
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kanker serviks merupakan salah satu ancaman malignansi terbesar bagi 

wanita. Di negara berkembang, kanker serviks menduduki urutan teratas bagi 

kanker ginekologi wanita dan mencakup 20 sampai 30% dari keseluruhan 

kanker yang menginfeksi wanita (Edianto, 2006; Rosai, 2004). Di Indonesia, 

setiap tahunnya diperkirakan 20.928 kasus kanker serviks baru terjadi. Pada 

tahun 2012, dilaporkan bahwa angka kematian penderita kanker serviks 

mencapai 9.498 jiwa setiap tahun. Dengan angka kejadian ini, kanker serviks 

menduduki urutan kedua setelah kanker payudara pada wanita usia subur 15-

44 tahun (ICO HPV Information Centre, 2015). Berdasarkan data dari 

KemenKes RI (2014), sampai dengan tahun 2013 sebanyak 644.951 orang 

atau sekitar 1,75% dari target wanita usia 30-50 tahun, telah melakukan 

skrining inspeksi visual asam asetat (IVA) terdapat 28.850 orang (4,47%) 

dengan hasil IVA positif,  dari data tersebut dicurigai kanker serviks 840 (1,3 

per 1000).  

Berbagai macam senyawa telah dikembangkan untuk melawan 

kanker yang meliputi senyawa-senyawa pengalkilasi, antimetabolit, obat-obat 

radiomimetik, hormon dan senyawa antagonis. Akan tetapi tidak satupun 

jenis senyawa-senyawa ini menghasilkan efek yang memuaskan dan tanpa 

efek samping yang merugikan (Astuti et al., 2005). Oleh karena itu mulai 

banyak dilakukan penelitian tentang bahan obat antikanker yang berasal dari 

alam. Keunggulan obat bahan alam adalah memiliki efek samping yang relatif 

kecil bila digunakan dengan benar dan tepat (Ixora, 2007). 

Kumbang tomcat (Paederus fuscipes) dikenal sebagai semut kanai 

atau semut kayap. Kumbang berukuran panjang 7 sampai10 mm dan lebar 0,5 

mm, dengan tubuh ramping dan ujung bagian perut meruncing (Arifin, 2012). 

Dinamakan paederus karena cairan hemolimpfa yang ada dalam rongga 

tubuhnya mengandung senyawa toksin disebut pederin. Pederin termasuk 
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kedalam golongan senyawa amida dengan dua cincin tetrahydrophyran. 

Kadar pederin pada satu individu kumbang tomcat sekitar 0,025 % dari bobot 

serangga P. fuscipes (Singh dan Ali, 2006). Ghoneim (2013) melaporkan 

bahwa, dalam satu ekor kumbang tomcat dewasa jantan berkisar antara 0,1 

sampai 1,5 µg. Sedangkan, pada betina kadarnya berkisar antara 0,2 sampai 

20 µg. Pada dosis 1 ng/ml pederin mampu menghambat proses mitosis pada 

sel normal dengan  mekanisme menghambat protein dan sintesis DNA tanpa 

mempengaruhi sintesis RNA (Singh dan Ali, 2006).  

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menentukan 

aktivitas ekstrak metanol P. fuscipes terhadap sel HeLa. Terdapat empat tahap 

uji yang akan dilakukan yaitu, uji sitotoksik menggunakan metode MTT 

untuk menentukan nilai IC50, uji proliferasi menggunakan metode doubling 

time untuk menentukan % viabilitas sel, uji apoptosis menggunakan metode 

annexin V untuk mengetahui mekanisme kematian sel, dan uji siklus sel 

dengan metode flowcytometry untuk mengetahui DNA content pada masing-

masing fase dalam siklus sel. 

 

B. Perumusan Masalah   

1.  Apakah ekstrak kumbang tomcat memiliki efek sitotoksik terhadap 

pertumbuhan sel HeLa ? 

2. Apakah ekstrak kumbang tomcat dapat menyebabkan kematian sel dengan 

mekanisme apoptosis ? 

3. Apakah ekstrak kumbang tomcat dapat mempengaruhi siklus sel pada sel 

HeLa ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan aktivitas sitotoksik dan mengetahui nilai IC50 ekstrak 

kumbang tomcat terhadap sel HeLa. 

2. Menentukan efek kematian sel dengan mekanisme apoptosis atau nekrosis.  

3. Menentukan DNA content pada masing-masing fase dalam siklus sel yang 

diberi perlakuan ekstrak kumbang tomcat. 

Efek Antikanker Serviks..., Wahyu Rhamadhan, Fakultas Farmasi, UMP, 2016



3 

D. Manfaat Penelitian 

Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan 

adanya senyawa antikanker dari racun serangga serta memberikan alternatif 

dalam penemuan agen kemoterapi yang efektif dari bahan alam. Keberhasilan 

ini juga diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah dari aktivitas 

ekstrak kumbang tomcat yang sangat bermanfaat bagi kepentingan 

pengembangan agen kemoterapi yang rendah efek samping tetapi efikasinya 

maksimal sehingga bisa juga untuk alternatif pengobatannya. 
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