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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut data GLOBOCAN (IARC)  tahun 2012 diketahui bahwa kanker 

payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru (setelah 

dikontrol oleh umur) tertinggi, yaitu sebesar 43,3%, dan persentase kematian 

(setelah dikontrol oleh umur) akibat kanker payudara sebesar 12,9%. Secara 

nasional prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia 

tahun 2013 sebesar 1,4% atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, 

yaitu sebesar 4,1%. Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan estimasi penderita 

kanker terbanyak, yaitu sekitar 68.638 dan 61.230 orang (Kemenkes RI, 2015). 

Saat ini pengobatan kanker dilakukan melalui pembedahan, radioterapi, 

kemoterapi, dan terapi hormon (Dipiro et al., 2008). Penggunaan agen kemoterapi 

masih menjadi prioritas utama dalam pengobatan kanker payudara. Namun, 

pengobatan menggunakan agen kemoterapi tersebut dapat menimbulkan beberapa 

efek yang merugikan. Efek kemoterapi pada pasien dapat mempengaruhi secara 

biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Efek samping dari kemoterapi tersebut yaitu 

supresi sumsum tulang, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, kehilangan 

berat badan, perubahan rasa, konstipasi, diare dan gejala lainnya alopesia, fatigue, 

perubahan emosi, dan perubahan pada sistem saraf (Setiawan, 2015). Salah satu 
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pendekatan untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan yaitu perlu adanya 

eksplorasi pengobatan dari bahan alam. 

Bayam merah (Amaranthus tricolor L.)  adalah salah satu bahan alam 

yang dapat digunakan sebagai agen kemopreventif. Penelitian sebelumnya oleh 

Jayaprakasam et al (2004), membuktikan bahwa bayam merah memiliki aktivitas 

antiproliferasi terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 39,2 

µg/ml. Senyawa golongan flavonoid telah berhasil diisolasi dari herba bayam 

merah (Mauliandani dkk, 2017). Flavonoid dapat menghambat berbagai tahap 

dalam proses karsinogenesis yaitu inisiasi, promosi, dan perkembangan tumor. 

Berdasarkan penelitian in vivo dan in vitro, terdapat beberapa mekanisme aksi, 

termasuk inaktivasi karsinogen, antiproliferasi, penangkapan sel siklus, induksi 

apoptosis dan diferensiasi, penghambatan angiogenesis, antioksidan dan 

pembalikan resistensi multidrug atau kombinasi dari mekanisme tersebut. 

Flavonoid dapat memacu apoptosis melalui beberapa mekanisme antara lain 

dengan penghambatan aktivitas DNA topoisomerase I/II, modulasi signalling 

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

Bax dan Bak serta aktivasi endonuklease (Ren et al.,2003). 

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa flavonoid dapat beraktivitas 

sebagai antikanker yaitu (1) ekstrak dietil eter herba pegagan embun (Hydrocotyle 

sibthorpioides lmk.). Berdasarkan hasil KLT, didapatkan informasi bahwa 

senyawa yang terdapat dalam ekstrak adalah golongan senyawa flavonoid. Hasil 

uji memperlihatkan bahwa ekstrak dietileter herba pegagan embun memiliki 

aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF-7 (Setiawati dan Dwiatmaka, 2015). (2) 
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fraksi etilasetat akar tumbuhan tunjuk langit (Helmynthostachis zeylanica (linn) 

hook). Hasil analisis terhadap spektrum UV dalam fraksi tersebut menunjukkan 

senyawa flavonoid termasuk kelompok flavon. Hasil uji terhadap sel murine P388 

menunjukkan senyawa flavonoid sangat aktif sebagai antikanker (Fitrya dan 

Anwar, 2009). (3) ekstrak etanol umbi sarang semut (Myrmecodia beccarii 

Hook.f.). Hasil menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam umbi sarang 

semut yaitu flavonoid, tanin, dan saponin dimana pada kadar tertentu memiliki 

aktivitas sitotoksik yang tinggi serta dapat menyebabkan kematian larva A. Salina 

(Mardany dkk, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, adanya kandungan senyawa flavonoid dalam 

bayam merah diduga memiliki aktivitas sitotoksik dan memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan sebagai agen kemopreventif. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan aktivitas sitotoksik ekstrak air bayam merah terhadap sel kanker 

payudara MCF-7 melalui induksi apoptosis.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

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

kanker payudara MCF-7? 

2. Apakah ekstrak air bayam merah mampu menginduksi apoptosis sel kanker 

payudara MCF-7? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuktikan ekstrak air bayam merah memiliki aktivitas sitotoksik terhadap 

sel kanker payudara MCF-7. 

2. Membuktikan ekstrak air bayam merah mampu menginduksi apoptosis sel 

kanker payudara MCF-7. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

memberikan bukti ilmiah tentang aktivitas sitotoksik ekstrak air bayam merah 

terhadap sel kanker payudara MCF-7, serta menambah khasanah efek farmakologi 

dari herbal bayam merah, sehingga dapat dikembangkan dan didayagunakan 

sebagai salah satu obat tradisional. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker Payudara 

Kanker payudara (KPD) merupakan keganasan pada jaringan payudara 

yang dapat berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Kanker payudara 

merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Berdasarkan 

Pathological Based Registration di Indonesia, KPD menempati urutan pertama 

dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. (Data Kanker di Indonesia Tahun 

2010, menurut data Histopatologik; Badan Registrasi Kanker Perhimpunan 

Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI) dan Yayasan Kanker Indonesia 

(YKI)). Diperkirakan angka kejadiannya di Indonesia adalah 12/100.000 

wanita, sedangkan di Amerika adalah sekitar 92/100.000 wanita dengan 

mortalitas yang cukup tinggi yaitu 27/100.000 atau 18 % dari kematian yang 

dijumpai pada wanita (Kemenkes RI, 2013).  

Risiko munculnya kanker payudara dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya (1) usia; insidensi kanker payudara meningkat sesuai pertambahan 

usia dimana insidensi ini akan meningkat dua kali lipat setiap 10 tahun sampai 

menopause, (2) variasi geografis; insidensi kanker payudara pada Negara-

negara Timur jauh lima kali lipat dibandingkan Negara-negara Barat, (3) 

riwayat keluarga; sekitar 5-10% kanker payudara disebabkan mutasi genetik, 

BRCA-1 dan BRCA-2 terlibat pada 60-70% dari seluruh kanker payudara 

turunan, selain itu mutasi p53 dan PTEN juga terkait, (4) radiasi, (5) gaya 

hidup; obesitas dan konsumsi alkohol akan meningkatkan risiko terkena 

kanker payudara dan (6) paparan estrogen (Arun and Hortobagyi, 2002). Ada 
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banyak jenis pengobatan kanker. Jenis pengobatan akan tergantung pada jenis 

kanker yang diderita. Beberapa penderita kanker hanya menggunakan satu 

pengobatan. Tapi kebanyakan penderita menggunakan pengobatan kombinasi, 

seperti pembedahan dengan kemoterapi dan/ atau terapi radiasi. Pengobatan 

juga dapat menggunakan imunoterapi dan terapi hormon (NCI, 2012). 

2. Sel MCF-7 

Sel MCF-7 adalah sel kanker payudara yang diperoleh dari pleural 

effusion breast adenocarcinoma seorang pasien wanita Kaukasian berumur 69 

tahun, golongan darah O, dengan Rh positif. Sel menunjukkan adanya 

diferensiasi pada jaringan epitel mammae termasuk diferensiasi pada sintesis 

estradiol. Media dasar penumbuh sel MCF-7 adalah media DMEM 

terformulasi. Untuk memperoleh media kompleks, maka ditambahkan 0,01 

mg/ml FBS (Foetal Bovine Serum), hingga konsentrasi akhir FBS dalam 

media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 37C dan dengan kadar CO2 

5%. Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 2008). Sel MCF-7 

memiliki karakteristik antara lain resisten agen kemoterapi (Mechetner et al., 

1998; Aouali et al., 2003), mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), 

resisten terhadap doxorubicin (Zampieri dkk., 2002), dan tidak 

mengekspresikan caspase-3 (Onuki dkk., 2003; Prunet dkk., 2005). Morfologi 

sel MCF-7 dapat dilihat pada gambar 1: 

 

 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#3


7 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Morfologi sel kanker payudara MCF-7 (Dokumentasi Pribadi).  

Sel hidup  (        )  , Sel mati (         )  

3. Apoptosis 

Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang menghasilkan 

perubahan karakteristik morfologi dan biokimia sel. Stimulasi proses 

apoptosis meliputi kerusakan DNA, adanya TNF (Tumor Necrosis Factor atau 

tidak adanya faktor pertumbuhan. Apoptosis ditandai dengan adanya membran 

blebbing tanpa hilangnya integritas membran, kondensasi dan fragmentasi 

kromatin, pemadatan organela sitoplasma, dilatasi dari retikulum endoplasma, 

penurunan volume sel dan pembentukan badan apoptosis (CCRC, 2009
a
). 

Apoptosis sangat penting dalam organogenesis embrio, sistem imun, 

menghilangkan sel-sel yang secara genetik mengalami kelainan, dan 

memelihara homeostasis jaringan dewasa (Guimaraes and Linden, 2004). 

Apoptosis terlibat dalam proses penuaan dan berbagai jenis penyakit seperti 

kanker, AIDS, Alzheimer, dan Parkinson (Shi, 2004). 

Secara morfologis, apoptosis ditandai dengan beberapa ciri yaitu: (1) 

masih adanya integritas membran, (2) sel mengkerut karena berkurangnya 

sitoplasma, (3) kondensasi nukleus dan fragmentasi sel, dan (4) terbentuknya 
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badan-badan apoptotik yang dikenal sebagai nekrosis sekunder. Badan-badan 

apoptotik ini mengandung ribosom, mitokondria, dan bahan-bahan lain baik 

dari nukleus maupun sitosol, yang akan difagositosis oleh makrofag sehingga 

tidak menimbulkan inflamasi (Guimaraes and Linden, 2004). Secara 

biokimiawi, apoptosis dimulai dengan pengaktifan berbagai macam protein 

atau enzim yang bergantung pada energi ATP, fragmentasi DNA sebelum 

lisis, pelepasan sitokrom-c dan apoptosis induction factor (AIF) dari 

mitokondria ke sitoplasma, pengaktifan kaskade kaspase, dan perubahan pada 

asimetri membran (Herr and Debatin, 2001). 

Berdasarkan perbedaan morfologi dan biokimiawi, kematian sel ada 

dua macam yaitu apoptosis dan nekrosis (Edinger and Thompson, 2004). 

Nekrosis terjadi bila sel terkena jejak fisik seperti hipotermia dan hipoksia, 

atau oleh senyawa-senyawa kimia dan mikroorganisme yang menyebabkan 

kerusakan membran sel sehingga terjadi kegagalan hemoestasis. Selanjutnya 

diikuti dengan masuknya air dan ion-ion di sekitar sel yang menyebabkan 

pembengkakan sel, rusaknya organel, dan pecahnya membran sel, sehingga 

seluruh kandungan sel keluar ke cairan ekstra seluler. Kerusakan jaringan 

yang meluas pada nekrosis ini menyebabkan inflamasi (Guimaraes and 

Linden, 2004). Perbedaan apoptosis dan nekrosis dapat dilihat pada gambar 2: 
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Gambar 2. Perbedaan mekanisme apoptosis dan nekrosis (Purwaningsih, 2014). 

Proses apoptosis dikendalikan oleh berbagai tingkat sinyal sel, yang 

dapat berasal dari pencetus ektrinsik atau intrinsik. Jalur ekstrinsik 

diperantarai reseptor kematian (death receptors) misalnya reseptor TNF 

(Tumour Necrosis Factor), TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) 

atau CD95, yang mengakibatkan activator caspases (caspase 8 dan 10) akan 

mengaktifkan efektor caspase. Selain itu apoptosis juga dapat distimulasi 

ketika terjadi kerusakan DNA dan jika tidak ada faktor pertumbuhan. Jalur 

intrinsik melibatkan perubahan pada membran mitokondria sehingga sitokrom 

c terlepas. Sitokrom c akan mengaktifkan caspase 9 dan caspase-caspase 

lainnya. Jalur intrinsik ini terjadi karena adanya permeabilitas mitokondria dan 
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pelepasan molekul proapoptosis ke dalam sitoplasma, tanpa memerlukan 

reseptor kematian. Faktor pertumbuhan dan sinyal lainnya dapat merangsang 

pembentukan protein anti apoptosis BcL2, yang berfungsi sebagai regulasi 

apoptosis. Protein anti apoptosis yang utama adalah BcL2 dan Bax, yang pada 

keadaan normal terdapat pada membran mitokondria dan sitoplasma 

(Purwaningsih, 2014). 

4. Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Bayam termasuk perdu yang dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di 

dataran rendah maupun tinggi. Bayam dibedakan atas dua, yaitu yang tumbuh 

liar dan yang dibudidayakan. Amaranthus spinosus L. (bayam berduri) 

termasuk bayam yang tumbuh liar, sedangkan Amaranthus tricolor L. 

termasuk bayam cabut yang dibudidayakan (Latief, 2012). 

a. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman daun bayam merah sebagai berikut: 

 Klasifikasi Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

 Divisi    : Magnoliophyta 

 Kelas    : Magnoliopsida 

 Sub Kelas    : Hamamelidae 

 Ordo    : Caryphyllales 

 Famili    : Amaranthaceae 

 Genus    : Amaranthus 
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 Spesies     : Amaranthus tricolor L.  

 (Tjitrosoepomo, 2004) 

b. Morfologi Bayam Merah 

Bayam merah merupakan herba tahunan, dapat tumbuh di 

ketinggian 1-700 m dpl, tumbuh tegak atau agak condong, batang lemah 

dan berair, tinggi 0,4-1 m, dan bercabang. Daun berbentuk bulat telur 

dengan warna hijau, merah, atau hijau keputihan. Panjang daun 5-8 cm, 

ujung tumpul, dan pangkalnya runcing. Bunga tumbuh dalam tungkai yang 

rapat. Bagian bawah bunga duduk di ketiak, sedangkan bagian atasnya 

berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak 

percabangan. Bunga berbentuk bulir (AgroMedia, 2008). Morfologi 

bayam merah dapat dilihat pada gambar 3: 

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

c. Kandungan Kimia 

Daun bayam terkenal sebagai sayuran sumber zat besi (Fe). Selain 

itu, bayam mengandung antioksidan, seperti karotenoid, polifenol, dan 

flavonoid (kuersetin). Bayam juga mengandung vitamin A, C dan mineral 

kalsium (Ca). Setiap 100 g bayam mengandung 36 kalori (Latief, 2012). 
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Ekstrak etanol daun bayam merah ( Amaranthus tricolor L. ) telah terbukti 

mengandung flavonoid (Dyahariesti, 2016). Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Mauliandani dkk, 2017, bahwa herba bayam 

merah telah berhasil diisolasi senyawa golongan flavonoid. 

d. Khasiat 

Manfaat utama bayam merah adalah memperlancar sistem 

pencernaan, menurunkan risiko terserang kanker, mengurangi kolesterol 

dan antidiabetes. Selain itu, bermanfaat untuk mengobati osteoporosis atau 

keropos tulang, penyakit kuning, alergi terhadap cat, sakit karena sengatan 

lipan, sakit karena sengatan lebah, sakit karena gigitan ulat bulu, dan 

anemia. Daun dan batang bayam merah juga dapat digunakan untuk 

memelihara kesehatan kulit, menyembuhkan luka bakar, mempertahankan 

kebugaran tubuh, dan mengobati sakit pada kepala karena pening (Winarto 

dan Lentera, 2004). Secara umum, bayam dapat meningkatkan kerja 

ginjal. Akar bayam merah berkhasiat sebagai obat disentri. Daun bayam 

berkhasiat untuk membersihkan darah sehabis bersalin, memperkuat akar 

rambut, dan gagal ginjal (AgroMedia, 2008).  

Penelitian Wiyasihati dan Wigati, 2016 menyatakan bahwa bayam 

merah memiliki potensi antioksidan yang kuat untuk melindungi sel dari 

kerusakan akibat radikal bebas. Rahmatullah et al, 2013 menyatakan 

bahwa ekstrak metanol bayam merah dapat menurunkan kadar gula darah 

dan beraktivitas sebagai antinociceptive. Jayaprakasam et al, 2004 
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membuktikan bahwa bayam merah memiliki aktivitas antiproliferasi 

terhadap sel kanker payudara MCF-7. 

 

F. Landasan Teori 

Senyawa golongan flavonoid telah berhasil diisolasi dari herba bayam 

merah (Mauliandani dkk, 2017). Jayaprakasam et al (2004), membuktikan bahwa 

ekstrak bayam merah memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker 

payudara MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 39,2 µg/ml. Berdasarkan penelitian in 

vivo dan in vitro, flavonoid memiliki beberapa mekanisme aksi, termasuk 

inaktivasi karsinogen, antiproliferasi, penangkapan sel siklus, induksi apoptosis 

dan diferensiasi, penghambatan angiogenesis, antioksidan dan pembalikan 

resistensi multidrug atau kombinasi dari mekanisme tersebut. Flavonoid dapat 

memacu apoptosis melalui beberapa mekanisme antara lain dengan penghambatan 

aktivitas DNA topoisomerase I/II, modulasi signalling pathways, penurunan 

ekspresi gen Bcl-2 dan Bcl-XL, peningkatkan ekspresi gen Bax dan Bak serta 

aktivasi endonuklease (Ren et al.,2003). 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ekstrak air bayam merah memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker 

payudara MCF-7. 

2. Ekstrak air bayam merah mampu menginduksi apoptosis sel kanker payudara 

MCF-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


