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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker menempati peringkat tertinggi sebagai penyebab kematian di negara 

berkembang (Indrayani et al., 2006). Usaha penyembuhan dengan obat kanker 

sintetis umumnya masih relatif mahal dan memiliki efek samping yang besar. Hal 

tersebut mendorong dilakukannya pencarian sumber obat baru yang berasal dari 

alam sebagai salah satu kandidat yang berkhasiat antikanker. 

Indonesia memiliki peluang yang potensial dalam pencarian sumber obat 

baru dari bahan alam tersebut. Indrayani et al., (2006) menyatakan bahwa 

Indonesia sebagai salah satu negara tropis yang kaya sumber daya hayati, 

memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan, dan kurang lebih 7000 spesies di 

antaranya yang baru diketahui sebagai tanaman berkhasiat obat. Diperkirakan 

sekitar 76% spesies tanaman di Indonesia belum diketahui manfaat dan 

khasiatnya, sehingga berpeluang untuk diteliti lebih lanjut. 

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber obat baru untuk 

kandidat antikanker adalah tanaman Lobak (Raphanus sativus L.). Tanaman sayur 

berkhasiat obat ini, umbi dan daunnya mengandung berbagai kandungan kimia 

seperti saponin, flavonoid dan polifenol, minyak atsiri, vitamin A dan C serta 

bijinya mengandung 30-40% minyak lemak dan minyak atsiri. Zat-zat tersebut 

mengandung antibiotik terhadap beberapa jenis bakteri dan antioksidan (Mursito, 

2007; Kumalaningsih, 2008). Beberapa penelitian Lobak telah dilaporkan tentang 
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ekstrak metanol 95% akar Lobak segar, telah diisolasi satu senyawa penangkap 

radikal DPPH dengan EC50 0,701 mg/ml yang diduga sebagai turunan isotiosianat 

(Ervina et al., 2001). Senyawa isotiosianat sendiri diketahui sanggup berperan 

memblok aktivasi pembentukan metabolit karsinogen dan meningkatkan 

detosifikasi karsinogen (Yulianto, 2005), sehingga berkhasiat sebagai 

hepatoprotektor dan mencegah kanker.  

Lee et al., (2006) melaporkan hasil penelitiannya bahwa ekstrak metanol 

kecambah Lobak mampu menginduksi Quinon Reductase (QR) yang berperan 

penting untuk melindungi dari karsinogen dan xenobiotik lain. Zat aktif Indole-3-

carbinolnya, berkhasiat anti tumor, khemopreventif terhadap tumor payudara, 

menghambat karsinogenesis terhadap cell line estrogen responsive, 

imunomodulator dan mampu meningkatkan produksi TNF (Tumor Necrosis 

Factor) sehingga sangat berguna dalam pencegahan terhadap tumor (Weng et al., 

2008). Serat di dalamnya dapat mencegah risiko kanker usus besar (kolon) 

(Raharjo, 2004).  

Berdasarkan hal tersebut, Lobak berpotensi sebagai sumber obat baru 

kandidat antikanker, namun agar dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan 

penelitian ilmiah lebih lanjut tentang komponen bioaktif dari daun Lobak.  

Uji toksisitas sebagai skrining awal senyawa bahan alam yang diduga 

berkhasiat antikanker yaitu dengan menggunakan hewan uji Artemia salina 

Leach. yang dikenal dengan Brine Srhimp Lethality Test (BST) (McLaughlin et 

al., 1998). Senyawa toksik pada BST mempunyai korelasi terhadap uji sitotoksik, 

mengingat sifat toksik terhadap sel (sitotoksik) harus dimiliki suatu senyawa 
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kandidat antikanker. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya efek 

toksisitas dari komponen bioaktif daun Lobak dengan metode BST sebagai 

skrining awal pencarian senyawa antikanker.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efek toksisitas dari komponen bioaktif daun Lobak (Raphanus 

sativus L.) dengan metode BST (Brine Shrimp Lethality Test)? 

2. Bagaimana profil kandungan kimia fraksi teraktif daun Lobak (Raphanus 

sativus L.) yang berpotensi antikanker? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan efek toksisitas dari komponen bioaktif daun Lobak (Raphanus 

sativus L.) terhadap Artemia salina. 

2. Mengetahui profil kandungan kimia fraksi teraktif daun Lobak (Raphanus 

sativus L.) yang mempunyai potensi antikanker. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah informasi ilmiah dan pengetahuan terutama dalam 

eksplorasi dan penemuan senyawa bioaktif dari bahan alam sebagai kandidat 

antikanker. 

2. Dapat memperoleh komponen bioaktif yang mempunyai potensi antikanker 

dan mengetahui profil kromatografi lapis tipisnya. 
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