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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan suatu penyakit yang menempati peringkat tertinggi 

sebagai penyebab kematian di dunia, khususnya di negara-negara berkembang 

(Anderson et al., 2001; Indrayani et al., 2006). Penyakit ini ditandai dengan 

pertumbuhan sel yang tidak terkendali serta kemampuan sel-sel tersebut untuk 

menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung pada 

jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh 

(metastasis) di dalam tubuh (Meiyanto et al., 2006). Tingginya pertumbuhan 

penyakit kanker disebabkan karena pola hidup yang tidak seimbang (Ikawati et 

al., 2000). Berbagai usaha telah dilakukan untuk menanggulangi berbagai 

penyakit kanker seperti pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi sitostatik. 

Pengobatan ini dilakukan untuk membunuh sel-sel kanker, namun tidak sedikit 

usaha tersebut justru menimbulkan efek samping yaitu terjadinya kerontokan pada 

rambut dan kulit menghitam (Sukardiman et al., 2004; Jiang et al., 2004; 

Moeljopawiro et al., 2007). Kenyataan ini menuntut perlunya cara alternatif yang 

aman untuk pengobatan penyakit kanker dengan menggunakan bahan alami. 

Obat penyakit kanker yang berasal dari alam umumnya terkandung pada 

tumbuhan. Salah satu tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai obat adalah 

dewandaru (Eugenia uniflora Linn.). Tanaman ini tersebar di Jawa dan Sumatera. 

Batang dan daun dewandaru mengandung saponin, flavonoid, dan tanin (Hutapea, 

1994). Tanaman dewandaru memiliki khasiat sebagai antihipertensi, diuretik, 
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antipiretik antirematik, antibronkitis, antiinfluenza, dan pengobatan gangguan 

pencernaan (Consolini dan Sarubbio, 2002). Menurut Utami et al. (2007) ekstrak 

etanol daun dewandaru menunjukkan aktivitas antiradikal dengan IC50 sebesar 

8,87 µg/mL sehingga berpotensi sebagai sumber antiradikal alami. Pada penelitian 

efek hepatoprotektif ekstrak etanol daun dewandaru terinduksi parasetamol pada 

mencit galur Swiss, ekstrak etanol daun dewandaru menunjukkan aktivitas 

hepatoprotektif pada dosis 350 mg/kg BB (Sutari, 2008). 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dewandaru 

memiliki aktivitas antibakteri (Khotimah, 2004), antioksidan (Einbond et al., 

2004), penangkal radikal bebas, penghambat hidrolisis dan oksidasi enzim, dan 

antiinflamasi (Pourmorad et al., 2006). Daun dewandaru dapat berfungsi sebagai 

antiradikal yang disebabkan karena adanya senyawa flavonoid (Reynertson dan 

Kennelly, 2001; Utami et al., 2005). 

Penelitian Maryati (2006) membuktikan bahwa flavonoid yang diisolasi 

dari fraksi etil asetat ekstrak etanol daun sambung nyawa (Gynura procumbens 

(Lour.) Merr) memiliki aktivitas sitotoksik dengan IC50 sebesar 98 μg/mL 

terhadap sel kanker payudara T47D. 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan membuktikan bahwa ekstrak 

kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru mampu menghambat aktivitas 

Gluthation S-transferase (GST) ginjal tikus dengan substrat 1-kloro-2,4-

dinitrobenzen (CDNB) dengan nilai IC50 berturut-turut adalah 376,26; 228,96; dan 

180,05 µg/mL (Utami, 2007). Aktivitas sitotoksik ekstrak kloroform dan etil 

asetat daun dewandaru terhadap sel Hela memberikan IC50 berturut-turut sebesar 

244,92 dan 241,55 µg/mL (Utami, 2007). 
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Uji toksisitas terhadap kandungan bioaktifnya diperlukan untuk 

mengetahui konsentrasi atau dosis yang aman dari dewandaru jika digunakan 

sebagai pengobatan. Dalam uji toksisitas ini, parameter yang ditentukan adalah 

nilai Lethal Concentration-50 (LC50). LC50 adalah kadar yang menyebabkan 

kematian 50% hewan uji pada pejanan selama waktu tertentu (Lu, 1995). 

Berdasarkan LC50 dapat diketahui tingkat aktivitas suatu senyawa. Apabila nilai 

LC50 suatu senyawa hasil isolasi atau ekstrak tanaman kurang dari 1000 µg/mL, 

maka seyawa tersebut dapat dikatakan memiliki efek sitotoksik (Meyer et al., 

1982). 

Metode yang sering digunakan untuk mengetahui potensi efek sitotoksik 

suatu senyawa adalah Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Kelebihan metode ini 

adalah praktis, murah, sederhana, dan cepat, tetapi tidak mengesampingkan 

kekuatannya untuk skrining awal tanaman yang berpotensi sebagai antikanker 

dengan menggunakan bioindikataor larva artemia (Artemia salina L.). Prinsip 

metode ini adalah uji toksisitas akut terhadap artemia dengan penentuan nilai LC50 

setelah perlakuan selama 24 jam (Meyer et al., 1982). Artemia digunakan sebagai 

bioindikator karena memiliki kemiripan tipe DNA dengan mamalia, misalnya tipe 

DNA-dependent RNA polimerase artemia serupa dengan yang terdapat pada 

mamalia dan organisme yang memiliki ouabaine-sensitive Na+ dan K+ dependent 

ATPase, sehingga senyawa maupun ekstrak yang memiliki aktivitas pada sistem 

tersebut dapat terdeteksi (Solis et al., 1993). 

Metode BSLT tidak spesifik untuk pengujian antikanker dan sebagian aksi 

fisiologis, namun metode ini dapat memonitor kemungkinan adanya efek 

sitotoksik dengan waktu dan biaya penelitian yang lebih sedikit dibandingkan 
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dengan pengujian sitotoksisitas menggunakan biakan sel kanker. Senyawa yang 

bersifat toksik pada uji BSLT belum tentu bersifat sitotoksik, sehingga perlu 

dilakukan uji tingkat lanjut dengan menggunakan sel kanker. Namun, suatu 

senyawa yang bersifat sitotoksik akan bersifat toksik bila diuji dengan metode 

BSLT (Meyer et al., 1982). Walaupun sudah ada beberapa penelitian tentang sifat 

toksik ekstrak daun Dewandaru, namun toksisitas isolat yang mengandung 

flavonoid belum ada laporan penelitiannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai toksisitas isolat yang mengandung 

flavonoid dari ekstrak daun Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) terhadap larva 

udang Artemia salina Leach sebagai skrining awal antikanker berdasarkan nilai 

LC50 yang diperoleh dari pengujian dengan metode BSLT. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu : 

1. Berapakah nilai LC50 senyawa flavonoid dari ekstrak etanol daun dewandaru 

(Eugenia uniflora Linn.) terhadap Artemia salina Leach ? 

2. Bagaimanakah karakteristik senyawa flavonoid hasil isolasi dari ekstrak 

etanol daun Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai LC50 senyawa flavonoid dari ekstrak etanol daun 

dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) terhadap Artemia salina Leach sehingga  

dapat berpotensi sebagai antikanker. 
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2. Untuk mengetahui karakteristik senyawa flavonoid hasil isolasi dari ekstrak 

etanol daun Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) yang diidentifikasi dengan 

menggunakan Spektrofotometer UV-visible dan IR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah : 

1. Secara umum diharapkan dapat menambah informasi ilmiah, pengetahuan 

serta gambaran kepada masyarakat luas terutama dalam eksplorasi dan 

penemuan senyawa aktif dari bahan alam sebagai pengobatan herbal. 

2. Secara khusus dapat mengetahui nilai LC50 dari pengujian toksisitas senyawa 

flavonoid dari ekstrak etanol daun Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) 

terhadap Artemia salina Leach. sebagai skrining awal antikanker serta 

mengetahui karakteristik senyawa flavonoid hasil isolasinya. 


