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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Manusia selama hidupnya tidak akan lepas dari penyakit, 

tidak hanya berupa penyakit ringan bahkan sampai penyakit berat 

sekalipun, salah satu contohnya ialah kanker. Kanker adalah suatu 

penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel yang tidak normal dan 

tidak terkendali sehingga berkembang menjadi sel kanker yang 

dapat menyebabkan kematian (Infodantin, 2017). Kanker 

merupakan penyakit nomor 2 dari 6 penyebab kematian utama di 

dunia. Sebanyak 8,8 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat 

kanker pada tahun 2015 (WHO, 2017). 

Penderita penyakit kanker umumnya akan melalui proses 

pengobatan medis dengan metode kemoterapi yang dilakukan secara 

bertahap atau berkali-kali. Kemoterapi merupakan metode 

pengobatan penyakit kanker yang menggunakan bahan-bahan kimia 

didalamnya. Kemoterapi tersebut secara bertahap akan 

menghancurkan sel-sel kanker. Namun, kemoterapi dengan bahan-

bahan kimia yang ada didalamnya bersifat berbahaya. Bahan-bahan 

kimia tersebut terbukti menimbulkan efek samping bagi sel normal 

disekitarnya (Sak, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, sekarang ini marak penggunaan 

bahan herba atau bahan alami sebagai obat-obatan alternatif. 

Masyarakat luas sudah menggunakan bahan herba sebagai bahan 

obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sekarang 

ini sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa herba 

berpotensi sebagai bahan antikanker. Herba dianggap mampu 

memperkecil terjadinya efek samping berbahaya terhadap sel 

normal. Selain itu, herba banyak digunakan karena harganya yang 

lebih murah dan mudah ditemukan, meskipun manfaat yang didapat 

tidak instan yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Ciplukan, salah satu herba atau bahan alami yang tersebar 

luas di Indonesia yang sudah lama digunakan masyarakat sebagai 

bahan obat-obatan tradisional. Melalui analisis filogenetik sekuens 

DNA dari Internal Transcribe Spacer (ITS), Hidayat et al., (2016) 
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menemukan tanaman Ciplukan ini sebagai tanaman yang berkerabat 

dekat dengan Ashwagandha (Withania somnifera). Ashwagandha 

itu sendiri merupakan tanaman yang kaya akan manfaatnya terutama 



2 

 

Anggi Meinawan Insanie, 2018 
SITOTOKSISITAS EKSTRAK DAUN CIPLUKAN (Physalis angulata) PADA SEL 
KANKER OVARIUM (SKOV3 CELL-LINES) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

sebagai antikanker. Ashwagandha merupakan bahan penting dalam 

ramuan yang sudah digunakan ribuan tahun karena kaya akan 

manfaat kesehatannya seperti meningkatkan fungsi otak dan sistem 

saraf, memperbaiki ingatan, meningkatkan fungsi sistem reproduksi 

serta meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stress (Singh et al., 

2011). 

 Ashwagandha Selain terbukti mampu membunuh sel 

kanker, Ashwagandha terbukti tidak memiliki efek samping yang 

membahayakan terhadap sel normal (Priyandoko et al., 2010; 

Widodo et al., 2010). Namun, sangat disayangkan bahwa tanaman 

Ashwagandha ini distribusinya terbatas yaitu hanya pada India, 

Bangladesh, dan Pakistan (Hidayat et al., 2016), sehingga 

ditemukannya Ciplukan sebagai tanaman berkerabat dekat dengan 

Ashwagandha ini dianggap memiliki potensi yang sama dan dapat 

digunakan sebagai obat alternatif yang aman dan mudah digunakan 

dalam pengobatan kanker.  

Ciplukan merupakan tumbuhan dengan nama latin Physalis 

angulata. Berasal dari benua Amerika yang kini tersebar secara luas 

di daerah tropis dan subtropis. Ciplukan memiliki ciri khas buah 

yang terbungkus kaliks, tumbuh subur dan melimpah di Indonesia 

dan umumnya tumbuh pada ketinggian 1-1550 mdpl. Di masyarakat 

luas, semua bagian tubuh Ciplukan dipercaya bermanfaat bagi 

kesehatan dan berpotensi sebagai obat dari berbagai macam 

penyakit seperti patah tulang, keseleo, nyeri perut, epilepsi, penyakit 

kuning dan diabetes (Latifah et al., 2014) bahkan antiinflamasi (Sun 

et al., 2016), antioksidan dan antiproliferasi (Kusumaningtyas et al., 

2015). 

Ciplukan mengandung beberapa senyawa aktif seperti 

physalin dan quercetin. Physalin dan quercetin menunjukkan 

aktivitas sitotoksik yang kuat dan memiliki efek antiproliferasi sel 

(Magalhaes et al., 2006; Murakami et al., 2008). Ciplukan mampu 

menginhibisi protein COX2 pada kanker payudara MCF-7 (Sutrisna 

et al., 2012), menginhibisi sel T47D (Dwitiyanti et al., 2016) dan 

juga memiliki efek sitotoksik pada sel HeLa serta menginduksi 

ekspresi protein p53 sebagai regulator proliferasi sel (Darma et al., 

2011).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dilakukan 

penelitian secara in vitro untuk mengidentifikasi potensi Ciplukan 
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terhadap sel kanker lain yang belum pernah dilakukan dan dikaji 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sel kanker ovarium 

(SKOV3 cell-lines) yang merupakan kanker ke-7 penyebab 

kematian utama pada wanita dan ke-18 secara keseluruhan di dunia 

(Ferlay et al., 2012). Penelitian ini juga menggunakan dua jenis 

ekstrak yaitu ekstrak pasta dengan pelarut etanol dan bubuk tanpa 

etanol sehingga dapat dijadikan alternatif lain yang aman bagi 

masyarakat. 

Metode uji sitotoksisitas yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah metode uji reduksi senyawa tetrazolium yaitu MTS yang 

merupakan salah satu metode uji terhadap proliferasi dan viabilitas 

sel dengan langkah yang dilakukan lebih sederhana, menghemat 

waktu, data yang disajikan lebih akurat, absorbansinya dapat dicatat 

secara berkala dan juga masih jarang digunakan dalam penelitian 

antikanker dibandingkan senyawa tetrazolium lain yaitu MTT 

(Gozal, 2012; Riss, et al., 2016).  Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan dasar dalam pengembangan dan penggunaan 

Ciplukan sebagai bahan alami antikanker untuk alternatif 

pengobatan kanker ovarium. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ekstrak pasta 

dan bubuk daun Ciplukan (Physalis angulata) memiliki efek toksik 

terhadap pertumbuhan sel kanker ovarium (SKOV3 cell-lines)?” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pengujian sitotoksisitas ini menggunakan sel kanker ovarium 

(SKOV3 cell-lines). 

2. Sel diberikan perlakuan menggunakan ekstrak daun Ciplukan 

(Physalis angulata) jenis pasta dan bubuk. 

3. Konsentrasi dari tiap jenis ekstrak yang digunakan untuk 

perlakuan ialah 23,4 𝜇g/ml; 46,8 𝜇g/ml; 93,7 𝜇g/ml; 187,5 

𝜇g/ml; 375 𝜇g/ml, 750 𝜇g/ml dan 1500 𝜇g/ml (Fitria et al., 

2011) dan untuk kontrol positif menggunakan Doxorubicin 

konsentrasi 0,12 dan 0,24 𝜇g/ml (Patankar et al., 2013). 

4. Perlakuan dengan ekstrak dilakukan selama 24 jam. 
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5. Pengujian menggunakan metode uji reduksi senyawa 

tetrazolium yaitu MTS. 

6. Parameter yang diukur dalam penelitian ini ialah jumlah sel, 

viabilitas sel dan inhibisi sel kanker ovarium. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis sitotoksisitas ekstrak pasta dan bubuk daun 

Ciplukan (Physalis angulata) pada sel kanker ovarium 

(SKOV3 cell-lines). 

2. Menganalisis nilai IC50 pada ekstrak pasta dan bubuk daun 

dalam sitotoksisitas pada sel kanker ovarium (SKOV3 cell-

lines). 

3. Menganalisis konsentrasi dan bentuk yang paling bersifat 

toksik pada sel kanker ovarium (SKOV3 cell-lines). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: 

1. Memberikan informasi mengenai sitotoksisitas ekstrak daun 

Ciplukan (Physalis angulata) pada sel kanker ovarium 

(SKOV3 cell-lines). 

2. Penelitian awal bagi penelitian selanjutnya dalam mencari 

alternatif pengobatan kanker. 

3. Menjadikan Ciplukan sebagai alternatif obat tradisional yang 

dapat digunakan masyarakat dalam pengobatan kanker 

ovarium. 

 

F. Asumsi 

Asumsi dari penelitian ini adalah “Ekstrak Ciplukan memiliki 

senyawa aktif yang menunjukkan efek toksik yang kuat terhadap sel 

kanker leukimia (P-388 cell-lines) dan senyawa yang ada 

didalamnya seperti Physalin B, D dan quercetin memiliki efek 

antiproliferasi sel (Ismail et al., 2001; Magalhaes et al., 2006; 

Murakami et al., 2008)”. 

 

G. Hipotesis 
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Hipotesis dari penelitian ini adalah “Ekstrak daun Ciplukan 

(Physalis angulata) memiliki efek toksik pada sel kanker ovarium 

(SKOV3 cell-lines)”. 

 

H. Struktur Organisasi Penelitian 

Secara umum, gambaran tentang isi dari skripsi ini dapat dilihat 

dalam struktur organisasi penulisan skripsi berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada BAB I ini dijelaskan mengenai masalah 

penelitian yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, 

serta dijelaskan mengenai rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian yang akan 

digunakan. 

2. BAB II Kajian Pustaka 

BAB II memaparkan mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Menjelaskan mengenai 

tumbuhan Ciplukan (Physalis angulata), bagaimana 

morfologinya, senyawa yang dikandungnya serta manfaat-

manfaatnya terutama sebagai antikanker. Selanjutnya 

mengenai uji antikanker, uji apa yang digunakan, bagaimana 

perbedaannya serta tahap-tahap penggunaannya. Terakhir 

menjelaskan mengenai kanker ovarium, bagaimana 

persebarannya, gejalanya, serta jenis-jenisnya.  

3. BAB III Metode Penelitian 

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan secara jelas dan rinci berisi sub bab jenis penelitian, 

populasi dan sampel, waktu dan lokasi penelitian, prosedur 

penelitian, teknik analisis data, dan alur penelitian yang 

digunakan. 

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan 

BAB IV ini mengemukakan mengenai temuan 

penelitian dan pembahasan dari data-data yang didapat melalui 

prosedur penelitian. Data yang didapat dianalisis serta 

dikaitkan dengan teori yang sudah didapatkan. 

5. BAB V Simpulan dan Rekomendasi 

Simpulan berupa inti dari hasil temuan penelitian yang 

telah dianalisis serta rekomendasi yang diberikan oleh penulis 
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untuk pihak-pihak terkait sebagai upaya perbaikan pada 

penelitian-penelitian yang selanjutnya. 

 


