 menunjukkan adanya aktivasi Raf-1 (terfosforilasi) 

secara berlebihan sehingga RAF-1 menginduksi gen MDR-1 untuk 

mengekspresikan PgP yang merupakan suatu transporter membran plasma yang 

memompa keluar doxorubicin dari sel (Kitagwa, 2005). Kegagalan inisiasi 

apoptosis doxorubicin terhadap MCF-7 disebabkan oleh doxorubicin yang tidak 

mampu mlakukan penekanan terhadap Bcl-2 yang diekspresikan oleh sel MCF-7 

(Meiyanto et al, 2009). 

5. Uji sitotoksik 

Uji sitotoksik adalah uji in vitro menggunakan kultur sel untuk 

mengevaluasi tingkat ketoksikan suatu senyawa (Winarno, 2011). Ada berbagai 

metode yang digunakan untuk menguji sitotoksisitas suatu bahan yaitu metode 

MTT assay, metode pewarnaan dengan trypan blue, dan metode pembebasan 

isotop kromiun (Siregar et al, 2000). Metode yang paling sering digunakan untuk 

menetapkan jumlah sel dalam uji sitotoksik yaitu metode MTT assay (Putri, 

2013). Kelebihan metode MTT assay yaitu ujinya cukup sensitif, cepat, 

semiotomatis, dapat untuk mengukur sampel yang banyak salam satu waktu, dan 

tidak menggunakan isotop radioaktif (Siregar et al, 2000). 

Prinsip metode MTT adalah terjadi reduksi dari garam kuning tetrazolium 

MTT (3-(4,5-dimetil thiazol-2il)-2,5-difenil tetrazolium bromide) oleh sel-sel 

yang aktif secara metabolik dengan melibatkan enzim dehidrogenase yang dapat 

menyebabkan reduksi pada NADH dan NADPH (American Type Culture 

Collection, 2011). Suksinat tetrazolium juga berperan dalam respirasi di 

mitokondria sel-sel hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu yang tidak 

larut air. Penambahan reagen SDS (Sodium Dodesil Sulfat) akan melarutkan 

kristal sehingga absorbansinya dapat diukur menggunakan ELISA reader. 
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Intensitas warna ungu yang terbentuk berbanding lurus dengan jumlah sel hidup 

(Putri, 2013). 

Parameter dalam uji sitotoksik adalah nilai IC50. Nilai IC50 merupakan nilai 

konsentrasi yang menunjukkan adanya hambatan poliferasi sel 50% dan adanya 

potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. 

 

E. Keterangan Empiris 

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang antikanker dari isolat 

jamur tanah belum pernah dilakukan di Indonesia, tetapi di luar negeri sudah 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. He Jun-Wei et al. (2014) mengisolasi 

jamur Talaromyces flavus BYD07-13 dari tanah di lahan basah memiliki aktivitas 

sitotoksik yang signifikan terhadap MCF-7 dengan nilai IC50 4,32 μM. Liu et al. 

(2014) mengisolasi jamur Eutipella sp. D-1 dari tanah lintang tinggi Arktik yang 

mempunyai nilai IC50 sebesar 9,88 μM terhadap sel MCF-7. Hani and Eman 

(2015) mengisolasi jamur Chaetomium globosum dari tanah mesir mempunyai 

nilai IC50 sebesar 189 μg/mL terhadap sel MCF-7. Ramos et al. (2016) 

mengisolasi jamur Neosartorya fischeri dari tanah hutan pantai mempunyai nilai 

IC50 sebesar 189 μg/mL terhadap sel MCF-7.  Berdasarkan keterangan tersebut 

maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah efek sitotoksik 

ekstrak metanol jamur yang diisolasi dari tanah dengan lima ekosistem yang 

berbeda yaitu tanah di daerah pantai, perkebunan salak, lereng gunung merapi, 

persawahan, dan sekitar pembuangan limbah sapi daerah Yogyakarta beserta 

media pertumbuhannya terhadap sel kanker MCF-7. 


