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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Menopause terjadi karena keadaan hipo-estrogenik akibat penurunan 

fungsi dari ovarium. Keadaan ini dapat menimbulkan perubahan pada banyak 

sistem dan organ tubuh. Gejala vasomotor, urogenital atropi, peningkatan 

risiko osteoporosis dan kelainan kardiovaskuler adalah gejala yang telah 

diketahui dapat timbul pada wanita menopause (Indra et al., 2009). Menopause 

ditandai dengan waktu menstruasi berakhir pada semua wanita. Menopause 

secara alami biasanya terjadi pada wanita berusia 48 sampai 58 tahun, namun 

menopause dini juga bisa terjadi pada wanita yang berusia < 40 tahun 

(Umland, 2008). 

Fitoestrogen merupakan senyawa alami yang dimiliki oleh tananam yang 

mampu mempengaruhi aktivitas estrogenik tubuh. Secara kimiawi, senyawa 

fitoestrogen tidak identik dengan hormon estrogen endogen. Namun, senyawa 

fitoestrogen mampu mengisi reseptor estrogen yang kosong dan menghasilkan 

efek estrogenik yang mirip dengan estrogen endogen, meskipun intesitasnya 

lebih kecil (Sofia dan Aldina, 2010). Secara luas yang termasuk fitoestrogen 

adalah isoflavon, coumestan, dan lignan. Studi pada manusia, hewan, dan 

sistem kultur sel menunjukkan bahwa fitoestrogen memainkan peran penting 

dalam pencegahan gejala menopause, osteoporosis, kanker, dan penyakit 

jantung. Konsumsi fitoestrogen telah menunjukkan efek estrogenik sederhana 

pada wanita pascamenopause. Senyawa-senyawa fitoestrogen dapat ditemukan 

dalam buah-buahan, sayuran, dan seluruh biji-bijian yang biasa dikonsumsi 

oleh manusia (Kurzer dan Xu, 1997). Fitoestrogen merupakan komponen 

biologis aktif  pada tumbuhan yang struktur kimianya serupa dengan 17-β 

estradiol dan dapat berikatan dengan reseptor estrogen, sehingga kini banyak 

digunakan sebagai alternatif pengganti terapi sulih hormon (TSH) pada wanita 
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postmenopause karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan estrogen 

(Sofia dan Aldina, 2010).  

Coumestrol merupakan komponen coumestan yang dapat ditemukan 

dalam biji wijen (Sesamum incidum L). Kandungan dari biji wijen lainnya 

adalah lariciresinol, pinoresinol, dan secoisolariciresinol (Lilian et al., 2006). 

Senyawa-senyawa tersebut diduga dapat berinteraksi dengan reseptor estrogen 

manusia sehingga dapat ditentukan aktivitas estrogeniknya. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas estrogenik dari senyawa 

coumestrol adalah dengan doking molekular. Coumestrol memiliki kemiripan 

struktur dengan estradiol. Penelitian dengan  metode  doking molekular  secara 

komputasi  (in siliko)  ini  dilakukan  untuk memberikan gambaran bagaimana  

afinitas coumestrol terhadap  ERα  sebelum dilakuan uji secara in vitro/in vivo. 

Selain melakukan doking molekular, penentuan aktivitas estrogenik pada 

biji wijen dilakukan secara in vitro yaitu dengan metode Yeast Estrogen Screen 

(YES) assay (Bistan, 2011). YES banyak digunakan untuk evaluasi aktivitas 

estrogenik dari senyawa fitoestrogen dan ekstrak dari tanaman (Zhang et al., 

2005). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk  

menentukan potensi estrogenik biji wijen  dengan doking molekular dan 

metode YES assay. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan senyawa coumestrol dalam berikatan dengan 

reseptor estrogen dibandingkan dengan estradiol ? 

2. Apakah ekstrak etanol biji wijen (Sesamum indicum L) mempunyai 

aktivitas estrogenik dengan menggunakan metode YES assay ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan senyawa coumestrol dalam 

berikatan dengan reseptor estrogen dibandingkan dengan estradiol. 

2. Untuk menentukan aktivitas estrogenik dari ekstrak etanol biji wijen 

dengan metode YES assay. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

aktivitas ekstrak etanol dari biji wijen yang mengandung senyawa fitoestrogen 

yang dapat meningkatkan efek estrogenik dan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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