


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015

Salam,

Dina Banjarnahor

KATA PENGANTAR
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ABSTRACT

Breast cancer is a kind of cancer which proven to be the second biggest cause of
death after colon cancer. The various side effects of this cancer’s cure right now is
stimulating the search of alternative cancer cure through ethnobotanical
bioprospecting approach. Celosia cristata is a plant which has high activity of
pharmacology but anticancer activity is not yet to be researched. This research was
aimed to discover anticancer potential of jengger ayam (C. cristata) through its
cytotoxic activity towards T47D breast cancer cell.The root, stem, leaf, and flower of
the plantt was extracted with maceration. Cytotoxicity test of the extract wass using
MTT method and the calculation of IC

5
 extract/fraction was using SPSS (Probit/Logit).

The value of IC
50

 was analyzed with statistics, using analysis of Variance (ANOVA). If
there’s a real difference between treatment and control, the test was followed by Tukey
test in 5% stage test. BtK and BgK extract showed high citotoxicity towards T47D
breast cancer cell in 500 and 250 µg/ml extract concentration. BtK extract with 144,0
µg/ml value of IC

50
 was the most toxic extract significantly towards T47D cell.
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PENDAHULUAN

Kanker dianggap sebagai penyakit mematikan
dan menjadi masalah serius bagi masyarakat
baik di Negara maju maupun Negara sedang
berkembang (Islam et al. 2009). Kanker
payudara merupakan jenis kanker nomor dua
penyebab kematian setelah kanker kolon. Data
IARC tahun 2008 menunjukkkan bahwa
kanker payudara merupakan jenis kanker
penyebab pertama kematian pada wanita,
(IARC, 2011). Penderita kanker payudara di

Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke
tahun, dengan 5.207 kasus pada tahun 2004,
7.850 kasus pada 2005, dan 8.277 kasus pada
tahun 2007 (Soepardi dkk, 2012).

Sampai saat ini, pengobatan kanker masih
memunculkan efek samping sehingga diperlukan
mencari obat alternatif untuk mengatasi hal
tersebut (Abdullah et al., 2014; Kwan et al.,
2014). Pendekatan ethno-botanical biopros-
pecting approach merupakan salah satu cara
penggalian obat baru (Kashani et al., 2012).




