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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit yang menjadi permasalahan dalam kesehatan

dari banyak negara di dunia dan termasuk penyakit yang menjadi perhatian serius

pada bidang kedokteran. Hal ini disebabkan karena jumlah penderita kanker yang

terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia (2018), prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,79 per 1000

penduduk. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan prevalensi

pada tahun 2013, yaitu sebanyak 1,4 per 1000 penduduk. Pada tahun 2016, kanker

menempati urutan kedua penyebab kematian akibat penyakit tidak menular

terbanyak pada populasi global setelah penyakit kardiovaskular, yaitu sebanyak 9

juta atau 22% (WHO, 2020).

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan sel-sel tubuh yang

mengalami mekanisme tidak normal dan tidak terkontrol dalam mengatur

kelangsungan hidup, proliferasi dan diferensiasi sel (Dark, 2013: 15). Kanker

dapat menyerang berbagai organ di tubuh penderita dengan persentase yang

berbeda antara pria dan wanita (Hassanpour dan Dehghani, 2017). Pada pria,

organ yang paling banyak ditemukan terkena kanker adalah prostat (19%), paru

dan bronkus (14%), kolon dan rektum (9%), dan kandung kemih (7%), sisanya

organ lain. Sedangkan pada wanita, kanker banyak ditemukan menyerang organ

payudara (30%), paru dan bronkus (13%), kolon dan rektum (7%), dan korpus
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uteri (7%), sisanya organ lain (Siegel et al., 2018). Kanker dapat muncul karena

disebabkan oleh beberapa faktor seperti radiasi, senyawa kimia, infeksi virus,

hormon, dan gaya hidup seseorang. Penyebab paling banyak pada gaya hidup

seseorang adalah rokok/tembakau, makanan, obesitas, dan alcohol (Ahrens dan

Pigeot, 2014: 2165).

Pengobatan kanker dapat dibedakan menjadi terapi kuratif, yaitu terapi

untuk menyembuhkan dan memperpanjang masa hidup penderita, atau terapi

paliatif, yaitu terapi untuk memperbaiki kualitas hidup penderita dengan

menghilangkan gejala dan tanda yang mengganggu, seperti rasa nyeri, susah tidur,

susah buang air besar, depresi, dan lain-lain. Secara umum, pengobatan pada

kanker adalah dengan menggunakan pembedahan atau radioterapi. Selain

pembedahan dan radioterapi, dapat dilakukan metode kemoterapi. Keberhasilan

dari terapi bergantung pada jenis kanker dan luas penyebarannya (metastasis).

Secara umum, kanker yang masih terbatas di suatu regio, maka terapi

pembedahan dapat dilakukan. Berbeda dengan kanker yang sudah mengalami

metastasis ke organ tubuh lain, maka pemakaian kemoterapi lebih efektif

dibanding dengan pembedahan dan radioterapi (Sjamsuhidajat dan Jong, 2017:

197; Pratama dan Nuwarda, 2018).

Salah satu pengobatan yang paling sering digunakan adalah kemoterapi.

Kemoterapi merupakan tindakan atau terapi pemberian senyawa kimia untuk

mengurangi, menghilangkan, atau menghambat pertumbuhan sel kanker atau

mengurangi gejalanya. Namun, penggunaan kemoterapi pada penderita kanker

tidak bersifat spesifik, karena obat kemoterapi tidak hanya menghambat
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proliferasi pada sel kanker saja, namun juga dapat memengaruhi sel normalnya.

Selain itu juga dapat menimbulkan efek samping lainnya seperti mual, muntah,

diare, toksisitas ginjal, yang mana akan mengurangi kualitas hidup penderitanya.

Keadaan inilah yang mendorong untuk dilakukannya penulisan mengenai tanaman

herbal yang dapat ditemukan di Indonesia dan memiliki senyawa antikanker yang

mampu merusak sel kanker tanpa memengaruhi sel normalnya (Sjamsuhidajat dan

Jong, 2017: 204–205).

Tanaman bajakah (Uncaria nervosa Elmer) merupakan salah satu tanaman

herbal yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Pasifik

Barat. Tanaman genus Uncaria ini banyak digunakan masyarakat sebagai

tanaman obat herbal yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional seperti

penyembuh luka, ulser, demam, sakit kepala, gangguan gastrointestinal, infeksi

mikrobial, hipertensi, dan penyakit saraf (Ravipati et al., 2014). Selain itu,

bajakah memiliki bioaktivitas terutama sebagai antikanker, antidiabetes, obat

asma, obat stroke, dan reumatik (Zhang et al., 2015).

Pada tanaman bajakah terdapat kandungan metabolit primer dan sekunder.

Metabolit primer merupakan senyawa esensial yang dihasilkan oleh organisme

melalui reaksi dan jalur yang vital untuk kelangsungan hidup organisme. Produk

metabolisme primer dihasilkan dari glikolisis, siklus TCA (tricarboxylic acid),

atau jalur shikimat (Pott et al., 2019). Sedangkan metabolit sekunder merupakan

produk metabolisme alami non esensial untuk pertumbuhan vegetatif dari

organisme penghasil produk tersebut (Thirumurugan et al., 2018). Metabolit

sekunder dianggap sebagai senyawa yang memberikan peran adaptif, misalnya
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dengan berfungsi sebagai pertahanan atau pensinyalan, simbiosis, transportasi,

melindungi diri dari hal berbahaya atau memerangi patogen (Wink, 2010: 2).

Metabolit sekunder yang dihasilkan suatu organisme dapat berinteraksi dengan

target molekuler dalam sel dan jaringan pada organisme tersebut. Oleh karena itu,

banyak produk alami yang dapat digunakan dalam bidang teknologi, farmasi,

pertanian, dan obat-obatan dengan memanfaatkan produk metabolit sekunder dari

tanaman (Bribi, 2018).

Bajakah kaya akan metabolit sekunder yang memiliki potensi sebagai obat

alternatif. Zhang et al. (2015) menjelaskan bahwa tanaman genus Uncaria

memiliki kandungan lebih dari 200 metabolit sekunder, diantaranya yang

terbanyak adalah alkaloid, terpenoid, dan flavonoid. Hasil dari pengujian

fitokimia yang dilakukan pada ekstrak kulit dan kayu akar bajakah menunjukkan

bahwa tanaman ini memiliki kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid,

flavonoid, dan terpenoid (Maulina et al., 2019). Namun, dari berbagai jenis

senyawa yang ada di dalam tanaman bajakah, tiga senyawa utama yang

terkandung dalam tanaman ini adalah alkaloid, flavonoid, dan terpenoid (Flores-

Sanchez dan Ramos-Valdivia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Maulina et al. (2019) mengenai uji

toksisitas ekstrak kayu bajakah dengan metode Brine Shrimp Lethality Test

(BSLT) didapatkan hasil bahwa kayu bajakah memiliki bioaktivitas sebagai

antikanker dengan nilai LC50 sebesar 1,76 ppm dan 2,66 ppm. Metode BSLT

biasanya digunakan pada tahap awal untuk mengetahui suatu sampel apakah

memiliki senyawa aktif yang berpotensi sebagai antikanker, meskipun sederhana

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER... FIKI MUHAMMAD RIDHO



5

namun tes ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Tanaman genus Uncaria

dipercaya memiliki sejumlah senyawa aktif yang terkandung dan memiliki potensi

sebagai antikanker yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, seperti

leukemia, kanker payudara, kanker hati, kanker kandung kemih, sarkoma,

neuroblastoma, glioma, dan jenis kanker lainnya (Zhang et al., 2015).

Dari uraian di atas, tanaman bajakah merupakan salah satu tumbuhan yang

menarik untuk dikaji karena kandungannya yang memiliki khasiat dalam

pengobatan. Oleh karena itu, penulis ingin mencari informasi lebih lanjut

mengenai kandungan metabolit sekunder dari ekstrak kayu bajakah beserta

bioaktivitasnya sebagai antikanker.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penulisan ini adalah bagaimana bioaktivitas kandungan metabolit sekunder dari

ekstrak kayu bajakah yang berpotensi sebagai antikanker?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai

bioaktivitas kandungan metabolit sekunder dari ekstrak kayu bajakah yang

berpotensi sebagai antikanker.
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1.4. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam

pengembangan ilmiah pada pengobatan antikanker menggunakan tanaman

tradisional. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah mengenai obat

tradisional kepada masyarakat umum mengenai tanaman bajakah.
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