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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Banyak tanaman di Indonesia yang berpotensi sebagai tanaman obat. Salah 

satu tanaman tersebut adalah lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). Rimpang 

yang merupakan bagian dari tanaman tersebut sering kali digunakan sebagai obat 

tradisional (Yob et al., 2011). Suatu review artikel (Yob et al., 2011) 

mempublikasikan hasil terkait penelitian toksisitas akut dari rimpang lempuyang 

gajah yang dilakukan oleh Saidu et al., 2007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

ekstrak air dengan dosis 2000mg/kg yang diberikan per oral pada ayam 

dinyatakan aman. Penelitian toksisitas akut dari ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah, hasil menunjukan tidak ada ketoksikan sampai dosis 15 g/Kg 

pada mencit dengan pengamatan sampai 14 hari. Pada uji sub kronik selama 28 

hari dengan dosis 1000 mg, 2000 mg maupun 3000 mg/kgBB tidak menunjukkan 

tanda-tanda ketoksikan pada mencit yang diberikan secara peroral (Chang et al., 

2012). 

Berdasarkan publikasi ilmiah menunjukkan bahwa rimpang dari lempuyang 

gajah mengandung beberapa komponen aktif minyak atsiri yaitu humulene, 

monoterpen, dan zerumbon (2,6,10-sikloundekatrien-1-one,2,6,9,9-tetrametil-

,(E,E,E) (Yob et al., 2011). Komponen utama minyak atisiri yang terkandung di 

dalam rimpang lempuyang gajah yaitu zerumbon dengan kadar 90,62% zerumbon 

dari fraksi minyak atsiri yang diperoleh dengan destilasi uap dan air (Mulyani, 

2010). Komponen aktif tersebut membuat ekstrak etanol rimpang lempuyang 

gajah memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D dengan 

IC50 15,31µg/L (Andasari, 2011) dan juga memiliki aktivitas antioksidan (Nag et 

al., 2013). Zerumbon sebagai hasil destilasi rimpang lempuyang gajah memiliki 

aktivitas sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 20,30±1,2 µM/L (Abdul et al., 

2008). Zerumbone juga mampu menghambat proliferasi sel NB4 leukemia 

melalui jalur apoptosis (Murakami et al., 2002). 
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Minyak atsiri memiliki kelemahan bahwa kelarutan dalam air yang cukup 

rendah, mudah menguap dan mudah terdegradasi udara maupun cahaya sehingga 

menurunkan bioavailabilitasnya (Bilia et al., 2014). Hal tersebut bisa diperbaiki 

menggunakan aplikasi nanoenkapsulasi. Nanoenkapsulasi memiliki kelebihan 

terkait kemampuannya memperbaiki kelarutan obat-obat yang tidak larut air, 

melindungi oksidasi cahaya, mengurangi mudahnya penguapan (Bilia et al., 2014) 

dan aplikasi ini juga mampu digunakan sebagai sistem penghantaran obat tertarget 

serta memperbaiki efikasi suatu obat (Farokhzad and Langer, 2009). Sehinga efek 

samping toksik dapat dikurangi dengan cara meningkatkan permeabilitasnya (Shi 

et al., 2010). 

 Secara aplikasi medis, penggunaan sistem berbasis nanoteknologi ini 

mampu diterapkan dalam pemantauan perkembangan penyakit dengan karbon 

nanotube, sensor berbasis nanoteknologi, dan juga sebagai sistem penghantaran 

obat (Shi et al., 2010). Sistem ini sangat sesuai untuk desain pengobatan penyakit-

penyakit degeneratif yang membutuhkan penanganan yang serius. Salah satunya 

adalah penyakit kanker. 

Obat-obat antikanker yang didesain secara nanoteknologi mampu 

meningkatkan target dan uptake intraseluler terhadap jaringan sel kanker. Obat 

tersebut bisa sebagai matrik maupun menempel pada nanopartikel (Suri et al., 

2007). Sebagaimana penelitian terdahulu dimana komponen zerumbon yang 

didesain dengan Nanostructured Lipid Carrier (NLC) memiliki potensi untuk 

pengobatan leukimia dengan IC50 5,64 ± 0,38 μg/mL (Rahman et al., 2013). 

Penelitian ini akan dikembangkan dengan desain yang berbeda. Penggunaan 

sistem penghantaran obat secara terkontrol dengan stimuli responsive yaitu 

menggunakan polimer pH-responsive sebagai sistem penghantaran obat tertarget. 

Sel kanker memproduksi asam laktat lebih banyak dibanding sel normal sehingga 

extraselular menjadi lebih asam (6,5-7,2). Oleh sebab itu, polimer pH-responsive 

bisa ditujukan untuk memfasilitasi respon spesifik dari sel kanker (Lim et al., 

2013). Berdasarkan referensi tersebut, zerumbon dari rimpang lempuyang gajah 

perlu disalut atau dienkapsulasi dengan polimer yang bisa meningkatkan 
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penghantaran komponen tersebut ke dalam sel kanker. Polimer yang sesuai untuk 

penghantaran zerumbon tertarget secara pH-responsive adalah kitosan. 

Kitosan merupakan polimer dengan bahan baku dari kulit udang, cangkang 

kepiting dan rajungan. Polimer ini memiliki sifat biokompatibel, biodegradable, 

aman dan relatif lebih murah. Keunggulan lainnya bahwa kitosan memiliki sifat 

biokompatibel yang mampu meningkatkan permeabilitas membran. Sehingga bisa 

digunakan sebagai aplikasi dalam sistem penghantaran obat (Irianto dan 

Muljanah, 2011). Nanopartikel kitosan memiliki peran sebagai bahan matriks 

pembawa dan penghantaran zat aktif sehingga aktivitasnya menjadi lebih tinggi 

(Rismana dkk., 2014). Nanopartikel kitosan melepaskan zat aktif secara tertarget 

pada sel kanker yang memiliki lingkungan asam mengakibatkan zat aktif tersebut 

terakumulasi di dalam sel kanker sehingga meningkatkan aktivitas sitotoksiknya 

(Vivek et al., 2013). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti ingin 

mendesain nanopartikel zerumbon dari rimpang lempuyang gajah yang 

dienkapsulasi dengan kitosan dan mengetahui aktivitas sitotoksiknya terhadap sel 

kanker payudara T47D serta mengetahui karakteristik fisikokimia dari nanopatikel 

zerumbon. 

 

B. Rumusan masalah  

1. Bagaimana formulasi dan karakteristik fisikokimia dari nanopartikel 

zerumbon yang terenkapsulasi kitosan ? 

2. Apakah nanopartikel zerumbon dari rimpang lempuyang gajah 

terenkapsulasi kitosan memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel 

kanker payudara T47D ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui formulasi dan karakteristik fisikokimia dari nanopartikel 

zerumbon yang terenkapsulasi kitosan.  

2. Menentukan aktivitas sitotoksik nanopartikel zerumbon dari rimpang 

lempuyang gajah terenkapsulasi kitosan  terhadap sel kanker payudara 

T47D. 


