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  BAB I  

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang 

Kanker payudara adalah keganasan pada jaringan payudara yang berasal 

dari epitel duktus dan lobulusnya (Kemenkes RI, 2015). Kanker yang biasa 

disebut karsinoma mama ini merupakan kanker solid yang mempunyai insiden 

tertinggi nomor 1 di negara barat/maju. Jumlah penderita kanker ini di 

Amerika mencapai lebih dari  3,1 juta orang (American Cancer Society, 

2015). Di Indonesia kanker payudara merupakan kanker dengan insiden 

nomor  2 setelah kanker leher rahim dan diperkirakan dalam waktu singkat 

akan merupakan kanker dengan insiden tertinggi pada wanita. Prevalensi 

kanker serviks yaitu sekitar 0,8‰ atau sekitar 98.692 sedangkan kanker 

payudara sebesar 0,5‰ atau sekitar 61.681 penderita (Panduan 

Penatalaksanaan Kanker Solid PERABOI, 2010). Sifat tidak selektif dari 

kebanyakan antikanker dapat mengganggu pertumbuhan sel normal. Problema 

tersebut mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi agen kemopreventif 

yang berasal dari bahan alam.Dalam pengembangan dan produksi obat baru, 

produk alam dari tanaman mempunyai peran penting (Rezai et al., 2012). 

Vetiver adalah  tumbuhan asli dari India yang termasuk famili 

poaceae.Rumput yang tumbuh setiap tahun ini memiliki nama latin Vetiveria 

zizanioides atau Chrizopogon zizanioides,dikenal sebagai akar wangi di 

Indonesia. Selain beraroma wangi nilai lebih tanaman ini adalah harganya 

murah dan mudah di dapat. Dari hasil penelitiantanaman  akar wangi India  

menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam akar wangi memiliki 

aktivitas farmakologi yang dapat diaplikasikan sebagai antijamur, antibakteri, 

antidiabetes, antirefelant, antituberkular, antidepresan, sebagai hepatoprotektif 

(Snigdha et al.,2013) dan agen antikanker (Chitra et al., 2013). Indonesia 

adalah salah satu produsen primer penghasil minyak atsiri akar wangi selain 

India, Haiti, Cina, dan Pulau Reunion,dengan perkiraan 350 ton diproduksi di 
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seluruh dunia pada tahun 2012 (Celestino et al, 2015). Potensi ini dapat 

dimanfaatkan untuk meneliti akar wangi sebagai agen obat baru. 

Ekstrak etanol akar wangi pada kadar 20 µg/mL mempunyai aktivitas 

sitotoksik terhadap sel T47D dengan  hambatan95%(Saifudin, 2016). 

Penelitian yang dilakukan di India, ekstrak air akar wangi mempunyai aktifitas 

sitotoksik terhadap sel MCF-7. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IC50 yang 

diperoleh sebesar 37 µg/ml pada waktu 24 jam dan 32 µg/ml pada waktu 48 

jam (Chitra et al., 2013). Untuk mengembangkan penelitian ini maka 

dilakukan ekstraksi akar wangi  menggunakan etanol kemudian difraksinasi 

fase polar, semi polar, dan non polar, sehingga akan diperoleh variasi nilai 

IC50  dari tiga fraksi tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Apakah golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol, fraksi 

polar, semi polar, dan non polar akar wangi? 

2. Bagaimanakah aktivitas sitotoksik ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar 

dan non polar akar wangi terhadap sel kanker payudara MCF-7? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian iniyaitu : 

1. Untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol 

fraksi polar, semi polar, dan non polar akar wangi. 

2. Untuk mengetahui nilai IC50 ekstrak etanol fraksi polar,semi polar dan non 

polar akar wangi.  

3. Untuk mengetahui fraksi yang paling poten diantara ekstrak etanol, fraksi 

polar, semi polar, dan non polar akar wangi dalam uji sitotoksik terhadap 

sel MCF-7. 

 



3 
 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Akar Wangi (Vetiveria zizanioides L.) 

a. Taksonomi 

Menurut National Research Council (1993) klasifikasi akar wangi 

adalah sebagai berikut  

Kingdom   : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Family   : Poaceae 

Sub Family : Panicoidae 

Genus   : Vetiveria 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo   : Graminaceae 

Spesies   : Vetiveria zizanioides (Linn) Nash. 

b. Kandungan Senyawa 

  Zat aktif yang terkandung dalam  akar wangilebih dari 100 jenis, 

yaitu senyawa seskuiterpena dan turunannya. Kandungan utama 

senyawa kimia dari akar wangi antara lain seskuiterpenahidrokarbon 7 

seperti : kloven, amorpin, kadenen, aroadenrin,junipen; senyawa 

turunan alkohol seperti ; khusimol, epiglobulul, vetiverol,spatulenol, 

khusinol; senyawa turunan karbonil – vetivon (keton) seperti ; seperti, 

α-vetivon, β-vetivon ; dan senyawa turunan ester seperti, khusinol 

asetat (Gambar 1) (Akhila and Rani, 2002).  

 

 

  

Junipene Vetiverol β – vetivon Khusinol asetat 

 

Gambar 1. Struktur senyawa yang terkandung dalam akar wangi 

 



4 
 

 
 

 

c. Aktivitas Farmakologi 

 Berbagai suku di India menggunakan akar wangi untuk 

mengobati penyakit seperti bisul, epilepsi, rematik, demam, luka bakar, 

sakit kepala, gigitan ular dan sengatan kalajengking.Selain itu minyak 

atsiri dari akar wangi memiliki sifat sedatif dan telah digunakan sebagai 

aromaterapi untuk menghilangkan stres, kegelisahan, ketegangan syaraf 

dan insomnia (Singh, 2013).Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 

senyawa yang terkandung dalam akar wangi memiliki aktivitas 

farmakologi yang dapat diaplikasikan sebagai antijamur, 

antibakteri,antidiabetes, antirefelant, antitubercular, antidepresan, 

sebagai hepatoprotektif (Snigdha et al.,2013) agen antikanker dengan 

IC50 (Chitra et al., 2013). 

2. Kanker  Payudara 

Kanker merupakan  suatu penyakit yang di tandai dengan adanya 

pergeseran mekanisme kontrol sel yang mengatur poliferasi dan 

diferensiasi sehingga mengakibatkan tidak normalnya pertumbuhan sel 

(Katzung, 1997). Kanker payudara adalah keganasan pada jaringan 

payudara yang berasal dari epitel duktus dan lobulusnya (Kemenkes RI, 

2015).Pertumbuhan kanker payudara lebih lambat dibandingkan kanker 

lainnya. Kanker payudara dapat memasuki pembuluh limfe dan tumbuh di 

kelenjar getah bening, apabila telah mencapai pembuluh getah bening di 

ketiak maka akan terjadi udem kemudian sel kanker akan masuk ke 

pembuluh darah dan menyebar ke organ lainnya (Soebachman and 

Agustina, 2011). 

Tujuan terapi kanker payudara adalah untuk mendapatkan : 

kesembuhan yang baik dalam arti kata disease free sekaligus overall 

survival dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Ketika kedua tujuan 

terapi tersebut dapat dicapai, sifat terapinya dinamakan  kuratif.Terapi ini 

umumnya hanya pada stadium dini (early stage). Apabila tujuan atau 

disease free tidak tercapai dalam arti kata penyakit tetap ada dalam tubuh 
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penderita,maka usaha yang bisa dilakukan adalah perbaikan kualitas 

hidup, terapi ini dinamakan  paliatif.Prinsip pengobatan kanker payudara 

adalah multidisiplin, dengan modalitas terdiri dari : operasi (pembedahan), 

radiasi, kemoterapi, hormonal terapi dan imunoterapi (Ramli, 2015) 

3. Sel MCF-7 

Salah satu model sel kanker payudara yang sering digunakan dalam 

penelitian adalah sel MCF-7. Sel ini diambil dari jaringan payudara 

seorang wanita  Kaukasian dengan umur 69 tahun golongan darah O, Rh 

positif, berupa sel menempel yang dapat ditumbuhkan dalam media 

penumbuh DMEM atau RPMI yang mengandung foetal bovine serum 

(FBS)10% dan antibiotik Penisilin-Streptomisin 1%. Sifat-sifat dari sel 

MCF-7 antara lain :resisten agen kemoterapi, mengekspresikan reseptor 

estrogen (ER+),over ekspresi Bcl-2 dan tidak mengekspresikan caspase-

3(CCRC, 2014). Sifat tersebut membuat sel MCF-7 mampu menghindari 

apoptosis (Simstein et al., 2003). Karakteristik lain dari MCF-7 adalah 

mirip dengan Hep G2, sel kanker jenis ini mengekspresikan wildtype p53 

(Fitria et al., 2011). 

4. Uji sitotoksik dengan MTT assay 

Uji sitotoksik adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui efek 

secara langsung suatu bahan terhadap jaringan dalam kultur sel. MTT 

assay merupakan uji mikropolar yang tidak memerlukan transfer sel. Uji 

ini digunakan untuk mengukur poliferasi dan sitotoksitas terhadap sel. 

Keuntungan uji iniadalah cukup sensitif, cepat, semiotomalis, dan tidak 

menggunakan radioisolop. Dasar dari MTT assay adalah kemampuan sel 

hidup untuk mereduksi garam 3-(4,5 dimetilihiazol-2), 2,5-di-phenil-

tetrazolium bromid (MTT) yang berwarna kuning dan larut menjadi 

endapan formazan yang berwarna biru ungu dan tidak larut. Reduksi 

garam terazolium melibatkan enzim dari retikulum endoplasma dan 

mitokondria.Reduksi ini terjadi secara intra sel. Sebagai hasil produk  

MTT, jumlah sel yang hidup di ukur dengan spektrofotometer (Fazwishni 

dan Hadijono, 2000). 
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E. Landasan teori 

Akar wangi merupakan salah satu penghasil minyak atsiri yang kaya 

akan senyawa seskuiterpen. Contoh senyawa seskuiterpen yang ada di 

dalam akar wangi adalah vetiverol dan kusimol (Gautam, et al 2014).Studi 

Chen Feng dkk (2003)menunjukkan bahwa vetiver penting memiliki 

antikankeraktivitas. Pada 100ppm di sel kanker, minyak akar wangi 

menghambat pertumbuhan hingga 89% SiHa, sel serviks, 88% sel serviks 

CaSki dan 89% sel kanker payudara MCF-7. Isolasi tiga seskuiterpenoid 

baru ekstrak metanol dari akar V. zizanioides, yang diberi nama 

vetiverianinesA (1), B (2) dan C (3), dan seskuiterpenoid eudesmane yang 

dikenal, yang diidentifikasi sebagai (+) - 1β, 4β, 6α-trihydroxyeudesmane 

(4) memiliki Aktivitas sitotoksik 1-4 melawan sel HeLa-60(Matsuo, 2016) 

 Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar wangi pada 

kadar 20 µg/mL mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D  

dengan daya hambat 95% (Saifudin, 2016). Di India, ekstrak air akar 

wangi mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF-7. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai IC50 yang diperoleh sebesar 37 µg/ml pada waktu 

24 jam dan 32 µg/ml pada waktu 48 jam (Chitra et al., 2013).  

 

F. Hipotesis 

1. Senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar 

akar wangi adalah golongan senyawa terpenoid. 

2. Ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar, dan non polar akar wangi 

mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF-7. 

 




