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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker penyebab kematian di 

dunia. Kejadian kanker payudara di Amerika Serikat pada tahun 2013 sebanyak 

232.340 kasus, dimana 40.030 pasien  meninggal dunia, diantaranya 39.620 

wanita dan 410 pria (American Cancer Society, 2013), sedangkan di Indonesia, 

kanker payudara menduduki peringkat kedua prevalensinya setelah kanker serviks 

pada wanita (Tjindarbumi dan Mangunkusumo, 2002). Jenis kanker payudara 

terbanyak  diderita oleh wanita serta menempati urutan pertama jumlah pasien 

rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia dengan persentase sebesar 16,85% 

(Yayasan Kanker Indonesia, 2012). 

 Saat ini pengobatan kanker dilakukan melalui pembedahan, radioterapi, 

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

kemoterapi yang sering digunakan dalam terapi kanker payudara dan bekerja 

melalui proses pengikatan DNA, ikatan ini akan menginduksi kematian sel 

melalui apoptosis, nekrosis maupun keduanya (Cepeda et al., 2007). Yde and 

Issinger (2006) melaporkan cisplatin mampu menginduksi penurunan regulasi dari 

protein Bcl-2 dan mampu menurunkan cyclin D1 pada sel kanker payudara MCF-

7. Cisplatin menimbulkan beberapa efek samping antara lain neurotoksisitas dan 

nefrotoksisitas (Milosavlievic et al., 2010), dan terjadinya resistensi. Efek 

samping resistensi sel kanker tersebut disebabkan oleh penggunaan cisplatin pada 
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dosis tinggi untuk menghasilkan pengobatan yang lebih efektif (Florea and 

Busselberg, 2011).  

 Sel MCF-7 merupakan sel kanker payudara yang sering digunakan dalam 

penelitian (Levenson and Craig, 1997). Sel MCF-7 memiliki karakteristik over 

ekspresi Bcl-2, sehingga terjadi penurunan sensitivitas sel terhadap agen 

kemoterapi (Davis et al., 2003). Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan 

mengkombinasikan cisplatin sebagai agen kemoterapi dengan suatu tanaman yang 

memiliki aktivitas sebagai agen kemopreventif. Kombinasi bertujuan untuk 

menghasilkan efek yang sinergis dan meningkatkan sensitivitas agen kemoterapi 

terhadap sel target, sehingga dosis agen kemoterapi dapat diturunkan (Zhao et al., 

2004). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak metanolik 

daun kenikir dan cisplatin pada sel kanker payudara T47D terbukti memiliki efek 

yang sinergis (Listianingsih, 2016), serta kombinasi destilat kayu manis dengan 

cisplatin mampu meningkatkan efek sitotoksik cisplatin pada sel kanker serviks 

HeLa (Larasati, 2013). 

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai agen kemopreventif pada 

kanker payudara adalah sukun. Ekstrak dietileter kulit batang sukun mengandung 

senyawa flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker 

payudara T47D (Arung et al., 2009). Ekstrak metanol daun sukun telah terbukti 

memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai 

IC50 120,85 μg/ml (Widowati, 2017). Penelitian Witantri dkk (2015) menyebutkan 

bahwa daun dan kayu sukun memiliki kandungan senyawa kimia yang sama, yaitu 

flavonoid geranyl, artocarpin dan siklokomunol yang berpotensi sebagai 
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antikanker. Senyawa flavonoid diketahui mampu menginduksi terjadinya 

apoptosis melalui penghambatan aktivitas NFkB (Meiyanto dkk., 2009) dan dapat 

menghambat siklus sel pada fase G1 (Arung et al., 2009). 

 Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian uji sitotoksisitas kombinasi 

kulit batang sukun dan cisplatin pada sel kanker payudara MCF-7. Kombinasi 

ekstrak kulit batang sukun dengan cisplatin diharapkan mampu menurunkan dosis 

cisplatin sehingga mampu mengurangi efek samping serta resistensi sel kanker 

payudara akibat penggunaan cisplatin dan dapat memberikan efek sinergistik 

terhadap sel kanker payudara MCF-7. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak metanolik kulit batang sukun memiliki efek sitotoksik 

terhadap sel kanker payudara MCF-7? 

2. Apakah kombinasi ekstrak metanolik kulit batang sukun dan cisplatin 

memberikan efek sinergis terhadap sel kanker payudara MCF-7 dilihat dari 

nilai combination index (CI) yang diperoleh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuktikan efek sitotoksik ekstrak metanolik kulit batang sukun terhadap 

sel kanker payudara MCF-7. 
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2. Membuktikan efek sinergis kombinasi ekstrak metanolik kulit batang sukun 

dan cisplatin terhadap sel kanker payudara MCF-7. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Memberikan bukti ilmiah mengenai efek sitotoksik dari kombinasi ekstrak 

metanolik kulit batang sukun dan cisplatin pada sel kanker payudara MCF-7. 

2. Menambah data ilmiah mengenai potensi kulit batang sukun sebagai agen 

pendamping kemoterapi cisplatin. 

 

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 
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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. 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 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 
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glikolisis, maka sel kanker akan mampu menaikkan jumlah energi melalui 

jalur glikolisis dan (10) mutasi gen. 

  Kanker payudara merupakan kanker yang menyerang jaringan epitelial 

payudara, yaitu membran mukosa dan kelenjar. Pada perjalanannya, sel 

kanker akan melepaskan diri dari kelompoknya untuk mengadakan  invasi ke 

daerah sekitarnya, secara langsung menembus pembuluh darah dan mulai 

berkembang ke tempat yang baru. Invasi kanker mempengaruhi sejumlah 

perubahan pada perilaku sel, terutama perubahan genetik yang berpengaruh 

pada pertumbuhan tumor secara lokal maupun sistemik, menstimulasi migrasi 

sel dan proliferasi sel. Perubahan yang paling penting terjadi pada gen yang 

mengatur siklus sel, homeostatis matriks ekstraseluler dan migrasi sel 

(Lumongga, 2008). 

2. Kanker Payudara 

  Kanker payudara merupakan kanker yang terjadi pada jaringan 

payudara, utamanya pada lobulus (kelenjar susu) dan ductus (saluran yang 

menyalurkan susu ke puting). Kanker ini terjadi pada pria maupun wanita, 

namun insidensi pada pria sangat jarang terjadi. 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 
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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). 

  Peningkatan insidensi kanker payudara disebabkan oleh kegagalan 

terapi terhadap kanker itu sendiri. Kegagalan ini diakibatkan oleh adanya 

multidrug resistance (MDR) dan terjadi hingga 71% dibandingkan dengan 

faktor penyebab lainnya. Multidrug resistance atau resistensi obat ini 

diakibatkan oleh adanya breast cancer resistance protein (BCRP) yang salah 

satunya adalah P-glycoprotein (Pgp). Aktivasi Pgp dan peningkatan 

ekspresinya dapat menurunkan efikasi dari beberapa agen kemoterapi seperti 

Taxol dan Doxorubicin (Mechetner et al., 1998). Penekanan aktivitas Pgp dan 

ekspresinya mampu meningkatkan efektivitas agen kemoterapi (Zhou et al., 

2004). 

3. Sel MCF 7 

 Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang 

banyak digunakan dalam penelitian. Sel tersebut merupakan jenis sel 

adenokarsinoma payudara yang diambil dari jaringan payudara seorang wanita 

berumur 69 tahun penderita kanker payudara tahap metastatis dengan 

golongan darah O dan Rh positif. Sel MCF-7 pertama kali dikembangkan di 

Michigan Cancer Foundation pada tahun 1970 yang telah digunakan sebagai 

model dalam berbagai macam pengujian diseluruh dunia (Levenson and 

Craig, 1997). Sel kanker payudara MCF-7 berupa sel adherent (melekat) yang 
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dapat ditumbuhkan dalam media penumbuh DMEM atau RPMI yang 

mengandung foetal bovine serum (FBS) 10% dan antibiotic penicillin-

Streptomycin 1%. Sel MCF-7 (Gambar 2) memiliki karakteristik antara lain 

resisten terhadap agen kemoterapi (Mealey et al., 2002), mengekspresikan 

reseptor estrogen (ER +), memiliki over ekspresi Bcl-2 dan tidak 

mengekspresikan caspase-3 (Simstein et al., 2003). Sel MCF-7 menunjukkan 

fenomena over ekspresi Bcl-2, sehingga terjadi sensitivitas sel terhadap agen 

kemoterapi seperti doksorubisin rendah (Davis et al., 2003). 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Morfologi Sel Kanker Payudara MCF-7 (Dokumentasi Pribadi) 

Tanda Sel         Sel yang mengalami perubahan morfologi.         Sel hidup 

 

 

4. Kulit Batang Sukun 

a. Sistematika Tanaman 

  Kedudukan kulit batang sukun dalam sistematika tanaman 

termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut (Van Steenis, 2003). 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermeae 

Class   : Dicotyledoneae 
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Sub Classis  : Urticaceae 

Familia : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Species  : Artocarpus communis 

b. Morfologi Tanaman 

  Artocarpus communis (sukun) adalah tumbuhan dari genus 

Artocarpus dalam famili Moraceae yang banyak terdapat di kawasan 

tropika seperti Malaysia dan Indonesia. Tinggi pohon sukun dapat 

mencapai 10-25 m, batangnya tegak, bulat, bergetah, strukturnya kasar, 

coklat. Daun sukun tunggal, berseling, lonjong, ujung runcing, pangkal, 

panjang 50-70 cm, berbunga tunggal, berumah satu, bunga jantan silindris, 

panjang 10-20 cm, buah semu majemuk, bulat, diameter 10-20 cm, berduri 

lunak, hijau. Bijinya berbentuk ginjal, panjang 3-5 cm, hitam. Akar 

berbentuk tunggang, coklat (Depkes RI, 1997). Tanaman Sukun dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar  2.Tanaman Sukun 
(A) Pohon sukun dan (B) tekstur kulit batang sukun (Adinugraha dkk., 2014) 

 

 

(A) (B) 
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c. Kandungan Kimia 

 Tanaman sukun mengandung saponin, polifenol, asam hidrosianat, 

asetilkolin, tannin, riboflavin, fenol. Daun tanaman sukun mengandung 

senyawa flavonoid tergeranilasi yaitu 2-geranil-2’.4’,3,4-

tetrahidroksidihidrokalkon dan 8-geranil-4’-5,7-trihidroksiflavanon (Syah 

et al., 2006). Buah sukun mengandung niasin, vitamin C, riboflavin, 

karbohidrat, kalium, thiamin, natrium, kalsium dan zat besi (Mustafa, 

1998). Bunga dan daun sukun mengandung saponin, polifenol dan tanin, 

sedang kulit batangnya mengandung flavonoid (Depkes RI, 1997). Daun 

dan kayu sukun mengandung flavonoid geranyl, artocarpin dan 

siklokomunol (Witantri dkk., 2015). Senyawa yang memiliki aktivitas  

sitotoksik sebagai antikanker dari genus Artocarpus adalah flavonoid 

(Hakim et al., 2002) yang bersifat polar, sehingga senyawa tersebut dapat 

larut dalam pelarut yang mempunyai kepolaran sama seperti metanol 

(Harborne, 1996). 

d. Manfaat Kulit Batang Sukun 

 Bunga jantan Artocarpus communis berkhasiat sebagai obat sakit 

gigi dan daunnya untuk obat penyakit kulit (Depkes RI, 1997). Penelitian 

Arung, et al (2009) menyatakan bahwa ekstrak dietileter kulit batang 

sukun memiliki aktivitas sistotoksik melawan sel kanker T47D. Ekstrak 

etanol daun sukun telah dibuktikan mempunyai aktivitas sitotoksik 

terhadap sel tumor P-388 (Lotulung et al., 2008). Penelitian lain 

menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun sukun mengandung sejumlah 
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flavonoid yaitu geranyl dihydrochalcones yang terbukti mempunyai 

aktivitas sitotoksik pada sejumlah sel kanker seperti pada sel 

adenocarcinoma (SPC-A-1), sel kanker kolon (SW-480), dan sel kanker 

hepatocellular (SMMC-7721) (Wang et al., 2007) serta memiliki aktivitas 

sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 (Widowati, 2017). 

5. Cisplatin 

 Cisplatin (Gambar 3) adalah agen kemoterapi yang merupakan anggota 

pertama dari kelas obat antikanker yang mengandung platinum. Cisplatin 

biasa disebut sisplatinum, platinol atau platamin merupakan senyawa turunan 

platinum (IV) yang banyak digunakan untuk pengobatan kanker ovarian, 

testikular, kepala dan leher, karsinoma pada kandung kemih, serviks, paru, 

isofagus dan lambung (Jamieson and Lippard, 1999). 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Cisplatin (Jamieson and Lippard, 1999) 

 Mekanisme cisplatin juga didukung kemampuan berikatan dengan 

DNA mitokondria, yang menyebabkan ketidakmampuan mitokondria 

melakukan perbaikan nukleotida DNA-adduct pada nukleus. DNA adduct 

yang diakibatkan karena penggunaan cisplatin mempengaruhi replikasi dan 

transkripsi DNA sehingga dapat menyebabkan berhentinya siklus sel dan 

memicu apoptosis pada sel kanker. Progresi siklus sel melalui fase S sehingga 

terjadi sintesis DNA dan berhenti pada fase G2 merupakan modulasi siklus sel 

karena penggunaan cisplatin. Penggunaan dosis rendah cisplatin akan memicu 
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berhentinya di fase G2, sedangkan penggunaan pada dosis tinggi 

menyebabkan kematian sel (Jamieson and Lippard, 1999). Selain itu 

mekanisme cisplatin serupa dengan antikanker golongan pengalkilasi. 

Senyawa pengalkilasi merupakan senyawa reaktif yang mampu mengalkilasi 

DNA, RNA dan enzim-enzim tertentu (Siswandono dan Sukardjo, 1995). 

Cisplatin dilaporkan mampu menginduksi downregulation Bcl-2 dan mampu 

menurunkan cyclin D1 pada sel kanker payudara MCF-7 (Yde and Issinger, 

2006). Cisplatin mampu melepaskan sitokrom c dengan mengaktivasi caspase 

8 sehingga menginduksi apoptosis. Kombinasi cisplatin dengan Bcl-2 

antisense dilaporkan memberikan efek sitotoksik yang lebih tinggi daripada 

perlakuan tunggalnya dengan melihat parameter viabilitas sel, apoptosis dan 

pelepasan sitokrom c pada sel p53(+) MCF-7 dan p53(-) MCF-7 (Basma et al., 

2005). Kombinasi cisplatin dengan taxol yang merupakan senyawa bahan 

alam berhasil meningkatkan efek sitotoksik cisplatin melalui penghambatan 

proliferasi pada sel kanker payudara T47D (Kodali et al., 1994). 

 Cisplatin memiliki beberapa efek samping yang dapat membatasi 

penggunaannya. Efek samping tersebut antara lain nefrotoksisitas dan 

neurotoksisitas (Dhar et al., 2011), mielotoksisitas, immunosuppression 

(Florea and Busselberg, 2011). 

 Resistensi cisplatin dapat terjadi melalui berbagai macam mekanisme, 

seperti reduksi atau penurunan jumlah akumulasi cisplatin dalam sel. Cisplatin 

diketahui dapat memasuki sel melalui Copper Transporter (CTR1), sehingga 

mutasi ataupun delesi gen CTR1 dapat menyebabkan reduksi jumlah cisplatin 
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intraseluler target dan selanjutnya dapat menyebabkan resistensi. Proses efflux 

pada cisplatin diperantarai oleh Copper-transporting P-type Adenosine 

Triphosphate (ATP7B), sehingga protein ini juga memiliki peran terhadap 

resistensi pada pemberian cisplatin (Holzer et al., 2006). Protein eksporter lain 

yang diketahui memiliki pengaruh pada resistensi cisplatin melalui proses 

efflux adalah ATP-Binding casette, sub family C2 (ABCC2). Selain itu, 

terdapat mekanisme metabolisme melalui konjugasi cisplatin pada gugus tiol 

glutation (GSH) di sitoplasma yang menyebabkan deaktivasi cisplatin 

sehingga mampu memicu terjadinya resistensi (Cepeda et al., 2007). 

 

F. Landasan Teori 

Kulit batang sukun (Artocarpus communis) termasuk dalam genus 

Artocarpus yang mengandung senyawa aktif yaitu flavonoid (Depkes RI, 1997) 

dan flavonoid geranyl, artocarpin serta siklokomunol (Witantri dkk., 2015). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ekstrak dietileter kulit batang sukun 

mengandung flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas antikanker pada sel 

kanker payudara T47D (Arung et al., 2009).  Penelitian Widowati (2017) 

menyebutkan bahwa ekstrak metanol daun sukun mengandung senyawa flavonoid 

yang terbukti memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 

dengan nilai IC50 120,85 μg/ml. Daun dan kayu sukun memiliki kandungan 

senyawa kimia yang sama (Witantri dkk., 2015). Menurut penelitian Hakim 

(2010) diketahui bahwa senyawa flavonoid telah berhasil diisolasi dari tumbuhan 

Artocarpus.  
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Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak dietileter kulit batang sukun 

mampu menginduksi perubahan siklus sel pada fase G1 (Arung et al., 2009) dan 

dapat memacu apoptosis melalui penghambatan aktivasi NFkB sehingga ekspresi 

gen Bcl-2 dapat dihambat (Meiyanto dkk., 2009), sedangkan cisplatin dilaporkan 

dapat menyebabkan terjadinya progesi siklus sel melalui fase S dan berhenti di 

fase G2 (Jamieson and Lippard, 1999) serta terjadi penurunan cyclin DI pada sel 

kanker payudara MCF-7 (Yde and Issinger, 2006). Selain itu, cisplatin juga 

mampu menginduksi apoptosis melalui pelepasan sitokrom c dengan 

mengaktivasi caspase 8 pada sel kanker payudara MCF-7 (Basma et al., 2005) dan 

mampu menginduksi downregulation Bcl-2 pada sel kanker payudara MCF-7 

(Yde and Issinger, 2006). Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa kombinasi 

ekstrak metanolik daun kenikir dan cisplatin pada sel kanker payudara T47D 

terbukti memiliki efek yang sinergis (Listianingsih, 2016). Kombinasi destilat 

kayu manis dengan cisplatin mampu meningkatkan efek sitotoksik cisplatin pada 

sel kanker serviks HeLa (Larasati, 2013).  

 

G. Hipotesis 

  Berdasarkan landasan teori di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

1. Ekstrak metanolik kulit batang sukun memiliki efek sitotoksik terhadap sel 

kanker payudara MCF-7. 

2. Kombinasi ekstrak metanolik kulit batang sukun dan cisplatin memberikan 

efek sinergis terhadap sel kanker payudara MCF-7.  
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