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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yangmenjadi masalah 

kesehatan, baik di dunia maupun di Indonesia.Di dunia, kanker menjadi 

pembunuh nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular yang dapat diperkirakan 

sebanyak 12 juta orang menderita kanker dan 7,6 juta orang diantaranya 

meninggal dunia. Angka kejadian kanker dikhawatirkan dapat terus meningkat 

jika tidak dikendalikan.Pada tahun 2008, terdapat 12,7 juta kasus kanker barudan 

diprediksi akan mencapai angka 21,4 juta kasus pada tahun 2030 (World Health 

Organization(WHO), 2010). Kejadian kanker yang terbanyak adalah kanker paru 

sebanyak 1,52 juta kasus, kanker payudara sebanyak 1,29 kasus dan kanker 

kolorektal sebanyak 1,15 juta kasus (International Agency for Research on 

Cancer (IARC), 2008).Kanker kolorektal menempati urutan ke 3 kanker 

terbanyak di dunia, dimana jumlah pasien laki-laki sedikit lebih banyak daripada 

perempuan dengan perbandingan 19,4 dan 15,3 per 100.000 penduduk (Setiati et 

al., 2014) 

Di Indonesia, kanker menjadi penyebab kematian nomor 7 dengan angka 

prevalensi penyakitsebesar 4,3 juta per 1000 penduduk (Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas), 2007). Prevalensi kanker tertinggi terdapat di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (4,1‰), diikuti Jawa Tengah (2,1‰), Bali (2‰), Bengkulu, 

dan DKI Jakarta masing-masing 1,9 per mil. Prevalensi kanker agak tinggi pada 

bayi (0,3‰), meningkat pada umur ≥15 tahun, dan tertinggi pada umur ≥75 tahun 

(5‰). Prevalensi kanker di kota cenderung lebih tinggi daripada di desa (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia,2013). 

Kanker kolorektal adalah kanker yang menyerang usus besar dan 

rectum.Penyakit ini biasanya diawali dengan adanya polip kolon yang selanjutnya 

akan mengalami transformasi menjadi kanker. Kanker kolorektal dapat terjadi 

melalui interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Pada 

stadium awal kadangtidakmenunjukkan gejala sehingga membuat penderita 
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kankerkolorektal baru menyadari setelah dilakukannya pemeriksaan. 

Kankerkolorektal umumnya berkembang lamban, keluhan dan tanda-tanda fisik 

timbul sebagai bagian dari komplikasi.Pada stadium lanjut kanker kolorektal 

dapat menyebar ke organ-organ tubuh lainnya sehingga harapan hidup rendah 

walaupun sudah diberikan terapi (Setiatiet al.,2014). 

 Terapi kanker secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu terapi lokal 

dan terapi sistemik.Terapi lokal meliputi pembedahan dan radiasi, sedangkan 

terapi sistemik meliputi kemoterapi dengan agen sitotoksik, terapi hormonal dan 

terapi biologi.Terapi pembedahan sering kali menyebabkan sel-sel kanker 

menyebar kebagian tubuh yang lain. Terapi kemoterapi dengan agen sitotoksik 

dapat menyerang sel-sel tubuh yang normal yang mempunyai sifat cepat 

membelah akibatnya dapat menyebabkan supresi sumsum tulang, mukositis, mual 

dan muntah, diare, alopesia dan infertilitas (Setiatietal.,2014). Atas dasar 

banyaknya efek samping dan mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan 

tersebut, banyak pasien yang memilih pengobatan alternatif yang lebih sedikit 

efek sampingnya dan biayanya lebih murah. Pengobatan alternatif yang dapat 

digunakan antara lain terapi dengan obat-obatan herbal, suplemen vitamin, 

hipnoterapi, meditasi, relaksasi dan penyembuhan rohani (WHO, 2008). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman flora yang 

berpotensi untuk pengobatan alternatif. Salah satu manfaat dari tanaman herbal itu 

sendiri dapat digunakan sebagai obat antikanker karena mempunyai efek 

sitotoksik selektif terhadap sel kanker.Tanaman herbal yang memiliki efek 

terhadap pertumbuhan kanker salah satunya daun kersen dengan nama 

latinMuntingia calabura L. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan 

Kersen atau Talokmemiliki banyak manfaat yaitu sebagai antioksidan, antikanker, 

antiinflamasi, antinosiseptik, antibakteri dan kardioprotektif (Lim, 2012).  

Muntingia calaburaL mengandung senyawa karbohidrat, protein, 

polifenol, flavonoid, asam askorbat, α-tokoferol dan klorofil yang paling tinggi 

terletak pada daun (Khanet al., 2015). Hasil skrining fitokimia 

menunjukkanbahwaekstrak metanol daun Muntingia calabura Lmengandung 

flavonoid, tanin, dan saponin (Zakaria et al., 2011).  
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Flavonoid dapat memacu apoptosis melalui beberapa mekanisme antara 

lain penghambatan aktivitas DNA topoisomerase I/II, modulasi signaling 

pathways, penurunan ekspresi gen Bcl-2 dan Bcl-xl, peningkatkan ekspresi gen 

Bax dan Bak serta aktivasi endonuklease (Baily, 2000; Sukardiman et al., 

2000).Saponin memiliki potensi antikanker melalui induksi apoptosis dapat 

dibedakan menjadi jalur intrinsik maupun ekstrinsik.Jalur intrinsik terjadi dengan 

cara pelepasan sitokrom-c, depolimerisasi membran mitokondria, downregulasi 

bcl-2, stimulasi p53 atau gangguan homeostasis     . Jalur ekstrinsik dipicu 

melalui aktivitas reseptor pro-apoptosis khusus dipermukaan sel yang distimulasi 

oleh molekul khusus yaitu ligan pro-apoptosis (Apo 2L/TRAIL dan CD95L/FasL) 

(Bachran et al., 2010; Hsu et al., 2004). 

Aktivitas antikanker senyawa tanin dapat terjadi dengan meningkatkan 

protein p27 yang menghambat siklus sel. Protein p27 adalah protein yang 

mengikat siklin dan cdk sehingga terjadi hambatan menuju fase S (Nam et al., 

2001 dalam Sahid et al., 2013). 

Penelitian tersebut dilakukan terhadap sel kanker jenis MCF-7, HeLa, HT-

29, HL-60 dan K-562 (Zakaria et al., 2011). Adapun penelitian dengan 

menggunakan sel kanker WiDr selama ini belum banyak dieksplorasi secara 

mendalam, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak 

daun Muntingia calabura Lyang mampu menginduksi apoptosis sel kanker kolon 

WiDr. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Apakah ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calabura L) mampu 

menginduksi apoptosis terhadap sel kanker kolon WiDr? 

 

1.3.Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak metanol daun kersen (Muntingia 

calabura L) terhadap induksi apoptosis sel kanker kolon WiDr. 
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1.4.Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti dapat memberikan informasi ilmiah tentang potensi ekstrak 

metanol daun kersen (Muntingia calabura L) sebagai terapi kanker 

kolorektal 

2. Bagi Institusi Pendidikan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

farmakologi  

3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan dapat menjadi pertimbangan bahwa 

ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calabura L) dapat mengendalikan 

angka kejadian kanker kolorektal di Indonesia. 

4. Bagi Masyarakat dapat memberikan wawasan pengetahuan bahwa ekstrak 

metanol daun kersen (Muntingia calabura L) dapat digunakan sebagai 

alternatif pengobatan kanker kolorektal 
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1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang efek ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calabura L) terhadap induksi apoptosis sel kanker WiDr belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Tahun Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Ismiyati et al Cytotoxic Activity of  

1-(2,5-dihydroxyphenyl)-3- 

pyridine-2-yl-propenone 

on Colon Cancer Cell 

WiDr 
 

2015 1-(2,5-dihydroxyphenyl)-3- 

pyridine-2-yl-propenone memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel kanker 

kolon WiDr dengan nilai 

    sebesar16 μM. Morfologi sel 

menunjukkan adanya kematian sel 

dengan peningkatan konsentrasi dari 

1-(2,5-dihydroxyphenyl)-3- 

pyridine-2-yl-propenone 

Menggunakan1-(2,5-

dihydroxyphenyl)-3- 

pyridine-2-yl-propenone 

2. Zakaria et al In Vitro Antiproliferative 

and Antioxidant 

Activities of the Extracts of 

Muntingia 

calabura Leaves 

2011 Daun Muntingia calabura L memiliki 

potensi sebagai antiproliferatif dan 

antioksidan 

Menguji aktivitas antioksidan. 

Sel kanker yang digunakan sel 

MCF-7, HeLa, HT-29, HL-60 

dan K-562 

3. Su et al Activity-guided isolation of 

the chemical constituents 

of Muntingia calabura 

Lusinga quinone reductase 

induction assay 

2003 Kandungan senyawa flavonoid yang 

dikandung daun kersen ternyata 

memiliki khasiat menghambat 

perkembangan sel kanker Hepa 1c1c7 

(mouse hapatoma) secara in vitro 

dengan menggunakan quinone 

reductase induction assay 

Menguji penghambatan 

perkembangan sel kanker Hepa 

1c1c7 (mouse hapatoma) 

secara in vitro dengan 

menggunakan quinone 

reductase induction assay 


