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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, penyakit kanker menjadi salah satu penyakit yang 

menjadi momok utama dalam bidang kesehatan di dunia. Penyakit kanker 

dinobatkan sebagai penyakit yang prevalensinya terbesar kedua di dunia 

setelah penyakit jantung dan pembuluh darah (Tjay dan Rahardja, 2007). 

International Agency for Research on Cancer (IARC) tahun 2012 

menyebutkan bahwa persentase kasus baru dan kematian akibat kanker 

payudara di dunia menempati urutan kedua setelah kanker paru-paru, yaitu 

sebesar 43,1% dan 17,9%. Dalam Youden et al., (2014) angka kejadian dan 

kematian akibat kanker payudara di Indonesia sebanyak 48.998 dan 19.750. 

Estimasi jumlah penderita kanker payudara yang di Yogyakarta (DIY) yaitu 

sebesar 11.511 kasus (Depkes RI, 2013). Tingginya prevalensi kanker di 

Indonesia menjadi upaya penanganan dalam dunia pengobatan. 

Pengobatan pada terapi kanker yang sering digunakan yaitu 

kemoterapi. 5-fluorouracil (5FU) merupakan salah satu agen kemoterapi yang 

sering digunakan untuk kanker payudara(National Comprehensive Cancer 

Network, 2014). Penggunaan 5FU memiliki efek toksik seperti diare dan 

myelotoxocity (Grem, 1997). Efektivitas 5FU sebagai agen kemoterapi baru 

mencapai 15% sehingga dibutuhkan senyawa lain yang memiliki efek anti 

kanker untuk meningkatkan efektivitas terapinya (Meyerhardt dan mayer, 

2005) dan juga diharapkan dengan adanya kombinasi akan memiliki efek 

yang sinergis. Obat-obat sitostatika tersebut berkembang dari empirik klinik 

yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa banyak bahan-bahan sitostatika 

telah mendapat tempat yang tetap di klinik. Hal ini juga terjadi dalam 

penggunaan obat untuk pengobatan kanker, diantaranya kanker payudara. 
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Tanamanbawang dayak (Sisyrinchium palmifoliumL.)merupakan 

tanaman khas Kalimantan Tengah. Tanaman ini telah banyak digunakan 

sebagai obat dan dirasakan efektivitasnya secara empiris digunakan sebagai 

pengobatan pada berbagai jenis penyakit seperti hipertensi, diabetes, 

menurunkan kolesterol, stroke, kanker usus, dan kanker payudara 

(Galingging, 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah et al., 

2015) umbi bawang dayak mengandung senyawa flavonoid, polifenol, 

monoterpen, seskuiterpen, dan steroid. Ekstrak etanol bawang dayak juga 

memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 46,14 ppm. 

Penelitian terkait uji aktivitas bawang dayak sebagai agen kemoterapi juga 

pernah dilakukan oleh Yusni (2008), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 

IC50 ekstrak etanolik bawang dayak terhadap sel karsinoma kolon HT29 yaitu 

3,125 ppm, sedangkan IC50 5FU yaitu 150 ppm. Pengujian selanjutnya 

dilakukan oleh Sudarmawan (2009), memberikan hasil bahwa ekstrak etanol 

bawang dayak juga memiliki aktivitas terhadap sel kanker payudara T47D 

dengan nilai IC50 sebesar 125 ppm. Dengan demikian ekstrak etanol bawang 

dayak merupakan bahan yang mengandung senyawa aktif potensial untuk 

dikembangkan sebagai anti kanker, meskipun efek dari tanaman obat tersebut 

dalam menghambat proliferasi dan kematian sel kanker belum teruji secara 

ilmiah. 

Penelitian ini akan dilakukan uji aktivitas ekstrak etanol bawang 

dayak yang dikombinasikan dengan 5FU dengan menggunakan sel kanker 

payudara T47D. Penelitian dilakukan dengan membandingkan efek 

sitotoksisitas 5FU dan ekstrak etanol bawang dayak tunggal serta kombinasi 

keduanya, mengamati induksi proliferasi,dan apoptosis sel kanker payudara 

T47D. Kombinasi 5FU dan ekstrak etanol bawang dayak diharapkan dapat 

menghasilkan efektivitas terapi pada kanker payudara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Apakah kombinasi 5FU dan ekstrak etanol bawang dayak dapat 

meningkatkan efek sitotoksik 5FUterutama pada sel kanker payudara 

T47D? 

2. Apakah kombinasi 5FU dan ekstrak etanol bawang dayak memiliki 

aktivitas terhadap proliferasi sel kanker payudara T47D? 

3. Apakah kombinasi 5FU dan ekstrak etanol bawang dayak dapat 

menginduksi apoptosis pada sel kanker payudara T47D? 

4. Bagaimana mekanisme penghambatan siklus sel pada perlakuan kombinasi 

5FU dan ekstrak etanol bawang dayak sel kanker payudara T47D? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan sensitivitas agen kemoterapi 5-fluorouracil sebagai agen 

sitotoksik sel kanker payudara T47D. 

2. Menentukan perbandingan efek kematian sel kanker antara 5-fluorouracil 

tunggal dan kombinasi dengan ekstrak etanol bawang dayak terhadap sel 

kanker payudara T47D. 

3. Menentukan mekanisme induksi apoptosis dari sel kanker payudara T47D. 

4. Menentukan penghambatan siklus sel kanker payudara T47D. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menambah data 

ilmiah mengenai aktivitas bawang dayak sebagai agen ko-kemoterapi 5FU 

pada sel kanker payudara T47D dan dapat dipatenkan apabila hasil yang 

didapat signifikan. 
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