
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Estrogen merupakan hormon steroid yang sebagian besar diproduksi oleh 

wanita dan dalam jumlah yang sedikit diproduksi oleh laki- laki. Beberapa 

penyakit terkait dengan kurangnya estrogen dalam tubuh bisa terjadi pada setiap 

wanita, terutama pada wanita yang mengalami post menopause. Dari data hasil 

sensus menunjukkan bahwa jumlah wanita di dunia pasca menopause adalah 476 

juta jiwa pada tahun 1990, dan diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi 1.200 

juta jiwa (Sudigdo, 2004). Wanita di negara barat mengeluhkan gejala menopause 

sekitar 75% , dan dari peningkatan menopause ini akan terjadi peningkatan pula 

pada masalah kesehatan terkait dengan gejala menopause (Sudigdo, 2004). 

Kelainan pada jumlah estrogen juga berhubungan dengan penyakit 

kardiovaskuler (Bolego, 2006). Hormon estrogen ini juga diketahui bisa 

memodulasi sel imun (Nalbandian dan Kovats, 2005). Estrogen juga diketahui 

memberikan peranan penting dalam pertumbuhan tulang dan homeostasis tulang 

pada pria dan wanita , mekanisme yang komplek dan beragam pun telah 

ditemukan mengenai hubungan antara estrogen dengan sel-sel tulang (Weitzmann 

dan Pacifici, 2006). Sehingga estrogen digunakan sebagai terapi dari gejala post 

menopause (Weitzmann dan Pacifici, 2006). 

Estradiol (E2) mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan fisiologi dari proses 

reproduksi melalui reseptor estrogen (ER). E2 juga mempengaruhi jaringan lain. 

Karena beragamnya fungsi yang ditunjukkan oleh estrogen melalui reseptor 

estrogen tersebut, mendasari reseptor estrogen sebagai sasaran terapi pada tingkat 

molekuler (Pearce dan Jordan, 2004) 

Fitoestrogen merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan 

yang menunjukkan kemiripan struktur terhadap hormon steroid mamalia 17β - 

estradiol. Di negara-negara Asia bahan makanan pokok yang kaya akan 

fitoestrogen  berkorelasi dengan  pengurangan insiden kanker payudara (Limer 

dan Speirs, 2004). Adanya penelitian dari potensi genistein yang merupakan 
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isoflavon utama dari kedelai, ternyata dapat digunakan untuk melindungi dan 

mencegah kanker payudara dan prostat. Hal ini diujikan pada hewan uji sehingga 

disimpulkan bahwa diet genistein melindungi hewan uji terhadap kanker mammae 

dan prostat dengan mengatur reseptor steroid seks tertentu dan jalur sinyal faktor 

pertumbuhan (Lamartiniere, 2013). 

Di Indonesia banyak terdapat tanaman yang mengandung fitoestrogen, 

seperti contohnya adalah jeruju (Acanthus ilicifolius) yang banyak ditemukan 

tumbuh di pesisir pantai Indonesia termasuk pantai di Kabupaten Cilacap. 

Tanaman ini termasuk dalam tanaman bakau atau mangrove, dan mengandung 

steroid , triterpenoid, saponin , flavonoid dan tanin (Singh dan Aeri, 2013). 

Menurut Kanchanapoom et al. (2001) terdapat senyawa lignan glukosida 

pada tanaman Acanthus ilicifolius, dimana lignan glukosida merupakan salah satu 

senyawa fitoestrogen. Potensi dan khasiat medis dari Acanthus ilicifolius sebagai 

afrodisiak, asma, diabetes diuretik, hepatitis, leprosi, neuralgia, cacing gelang, 

rematik, penyakit kulit, sakit perut, kanker hati, terkena racun anak panah, 

hepatitis akut, pembesaran hati, pembesaran limfa, TBC, kelenjar parotis 

(Purnobasuki, 2004). Diketahui pula ekstrak alkohol Acanthus  ilicifolius 

ditemukan efektif terhadap penghambatan tumor papiloma kulit pada hewan uji 

tikus yang telah diinduksi oleh senyawa karsinogen (Singh dan Aeri, 2013). 

Daun merupakan bagian tanaman yang mudah didapatkan dan paling 

banyak dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini dimungkinkan ada berbagai senyawa 

yang banyak terkandung pada daun. Menurut BPOM RI (2010), kandungan kimia 

dari daun Acanthus ilicifolius adalah feniletanoid glikosida: ilisifoliosida A dan 

ilisifoliosida B; alkaloid: akantisifolin; steroid: stigmaterol, flavonoid; 

metilapigenin 7-o-d- glukuronat, lignan glukosidal: (+)- lioniresinol 3a- [2-(3,5-

dimetoksi-4-hidroksi)-benzoil]–O-β-glukopiranosida, dan dihidroksimetil-bis(3,5- 

dimetoksi-4-hidroksifenil) tetrahidrofuran-9 (atau 9')-O-β glukopiranosida; 

benzoksazinoid seperti 7- kloro-  (2R) -2- O- β- d glukopiranosil- 2 H- 1, 4- 

benzoksazin-3(4H)- on dan (2R)- 2- O- β- d glukopiranosil- 5- hidroksi- 2H- 1, 4- 

benzoksazin- 3 (4H)-on. Telah diketahui  aktivitas estrogenik pada daun Acanthus 
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ilicifolius dengan dosis 100 dan 1000 mg/kg BB dengan menggunakan metode 

vaginal cornification assay (Dhiani, 2013). 

Bunga merupakan bagian dari tanaman yang apabila diambil dari tanaman 

tidak akan menimbulkan kematian pada tumbuhan tersebut, sehingga mudah 

untuk digunakan sebagai bahan yang akan diteliti. Komponen yang terdapat pada 

bunga Acanthus ilicifolius yang dapat terekstraksi dengan menggunakan metanol 

adalah triterpenoid, saponin, alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin (Firdaus et al., 

2013). 

Terdapat beberapa cara untuk pengujian aktivitas estrogenik, salah satu 

metode yang bisa digunakan adalah metode YES (Boonchirds et al., 2010; 

Arnold, 1996). Yeast estrogen screen (YES) dibuat untuk mengekspresikan 

reseptor estrogen manusia dan dua estrogen respon element (ERE) terkait dengan 

gen lacZ dan aktivitas enzim beta galaktosidase (Arnold, 1996). Keuntungan dari 

metode YES ini lebih mudah dilakukan, mudah dimanipulasi secara genetik, dan 

lebih murah (Dhooge, et al., 2006) 

Dari latar belakang tersebut, diharapkan dari daun dan bunga jeruju 

(Acanthus ilicifolius) dapat diketahui aktifitas estrogenik dengan menggunakan 

metode YES, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan 

gejala menopause dan penyakit lain terkait dengan hormon estrogen. 

  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut , maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat aktivitas estrogenik pada ekstrak etanol daun dan bunga 

Acanthus ilicifolius yang ditentukan dengan metode YES (Yeast Estrogen 

Screen) yang mengandung reseptor estrogen alfa dan beta? 

2. Berapa nilai EC50 ekstrak etanol daun dan bunga Acanthus ilicifolius dari 

aktivitas estrogenik yang ditentukan dengan metode YES? 

 

 

Penentuan Aktivitas Estrogenik…, Dian Kartika Sari, Fakultas Farmasi UMP, 2014



4 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan aktivitas estrogenik pada ekstrak etanol daun dan bunga jeruju 

(Acanthus ilicifolius) dengan metode YES yang mengandung reseptor 

estrogen alfa dan beta. 

2. Menentukan nilai EC50 ekstrak etanol daun dan bunga Acanthus ilicifolius 

dari aktivitas estrogenik yang ditentukan dengan metode YES. 

 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi ilmiah 

untuk perkembangan terapi penyakit terutama yang terkait estrogen, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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