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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang 

dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya. Kanker payudara merupakan 

salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Kanker payudara menempati 

urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6% (Kemenkes RI, 2013). Di 

Indonesia kanker payudara merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker 

serviks (Tjindarbumi and Mangunkusumo, 2002). Angka kejadian dari kanker 

payudara di Indonesia sebesar 61.682 kasus, sedangkan di Jawa Tengah kejadian 

kanker payudara mencapai 11.511 kasus (KemenKesRI, 2015). 

Saat ini pengobatan kanker dilakukan melalui pembedahan, radioterapi, 

kemoterapi, dan terapi hormon (Dipiro et al., 2008). Efek yang ditimbulkan dari 

pembedahan adalah adanya sisa-sisa sel kanker yang tidak bersih dapat muncul 

kembali. Pengobatan dengan radiasi menggunakan sinar berenergi tinggi dapat 

menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, iritasi dan bahkan dapat 

meningkatkan risiko munculnya kanker seperti kanker uterus, ginjal, dan kandung 

kemih (NCI, 2012). Efek samping kemoterapi menyebabkan semua jaringan yang 

membelah dengan cepat, seperti folikel rambut (alopesia) dan epitel saluran 

germinal (infertilitas) sangat rentan terhadap efek kemoterapi (Davey, 2005). Oleh 

karena itu mulai banyak dilakukan penelitian tentang bahan obat antikanker yang 
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berasal dari alam. Keunggulan obat bahan alam adalah memiliki efek samping 

yang relatif kecil bila digunakan dengan benar dan tepat (Ixora, 2007).  

Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai agen kemopreventif 

adalah tanaman bayam merah. Bayam merah mengandung senyawa polifenol 

seperti flavonoid (Amornrit and Santiyanont, 2015). Penelitian Tharun et al, 2012 

menemukan adanya kandungan glikosida, fenol, flavonoid dan saponin dalam 

ekstrak petroleum eter, etanol dan air. Penelitian Bihani et al, 2013 menunjukkan 

bahwa ekstrak hidroalkoholik daun bayam merah mengandung glikosida, alkaloid, 

saponin, flavonoid, fenol dan steroid sehingga memiliki aktivitas anti-nociceptive 

dan anti inflamasi. Flavonoid yang merupakan senyawa fenolik alam memiliki 

potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker melalui mekanisme 

penghambatan siklus sel, pemacuan apoptosis, penghambatan angiogenesis, 

antiproliferatif (Cory and Adams, 2002).  

Penelitian Jayaprakasam et al, 2004 membuktikan bahwa bayam merah 

memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap beberapa cell line, salah satunya adalah 

sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 39,2 µg/ml, namun belum 

dilakukan penelitian pada sel kanker payudara yang lain seperti sel T47D. Sel 

T47D merupakan continuous cell lines yang morfologinya seperti sel epitel yang 

diambil dari jaringan payudara seorang wanita berumur 54 tahun yang terkena 

ductal carcinoma. Sel ini sensitif terhadap doxorubisin dan mengalami missence 

mutation pada residu 194 (dalam zine binding domain L2) gen p53 (Zampieri et 

al, 2002). Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan aktivitas sitotoksik ekstrak 

air bayam merah terhadap sel kanker payudara T47D melalui modulasi siklus sel. 



3 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak air bayam merah memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel 

kanker payudara T47D ? 

2. Apakah ekstrak air bayam merah berpengaruh terhadap modulasi siklus sel 

kanker payudara T47D ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan:  

1. Mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak air bayam merah terhadap sel 

kanker payudara T47D. 

2. Mengetahui pengaruh ekstrak air bayam merah terhadap modulasi siklus 

sel kanker payudara T47D. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Memberikan bukti ilmiah mengenai efek ekstrak air bayam merah 

terhadap modulasi siklus sel T47D. 

2. Mendukung pengembangan potensi tanaman bayam merah sebagai agen 

kemopreventif dalam menghasilkan pengobatan kanker yang efektif. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker 

  Pertumbuhan suatu jaringan disebabkan oleh adanya kumpulan sel 

yang aktif berproliferasi dengan adanya mekanisme regulasi antara pemicu 

pertumbuhan dengan penghambat pertumbuhan sel. Sel kanker mampu 

mencukupi sinyal pertumbuhan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain sel ini tidak 

sensitif terhadap sinyal penghambat pertumbuhan. Akibatnya sel kanker akan 

terus berproliferasi. Kemampuan berproliferasi sel kanker juga diakibatkan 

oleh adanya enzim telomerase yang mampu menjaga integritas kromosom, 

sehingga membuat sel ini menjadi immortal. Sel kanker mampu menghindar 

dari program bunuh diri sel (apoptosis). Sel akan terus hidup dan berkembang, 

sehingga untuk mencukupi asupan nutrisi sel kanker akan memacu 

pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis). Sel kanker dapat 

berpindah ke jaringan lain (metastasis). Ketidakstabilan genomik pada sel 

kanker dapat menghasilkan mutasi acak. Sel kanker juga mampu menghindar 

secara aktif dari serangan dan eliminasi oleh sel imun  pada tubuh (Hanahan 

and Weinberg, 2011). 

  Sel kanker memiliki perbedaan dengan sel normal dalam tubuh. Sel 

kanker memiliki ciri-ciri yaitu (Hanahan and Weinberg, 2011) : (1) sel kanker 

mampu menyediakan signal poliferasi secara terus menerus, (2) sel kanker 

mampu menghindar dari growth suppressor, (3) sel kanker mampu 

menghindar dari respon imun di dalam tubuh, (4) sel kanker mampu 

menyerang dan berpindah ke bagian lain di dalam tubuh, (5) sel kanker 
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mampu menyediakan kebutuhannya sendiri. Sel kanker membutuhkan banyak 

suplai oksigen dan makanan agar dapat hidup, sehingga sel akan membentuk 

pembuluh darah baru (angiogenesis), (6) mampu menghindar dari kematian 

sel (apoptosis). Protein p53 merupakan protein yang mampu menginduksi 

terjadinya proses apoptosis, (7) pada awalnya sel-sel imun pada tubuh akan 

mengenali sel tumor dan mengeluarkan makrofag dan sel dendritik untuk 

mencegah meluasnya tumor, namun tumor associated macrophages (TAMs) 

dapat memproduksi molekul yang akan mempengaruhi pertumbuhan sel 

tumor, (8) replikasi DNA yang tidak terbatas. Sel normal mengendalikan 

pertumbuhan karena akan terjadi pemendekan telomer pada kromosom setiap 

kali DNA bereplikasi. Pada sel kanker hal ini tidak terjadi, karena enzim 

telomerase pada sel kanker akan terus mencegah kromosomnya memendek 

sehingga replikasi DNA akan berjalan terus menerus, (9) Sel kanker 

membutuhkan energi lewat jalur glikolisis, maka sel kanker akan mampu 

menaikkan jumlah energi melalui jalur glikolisis dan (10) mutasi gen. 

2. Kanker Payudara 

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh dalam 

jaringan payudara. Kanker bisa tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, 

jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara (Dowsett, 2008). Kanker 

payudara dapat diklasifikasikan berdasarkan usia saat terkena kanker 

payudara yaitu kanker usia reproduksi terjadi pada wanita di bawah usia 40, 

kanker pre menopause terjadi pada wanita usia 40-55, dan kanker post 
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menopause yang merupakan mayoritas dari penderita kanker payudara 

(Kubba, 2003).  

Menurut Corwin (2000) faktor risiko kanker dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu faktor risiko perilaku, faktor risiko hormonal, dan faktor risiko 

yang diwariskan. Faktor risiko perilaku antara lain merokok, terpajan ke 

berbagai karsinogen misalnya asbestos atau tar batubara dan makanan yang 

banyak mengandung lemak serta daging yang diawetkan. Faktor risiko 

hormonal adalah esterogen. Esterogen dapat berfungsi sebagai promotor bagi 

kanker tertentu, misalnya kanker payudara dan endometrium. Kadar 

esterogen yang tinggi menyebabkan terjadinya menstruasi dini dan 

menopause lambat pada seorang wanita yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kanker payudara. Adanya riwayat keluarga yang mengidap kanker 

terutama kanker dari satu jenis adalah faktor risiko terjangkitnya kanker.  

Etiologi kanker payudara bersifat multifaktoral yang mencakup faktor 

genetik, lingkungan, dan reproduksi. Ketiganya berinteraksi melalui 

mekanisme yang kompleks. Dampak dari faktor lingkungan dan reproduksi 

tergantung pada usia wanita. Faktor lingkungan dan gaya hidup adalah 

merokok (Kubba, 2003). Faktor risiko yang erat kaitannya dengan kejadian 

kanker payudara adalah jenis kelamin perempuan, usia >50 tahun, riwayat 

genetik dan keluarga (pembawa mutasi gen BRCA1, BRCA2, ATM, TP53 

(p53)), riwayat penyakit payudara sebelumnya (DCIS pada payudara yang 

sama, LCIS, densitas tinggi pada mamografi), riwayat menstruasi dini (<12 

tahun) atau menarche lambat (>55 tahun), riwayat reproduksi (tidak memiliki 
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anak atau tidak menyusui), hormonal, obesitas, konsumsi alkohol, riwayat 

radiasi dinding dada, faktor lingkugan (Kemenkes RI, 2013). 

3. Sel T47D 

Sel T47D merupakan continous cell line yang diisolasi dari jaringan 

tumor duktal payudara seorang wanita berusia 54 tahun. Continous cell line 

sering dipakai dalam penelitian kanker secara in vitro karena mudah 

penangannya, memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas, 

homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan frozen stock jika terjadi 

kontaminasi (Burdall et al., 2003). Sel T47D memiliki morfologi seperti sel 

epitel. Sel kanker payudara T47D (Gambar 1) memiliki morfologi seperti sel 

epitel. 

 

Gambar 1. Morfologi sel kanker payudara T47D (CCRC, 2010) 
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Sel ini dikulturkan dalam media DMEM + 10% FBS + 2 mM L-

Glutamin, diinkubasi dalam CO2 inkubator 5% dan suhu 37ºC (Abcam, 

2007). Sel kanker payudara T47D mengekspresikan protein p53 yang 

termutasi. Misssence mutation terjadi pada residu 194 (dalam zinc-binding 

domain, L2), sehingga p53 tidak dapat berikatan dengan response element 

pada DNA. Hal ini mengakibatkan berkurang bahkan hilangnya kemampuan 

p53 untuk regulasi cell cycle. Sel T47D merupakan sel kanker payudara 

ER/PR-positif (Schafer et al.,2000). Induksi estrogen eksogen mengakibatkan 

peningkatan proliferasinya (Verma et al., 1998).Sel T47D merupakan sel 

yang sensitif terhadap doksorubisin (Zampieri et al., 2002). 

4. Siklus Sel 

Siklus sel menggambarkan serangkaian peristiwa yang terintegrasi 

secara erat untuk memberikan kontrol terhadap pertumbuhan dan proliferasi 

sel. Ketidaksetimbangan fungsi program siklus sel dan apoptosis di dalam sel 

yang telah termutasi memainkan peran penting dalam perkembangan sel 

tersebut menjadi sel kanker (King, 2000). Perkembangan siklus sel ditandai 

dari dua reproduksi yaitu duplikasi genome dan pembelahan sel, kedua proses 

ini terdiri dari sintesis DNA (fase S) dan Mitosis (fase M) diantara kedua fase 

tersebut terdapat fase G1 ( sebelum fase S) dan fase G2 ( sebelum fase M) 

(Meijer, 2000).  

Fase G1 merupakan proses perubahan metabolik untuk 

mempersiapkan sel melakukan pembelahan pada titik tertentu (berhenti atau 

berlanjut ke fase s). Fase S (Sintesis DNA) adalah fase dimana materi genetik 
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direplikasi. Di fase G2 ini sel melakukan perubahan metabolik untuk 

mempersiapkan pembelahan sel kemudian masuk ke fase M. Fase M 

merupakan fase mitosis, sel mengalami pembelahan (sitokinesis) menjadi dua 

sel identik. Setelah fase mitosis, sel dapat kembali ke fase G1 untuk 

melanjutkan siklus sel atau menuju fase G0 (quiescent cells) yaitu sel tidak 

membelah namun fungsi dan pertumbuhan seluler tetap aktif (fase istirahat). 

Lamanya siklus tersebut berbeda-beda pada berbagai macam organisme. Fase 

G1 yang berlangsung secara teratur membutuhkan waktu kira-kira 3 jam 

tergantung tipe sel tertentu, fase S atau fase sintesis dalam proses replikasi 

DNA (penggandaan genom seluler) dan upaya untuk menghasilkan protein 

histone membutuhkan waktu sekitar 7 jam, fase G2 membutuhkan waktu 4 

jam dan fase M membutuhkan waktu 30-60 menit (Behl and Ziegler, 2014). 

Regulasi siklus sel dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Regulasi Siklus Sel (Heuvel, 2005) 
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Siklus sel dikontrol oleh beberapa protein yang bertindak sebagai 

regulator positif dan negatif. Sel yang berada di tahap G0 yang distimulus 

dengan faktor pertumbuhan untuk masuk ke dalam G1, pada awalnya akan 

mengekspresikan cyclin D, kemudian Cyclin D akan berikatan dengan Cdk4 

dan Cdk6. Kompleks Cdk-cyclin tersebut lalu masuk ke dalam inti dan akan 

memfosforilasi protein Retinoblastoma (Rb). Fosforilasi terhadap Rb diikuti 

oleh aktivasi faktor transkripsi famili E2F dan memicu transkripsi protein 

yang diperlukan pada tahap G1 dan S.  

Protein Rb merupakan penghambat transkripsi, karena keberadaannya 

menonaktifkan E2F yang berperan sebagai faktor transkripsi setelah protein 

yang diperlukan dalam tahap S dihasilkan dari transkripsi, maka cyclin D-

Cdk4, Cyclin D-Cdk6, dan Cyclin E-Cdk2 akan bersama-sama 

memfosforilasi protein Rb menjadi tidak aktif sama sekali. Hal ini akan 

mengaktifkan secara penuh proses transkripsi pada tahap S (Heuvel, 2005). 

Dengan demikian sel tersebut telah memasuki tahap S pada siklus sel. Pada 

sel mamalia jenis Cdk dan cyclin yang ditemukan pada masa transisi tahap 

G1/S adalah Cdk2, Cdk4, Cdk6, serta Cyclin A, D1, D2, D3, dan E (Gupta, 

2001).  

Pada tahap S, kompleks cyclin E-Cdk2 berperan menginisiasi 

replikasi DNA. Selain itu cyclin A-Cdk2 juga berperan dalam menginisiasi 

replikasi DNA secara lengkap dan meningkatkan ekspresi histon dan 

beberapa gen/protein yang akan dibutuhkan saat replikasi (Heuvel, 2005). 

Pada tahap G2, terjadi peningkatan sintesis Cyclin B yang akan mencapai 
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tingkat konsentrasi maksimal pada saat tahap M. Pada sel mamalia jenis Cdk 

dan Cyclin yang ditemukan pada masa transisi tahap G2/M adalah Cdk1 

(Cdc2) serta Cyclin A, B1, dan B2 (Gupta, 2001). Setelah tumbuh dan 

menduplikasi komponen sel, maka sel akan melakukan pembelahan menjadi 

dua sel anakan yang terjadi pada tahap M. Pada tahap M defosforilasi dan 

aktivasi cyclin B-Cdk1 berpengaruh terhadap perubahan morfologi selama 

mitosis berlangsung. Substrat dari Cyclin B-Cdk1 adalah nuclear lamins, 

protein nucleolar, protein centrosomal, dan Eg5 (Heuvel, 2005). 

5. Bayam Merah (Amaranthus Tricolor L.) 

Bayam  merupakan  tanaman  yang  banyak  ditemukan  di  Asia, 

khususnya Asia  Selatan  dan  Asia  Tenggara. Terdapat tiga varietas bayam  

yang  termasuk Amaranthus  tricolor L yaitu  bayam  hijau  biasa,  bayam 

merah  (Blitum  rubrum)  yang  memiliki  batang  dan  daun  berwarna  

merah, serta bayam  putih (Blitum  album)  yang  berwarna  hijau  keputih-

putihan (Dalimartha, 2008).  

Tanaman bayam merah dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan 

pada ketinggian 5-2.000 dpl, tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi akan 

lebih subur tumbuh di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak 

panas. Tanaman bayam merah adalah herba setahun, tegak atau agak 

condong, tinggi 0,4-1 m dan bercabang. Batang lemah dan berair. Daun 

bertangkai berbentuk bulat telur, lemas, panjang 5-8 cm ujung tumpul, 

pangkal runcing. Bunga dalam tukal yang rapat, bagian bawah duduk di 

ketiak, bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan 
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ketiak percabangan, bunga berbentuk bulir (Dalimartha, 2008). Tanaman 

bayam merah (Amaranthus tricolor L.) dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Bayam merah (Rahman dan Iffat, 2014). 

 

Klasifikasi tanaman bayam merah (Tjitrosoepomo, 2005) adalah  

sebagai berikut : 

Klasifikasi Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi    : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Sub Kelas   : Hamamelidae 

Ordo    : Caryphyllales 

Famili    : Amaranthaceae 

Genus   : Amaranthus 

Spesies    :Amaranthus tricolor L.  
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Bayam merah memiliki kandungan antioksidan yang tinggi karena 

kandungannya seperti polifenol, flavonoid, betalains, fenolat dan anthocyanin 

(Amornrit and Santiyanont, 2015). Selain itu, bayam merah juga mengandung 

steroid, flavonoid, alkaloid, terpenoid, tannin dan fenol (Tripathi, 2013). 

Penelitian Tharun et al, 2012 menemukan adanya kandungan glikosida, fenol, 

flavonoid dan saponin dalam ekstrak petroleum eter, etanol dan air. Bayam 

merah mengandung banyak vitamin, protein, karbohidrat, lemak, mineral, 

serat zat besi, magnesium, mangaan, kalsium dan kalium (Sudewo, 2012). 

Dalam penelitian Tharun et al 2012, tanaman bayam merah memiliki 

aktifitas antioksidan yang dapat menangkal kerusakan oksidatif yang 

disebabkan oleh parasit dan dapat digunakan sebagai terapi malaria, selain itu 

bayam merah juga kaya akan mineral (kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, 

kalium, seng, tembaga dan mangan) dan vitamin (vitamin A, vitamin B6, 

vitamin C, riboflavin (Tharun, 2012).  

Ekstrak daun bayam merah dapat memiliki aktivitas antidiabetik, 

antihiperlipidemia dan antioksidan (Clemente and Desai, 2011). Penelitian 

Bihani et al, 2013 menunjukkan bahwa ekstrak hidroalkoholik daun bayam 

merah mengandung glikosida, alkaloid, saponin, flavonoid, fenol dan steroid 

sehingga memiliki aktivitas anti-nociceptive dan anti inflamasi. Bayam merah 

banyak mengandung vitamin salah satunya adalah vitamin K yang merupakan 

racun bagi sel kanker dan aman untuk sel-sel sehat yang lain. Mengkonsumsi 

bayam merah secara rutin dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker 

(Sudewo, 2012). 
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F. Landasan Teori 

Bayam merah (Amaranthus tricolor L.) merupakan tanaman yang 

dapat digunakan sebagai obat tradisional karena mengandung senyawa 

polifenol seperti flavonoid (Amornrit and Santiyanont, 2015). Flavonoid yang 

merupakan senyawa fenolik alam memiliki sifat antioksidan dan berpotensi 

dalam menghambat pertumbuhan sel kanker melalui mekanisme 

penghambatan siklus sel, pemacuan apoptosis, penghambatan angiogenesis, 

antiproliferatif (Cory and Adams, 2002). Menurut Pan et al (2002), flavonoid 

dapat menginduksi penghentian fase G1. Penelitian Jerz 2007, menunjukkan 

bahwa daun bayam merah memiliki aktivitas sebagai zat sitostatik dan bisa 

menjadi agen ampuh dalam pengobatan tumor ganas dan pencegahan kanker. 

Selain itu, berdasarkan penelitian Jayaprakasam et al (2004), bayam merah 

memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker payudara MCF-7 

dengan nilai IC50 sebesar 39,2 µg/ml. Berdasarkan uraian diatas diharapkan 

bahwa ekstrak air bayam merah memiliki aktivitas sitotoksik dan mampu 

menghambat siklus sel kanker payudara T47D. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu : 

1. Ekstrak air bayam merah mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel 

kanker payudara T47D. 

2. Ekstrak air bayam merah mampu menghambat siklus sel pada sel 

kanker payudara T47D. 


