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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah ganda (double 

burden), dimana penyakit menular belum tertangani dengan baik, di sisi lain penyakit tidak 

menular (PTM) dan faktor risikonya semakin meningkat.   

Kanker merupakan salah satu PTM, dan kasus kanker selalu meningkat setiap tahunnya. 

WHO dan Bank Dunia memperkirakan setiap tahun 12 juta orang di seluruh dunia menderita 

kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia. Jika kanker tidak dikendalikan,  diperkirakan 

pada tahun 2030 terdapat 26 juta orang menderita kanker dan 17 juta diantaranya meninggal 

karena kanker. Kejadian ini akan terjadi lebih cepat di negara miskin dan berkembang. 

Epidemiologi kanker dunia menunjukkan terjadi 10 juta kasus baru kanker setiap tahun, 4,7 juta 

lebih terjadi di negara maju dan hampir 5,5 juta terdapat di negara berkembang. Saat ini sekitar 

20 juta orang masih hidup sebagai penderita kanker, pada tahun 2020 angka tersebut 

diperkirakan akan meningkat menjadi 30 juta. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Tahun 2007, angka kejadian kanker/ tumor di Indonesia 4,3 per 1000 penduduk, dan proporsi 

kematian akibat kanker di Indonesia sebesar 5,7 % dari seluruh kematian. 

Umumnya kanker stadium awal belum menunjukkan keluhan maupun gejala sehingga 

penderita kanker datang berobat sudah pada stadium lanjut, akibatnya pengobatan kanker 

menjadi tidak optimal. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada kanker. Kanker 

berdampak buruk pada pasien dan keluarganya. Selain menimbulkan nyeri hebat pada stadium 

lanjut, pengobatan kanker juga sangat mahal, sehingga dapat mengganggu perekonomian 

keluarga. Beberapa jenis kanker dapat dilakukan deteksi dini, seperti kanker leher rahim dan 

kanker kolorektal. Bila penderita kanker ditemukan dalam stadium awal, maka kemungkinan 

untuk sembuh akan lebih besar, namun beberapa jenis kanker tidak dapat dilakukan deteksi 

dini sehingga kemungkinan untuk disembuhkan sangat kecil, dan hal ini juga yang dapat 

menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi keluarga penderita maupun pemerintah. Namun, 

upaya terbaik dalam memerangi kanker adalah dengan mencegahnya. Pencegahan kanker 

terkadang bersifat sederhana dan tidak ada kata terlambat untuk segera memulainya. 

Sejak beberapa tahun lalu, para ilmuwan telah meneliti hubungan antara makanan, gizi 

dan aktifitas fisik. Pola makan yang tidak sehat dan tidak seimbang, yaitu kurang serat, banyak 

lemak, dan berkalori tinggi, serta cemaran yang masuk melalui makanan diketahui dapat 
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memicu terjadinya kanker, contohnya sebanyak 95% dioksin (zat karsinogenik) masuk tubuh 

manusia melalui makanan. Sisanya lewat sistem pernapasan dan kulit. 

Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi tingginya kejadian kanker di Indonesia antara 

lain prevalensi merokok 23,7%, obesitas umum (berat badan berlebih dan kegemukan) 

penduduk berusia >15 tahun pada laki-laki 13,9% dan pada perempuan 23,8%, kekurangan 

konsumsi sayur dan buah 93,6%, konsumsi makanan diawetkan 6,3% dan konsumsi makanan 

berlemak 12,8% (Riskesdas Tahun 2007). 

Untuk mengurangi risiko kanker, disarankan lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, 

yaitu makanan yang menggunakan bahan baku alami, dan diolah secara higienis serta 

seminimal mungkin. Makanan sehat terdiri dari makanan nabati, misalnya serealia atau biji-

bijian tidak disosoh, umbi-umbian, kacang-kacangan, polong-polongan . Pada bahan pangan 

nabati terdapat banyak zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Disamping 

itu terdapat banyak senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan dan serat yang dapat 

menyehatkan tubuh dan berpotensi menghambat perkembangan kanker. 

Upaya pencegahan kanker, khususnya dari aspek makanan dan minuman, yang akan 

dilakukan oleh petugas kesehatan memerlukan suatu pedoman yang akan diterapkan di 

masyarakat. Oleh karena itu, disusun ”PEDOMAN FAKTOR RISIKO KANKER DARI ASPEK 

MAKANAN DAN MINUMAN”. 

 
 

B. Tujuan 

1. Umum 

Meningkatkan pengetahuan tentang makanan dan minuman yang berhubungan 

dengan kanker kepada petugas kesehatan. 

2. Khusus 

a. Memberikan pengetahuan tentang aspek makanan dan minuman sebagai pencetus 

atau faktor risiko kanker. 

b. Memberikan pengetahuan tentang aspek makanan dan minuman sebagai 

pencegah kanker.  

c. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian makanan sehat. 

 

C. Ruang lingkup 

Pedoman ini membahas mulai dari bahan pangan sampai makanan dan minuman siap saji 

serta pemilihan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan pola konsumsi makan. 
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BAB II 

KANKER 

 

Penyakit tidak menular (PTM) meliputi penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus (DM), 

penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit 

keganasan yang dapat terjadi pada setiap organ tubuh kecuali rambut dan kuku. Kanker 

disebabkan oleh berbagai faktor risiko seperti kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, diet 

tidak seimbang, ketidakseimbangan hormonal, perubahan gaya hidup, pencemaran lingkungan, 

dan keturunan. 

Tumor adalah istilah umum untuk setiap benjolan abnormal, sedangkan kanker adalah 

tumor yang bersifat ganas (maligna). Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 

pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Dalam keadaan normal, sel-sel hanya 

akan membelah diri jika ada penggantian sel-sel yang telah mati dan rusak. Sebaliknya sel 

kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan akan terus membelah diri 

meskipun tubuh tidak memerlukannya, selanjutnya sel kanker akan mendesak dan merusak 

jaringan normal, dan menyusup ke jaringan sekitarnya (invasive) dan terus menyebar melalui 

jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting serta syaraf tulang belakang.  

Kanker dapat terjadi diberbagai jaringan dalam berbagai organ di setiap tubuh, mulai dari 

kaki sampai kepala. Bila kanker terjadi di bagian permukaan tubuh, akan mudah diketahui dan 

diobati. Namun bila terjadi di dalam tubuh, kanker akan sulit diketahui dan kadang-kadang tidak 

memiliki gejala. Kalaupun timbul gejala, biasanya sudah stadium lanjut sehingga kemungkinan 

untuk sembuh sangat kecil. 

 

A. Proses Terjadinya Kanker 

Kanker terbentuk melalui proses kompleks yang disebut transformasi yang terdiri dari 

inisiasi dan promosi. Pada tahap inisiasi terjadi proses perubahan genetik sel menuju penyakit 

kanker. Perubahan dapat terjadi secara spontan atau diakibatkan oleh suatu unsur (agen) yang 

disebut karsinogen yang merupakan faktor risiko kanker. Tahap berikutnya adalah proses 

promosi, yakni perubahan sel yang telah mengalami inisiasi menjadi sel kanker dan dipengaruhi 

oleh agen tertentu yang disebut promotor. Proses pembentukan sel kanker dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Gambar : 1 Proses Pembentukan Sel Kanker 

 

 

B. Faktor Risiko kanker 

Faktor risiko kanker adalah hal yang membuat seseorang memiliki risiko yang lebih tinggi 

untuk terkena suatu jenis kanker. Faktor risiko utama kanker, yaitu; umur, pemakaian 

tembakau, sinar matahari, radiasi pengion, zat kimia yang tidak dibutuhkan tubuh, 

ketidakseimbangan hormon,  alkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, kegemukan, 

virus, bakteri, dan riwayat kanker dalam keluarga. Seseorang yang mempunyai faktor risiko, 

tidak berarti orang tersebut pasti akan menderita kanker tetapi kemungkinan terkena kanker 

pada orang tersebut lebih besar. 

Faktor risiko dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ; 

1. Faktor risiko yang dapat dikendalikan, yaitu ; lingkungan, diet dan makanan, obesitas,  

hiperlipidemia, hiperglikemia, aktivitas fisik, infeksi bakteri, virus, parasit, pelayanan 

kesehatan, hormonal (eksternal), merokok, dan perilaku yang tidak sehat lainnya. 

2. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu ; umur, genetik, jenis kelamin, hormonal 

(internal) 
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Beberapa makanan dan minuman dapat menjadi faktor risiko kanker, terutama kanker pada 

saluran pencernaan. Contoh jenis makanan yang dapat menyebabkan kanker adalah :  

 Makanan yang diasap dan diasamkan (dalam bentuk acar) meningkatkan risiko 

terjadinya kanker lambung. 

 Minuman yang mengandung alkohol menyebabkan berisiko lebih tinggi terhadap 

kanker kerongkongan.  

 Makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna dan bahan tambahan 

pangan (BTP) lainnya meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker lambung, kanker 

kolon, kanker hati, dan kanker pankreas. 

 Makanan dan minuman yang mengandung logam berat seperti merkuri yang sering 

terdapat pada makanan laut yang tercemar seperti: kerang, ikan, dsb meningkatkan 

faktor risiko terjadinya kanker kolon dan kanker ginjal. 

 Makanan dan minuman yang mengandung bahan kontaminan seperti aflatoxin, 

dioksin, melamin, dll meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker paru, kanker perut, 

kanker ginjal, kanker rektum, kanker kolon, dan kanker hati.  

 Berbagai makanan yang terbuat dari tepung murni dan berasa manis atau dari 

daging yang diproses secara berlebihan, misal daging olahan, sosis, kornet, dan 

daging olahan lain yang berwarna merah meningkatkan faktor risiko terjadinya 

kanker prostat, kanker kolorektal, dan kanker pankreas. 

 

C. Gejala-gejala Kanker 

Gejala kanker yang timbul tergantung dari jenis, organ tubuh yang diserang, dan stadium. 

Ada 7 (tujuh) tanda dan gejala umum yang perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk segera 

mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut ke sarana pelayanan kesehatan untuk memastikan ada 

atau tidaknya kanker, Tanda dan gejala tersebut adalah WASPADA, yaitu ; 

1. Waktu buang air besar (BAB) atau buang air kecil (BAK) ada perubahan kebiasaan 

atau gangguan. 

2. Alat pencernaan terganggu dan susah menelan. 

3. Suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. 

4. Payudara atau ditempat lain ada benjolan (tumor) 

5. Andeng-andeng (tahi lalat) yang berubah sifatnya menjadi makin besar dan gatal. 

6. Darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. 

7. Adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. 
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D. Pencegahan kanker Secara Umum 

Menurut WHO diperkirakan lebih dari 40% dari seluruh kanker dapat dicegah. Cara 

pencegahan umum kanker adalah mengurangi paparan terhadap bahan karsinogen, misalnya 

tidak merokok, dan menghindari makanan tinggi lemak serta yang mengandung pewarna 

sintetik. Cara pencegahan lain adalah menambah makanan tinggi serat seperti sayuran dan 

buah, hidup beraktifitas fisik, mengupayakan berat badan yang ideal, dan pola hidup yang sehat 

baik itu kebersihan pribadi maupun lingkungan. 

Pencegahan timbulnya kanker dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu primer dan 

sekunder. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan promosi kesehatan termasuk pendidikan 

kesehatan, sedangkan pencegahan sekunder dilakukan dengan penapisan atau skrining dan 

deteksi dini. Promosi kesehatan dilakukan dengan cara sosialisasi/ penyuluhan faktor risiko 

kanker. Deteksi dini kanker dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya kanker secara dini, 

sehingga kanker dapat diobati secara optimal sehingga dapat menurunkan jumlah kematian 

akibat kanker. 
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BAB III 

MAKANAN DAN MINUMAN 

 

A. Makanan dan Minuman Terkait Kanker 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga konsumsi setiap 

harinya harus beraneka ragam dan mengandung zat gizi seimbang. Terdapat hubungan antara 

makanan dan minuman tertentu dengan kejadian kanker. Diperkirakan rata-rata 30% kanker 

terkait dengan diet, persentase terendah terdapat pada kanker paru dan persentase tertinggi 

sampai 80% pada kanker kolorektal. 

Sehat tidaknya makanan tidak tergantung pada ukuran, bentuk, warna, kelezatan, aroma, 

atau kesegarannya, tetapi bergantung pada kandungan zat yang diperlukan tubuh, termasuk 

cara pengolahannya. Makanan dikatakan sehat jika mengandung zat gizi seimbang sesuai 

kebutuhan seperti yang tersebutkan dalam 13 pesan dasar gizi seimbang (Lampiran I). Secara 

singkat, makanan sehat adalah makanan yang membawa semua zat-zat gizi yang diperlukan 

dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, membawa berbagai jenis 

komponen bioaktif secara alamiah sebagaimana terdapat dalam bahan makanan dan 

membawa berbagai macam serat dalam jumlah yang cukup. Makanan sehat harus dikonsumsi 

dalam bentuk sealamiah mungkin setiap hari dalam jumlah yang cukup serta tidak atau 

sesedikit mungkin mengandung bahan tambahan pangan (BTP) sintetik. Makanan sehat terdiri 

dari makanan nabati, misalnya serealia atau biji-bijian tidak disosoh, umbi-umbian, kacang-

kacangan, polong-polongan, dan ikan. 

Globalisasi mendorong terjadinya perubahan radikal dalam sistem retail pangan, yang 

ditandai dengan menjamurnya "hypermarket", restoran cepat saji, waralaba, "food court" dari 

berbagai penjuru dunia, yang sebagian besar meyajikan "junk food" (makanan sampah) dengan 

risiko terkena kanker sangat tinggi. Penetrasi pangan global menyebabkan konvergensi  

makanan, pergeseran budaya pangan, perubahan pola makan, dan kebiasaan makan tidak 

sehat.  

Hypermarket Food court 
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Fast 
food 

 
Junk food 

Gambar : 2 Hypermarket, food court, fast food, dan junk food 

 

Zat atau senyawa, yang terkandung dalam makanan dapat menjadi promotor untuk 

menimbulkan tumor atau kanker yang digolongkan sebagai karsinogen. Sebagian besar zat 

karsinogen adalah senyawa yang menjadi karsinogen setelah mengalami metabolisme dalam 

tubuh dan disebut prokarsinogen. Baik zat karsinogen dan prokarsinogen bersifat inisiator atau 

pencetus awal pada pertumbuhan kanker. 

Zat karsinogen dan prokarsinogen tersebut akan merusak keutuhan sel dan intinya 

sehingga sel mengalami mutasi, yaitu sel-sel normal setelah dicemari zat tersebut menjadi sel 

yang ganas dan berkembang biak tak terkendali. Zat-zat karsinogen yang terkandung dalam 

makanan selain bersifat inosiator, dapat juga menjadi promotor yang memicu pertumbuhan 

lebih lanjut tumor atau kanker. 

Prokarsinogen dan karsinogen dalam makanan dapat ditemukan pada makanan dalam 

berbagai bentuk seperti senyawa polisiklik hidrokarbon yang terbentuk akibat proses 

pengasapan makanan, zat kimia nitrosamin, elemen fisika karena radiasi nuklir, zat biologi yang 

ada di alam seperti racun pada tembakau, senyawa yang ditambahkan selama penyimpanan, 

senyawa kimia yang timbul karena proses pengolahan panas tinggi, polutan, pestisida, dan BTP 

yang sengaja ditambahkan. 

Senyawa zat karsinogen dan prokarsinogen ditemukan pada makanan-makanan dengan 

pengolahan yang tidak tepat, misalnya pemanasan dengan suhu yang terlampau tinggi dan 

lama sehingga menimbulkan zat asam lemak trans. Cara penggorengan yang berlebihan dan 

penggunaan minyak goreng yang berulangkali akan menimbulkan senyawa radikal seperti 

peroksida, epioksida, dan sebagainya. Pengawetan dengan penggaraman yang berlebihan 

dapat juga menghasilkan senyawa radikal.. 

Di samping zat-zat yang merugikan, dalam makanan tertentu terdapat pula zat-zat gizi 

yang terkenal sebagai zat anti-karsinogen yang bersifat protektif (melindungi seseorang yang 

mengkonsumsinya dari timbulnya kanker). Termasuk golongan ini adalah sayur dan buah-

buahan yang banyak mengandung vitamin A, C, E, asam folat, dan mineral-mineral seperti 

selenium, kalsium, magnesium dan seng. Demikian pula dengan banhan  yang mengandung, 

senyawa non-gizi seperti  alkilgliserol, koenzimQ10, dsbnya. 
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B. Unsur Zat Gizi Dalam Makanan  

Makanan dan minuman mengandung zat nutrient (unsur gizi) yang dicerna, diserap, dan 

digunakan untuk kelangsungan faal tubuh. Unsur zat gizi tersebut terdiri dari karbohidrat (hidrat 

arang), protein, lemak, mineral, vitamin dan air.  

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai 

penghasil energi, yang sumbernya adalah dari serealia atau biji-bijian, seperti beras, gandum, 

jagung, kentang, umbi dan sebagainya, yang tersebar luas di alam. 

Protein merupakan suatu zat gizi yang berfungsi sebagai bahan bakar, zat pembangun dan 

pengatur. Sumber protein ada 2 (dua), yaitu dari hewani (daging, ayam, ikan, telur, susu, dan 

hasil olahnya), dan dari nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain).  

Lemak dan minyak adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi yang lebih efektif 

dibanding karbohidrat dan protein, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam 

lemak esensial, alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan 

kelezatan, sebagai pelumas, dan memelihara suhu tubuh. Sumbernya berasal dari makanan 

yang mengandung lemak seperti kacang tanah, kacang kedele, alpukat, kelapa, jagung, daging 

berlemak, ikan berlemak, telur, susu, minyak goreng, lemak hewan, mentega dan margarin. 

Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang berfungsi untuk proses metabolisme dan 

pertumbuhan yang normal, yang banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan dan 

sebagian dari makanan sumber hewani.  

Vitamin A, C, E dan selenium dikenal sebagai zat antioksidan yang dapat merangsang 

sistem imun tubuh untuk melawan radikal bebas yang membentuk karsinogen, termasuk 

menghalangi rusaknya sel normal lainnya. Pada hewan percobaan terbukti bahwa komponen 

bioaktif tersebut dapat menghambat kerusakan kromosom, tahap promosi tumor, transformasi 

sel dan rangsangan terbentuknya kanker secara kimia atau radiasi. Vitamin A banyak terdapat 

pada sayuran berwarna kuning, seperti wortel, labu kuning, dan sebagainya. Vitamin C banyak 

dijumpai pada berbagai macam buah-buahan, terutama jeruk, jambu biji, dan sebagainya. 

Vitamin E banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau, buah-buahan, jagung, minyak nabati, 

sereal. Sedangkan selenium banyak terdapat pada daging, kerang, sereal, produk ternak, dan 

produk laut.  

Vitamin B3 (niasin) yang sengaja ditambahkan, dilaporkan juga dapat mencegah kanker. 

Vitamin ini biasanya diberikan pula pada penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, 

untuk mengurangi efek toksis (peracunan) dari kemoterapi itu sendiri. Niasin banyak terkandung 

dalam daging sapi, ayam, kacang-kacangan, ikan, daging tak berlemak, telur, dan alpukat. 

Penelitian ahli lain, menunjukkan suplementasi vitamin D dalam bentuk aktifnya (1.25-

hidroksi) dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Semakin tinggi vitamin D dalam darah 

(dalam bentuk 25-hidroksi vitamin D), semakin rendah risiko terkena kanker kolon. Vitamin ini 
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terutama banyak dijumpai pada mentega, susu, kuning telur, hati, beras tidak disosoh, sayuran, 

dan ikan.  

Menurut beberapa penelitian, wanita penderita kanker leher rahim (serviks) kadar asam 

folat dalam darahnya rendah. Dengan suplementasi asam folat, perubahan abnormal sel-sel 

serviks dapat dicegah. Asam folat banyak terdapat pada sayuran hijau (brokoli, bayam, 

caisim,dan kangkung), biji-bijian tidak disosoh (beras tumbuk, sorgum, jewawut), hati, kacang 

polong, dan buncis. 

Kalsium (Ca) merupakan salah satu golongan mineral yang berperan dalam proses 

perkembangbiakan (proliferasi) sel pada lapisan mukosa kolon manusia. Kalsium yang cukup 

tinggi dapat mengurangi risiko seseorang terkena kanker kolon. Kalsium banyak terdapat pada 

susu, yoghurt, keju, polong-polongan, kacang-kacangan, bayam, serealia tidak disosoh dan 

brokoli. 

Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung betakaroten dan beras 

merah yang mengandung triasin dapat mengurangi risiko terjadinya kanker seperti kanker 

mulut, esofagus, dan lambung, tetapi penggunaan suplemen betakaroten sintetik dosis tinggi 

harus dihindari.  

 Disamping unsur zat gizi di atas, air juga merupakan komponen penting dari tubuh, 

karena air dapat mempengaruhi tampilan, tekstur serta cita rasa makanan. Bahkan dalam 

bahan makanan kering sekalipun, seperti buah kering, tepung serta biji-bijian terkandung air 

dalam jumlah tertentu. Selain air yang terkandung dalam bahan makanan, juga dibutuhkan 

tambahan air untuk memenuhi kebutuhan cairan melalui air minum. 

 

C. Serat makanan 

Serat tidak menghasilkan energi atau kalori dan tidak digolongkan sumber zat gizi. Serat 

makanan (diatery fiber) adalah komponen dalam tanaman yang tidak tercerna secara enzimatik 

menjadi bagian-bagian yang dapat diserap di saluran pencernaan. Kadar serat dalam makanan 

kadarnya bervariasi menurut jenis bahan, dapat mengalami perubahan akibat pengolahan yang 

dilakukan terhadap bahan asalnya. Sebagai contoh, padi yang digiling menjadi beras putih 

mempunyai kadar serat yang lebih rendah daripada padi yang ditumbuk secara tradisional..  

Serat terdiri atas berbagai substansi yang kebanyakan di antaranya adalah karbohidrat 

kompleks yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin dan gum. Selulosa dan hemiselulosa 

tedapat pada bekatul atau sekam padi, kacang-kacangan, dan hampir pada semua buah dan 

sayuran. Jumlah serat pangan yang harus dikonsumsi oleh orang dewasa adalah 20 – 35 g/hari 

atau 10 – 15 g/1000 kkal menu. 

Berbagai bahan makanan nabati (sayur dan buah) yang mengandung banyak serat 

mampu mencegah berbagai penyakit, seperti jantung koroner, diabetes mellitus (DM), 

konstipasi (sulit buang air besar), tumor dan kanker saluran pencernaan, serta dapat membina 

kebugaran tubuh. 
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Serat yang terdapat dalam makanan, terdiri dari 2 jenis, yaitu serat yang larut dalam air 

(soluble fiber) dan serat yang tidak larut dalam air (insoluble fiber). 

Serat yang larut dalam air ini berasal dari bagian dinding sel tanaman ataupun kulit luar 

dari buah-buahan dan sayuran. Serat jenis ini diantaranya terdiri dari mucilage, gum guar, dan 

pectin.  Dalam saluran pencernaan dan lambung, serat yang larut dalam air akan membentuk 

gel sehingga merasa kenyang (dimanfaatkan untuk membantu program diet), dan berfungsi 

menurunkan kolesterol, mengurangi kadar gula dalam darah (berguna bagi penderita DM), dan 

mencegah terjadinya konstipasi atau problem buang air besar (BAB). Serat yang larut dalam air 

ini banyak ditemukan pada padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, kulit buah, dan sayuran. 

Serat yang tidak larut dalam air yang berbentuk selulosa, hemiselulosa, dan lignin, 

berperan dalam mencegah konstipasi (sulit buang air besar) karena membantu proses 

pembuangan sisa makanan melalui feses yang normal. Lignin berfungsi sebagai anti kanker, 

anti bakteri, anti virus, dan anti jamur.  Didalam lambung, lignin akan diubah oleh mikroba usus 

menjadi enterolactone dan enterodiol, yakni dua senyawa yang berperan besar dalam 

mencegah serangan kanker, khususnya kanker payudara 

 

D. Bahan Makanan Anti Kanker 

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber makanan yang mengandung banyak zat 

gizi terutama vitamin dan mineral sehingga menyehatkan. Sayur berwarna hijau merupakan 

sumber kaya karoten (provitamin A). Semakin tua warna hijaunya, maka semakin banyak 

kandungan karotennya. Kandungan beta (β) karoten pada sayuran membantu memperlambat 

proses penuaan dini mencegah risiko penyakit kanker. 

Sayuran yang berwarna hijau tua diantaranya adalah kangkung, daun singkong, daun 

katuk, daun papaya, genjer dan daun kelor. Di dalam sayuran dan buah juga terdapat vitamin 

yang bekerja sebagai antioksidan. Antioksidan dalam sayur dan buah bekerja dengan cara 

mengikat lalu menghancurkan radikal bebas dan mampu melindungi tubuh dari reaksi oksidatif 

yang menghasilkan racun. 

Alpukat, apel, blimbing, jambu, jeruk, mangga, pepaya kaya akan vitamin A. Sedangkan 

kecambah atau toge merupakan sumber vitamin E. Buah-buahan pada umumnya kaya akan 

berbagai jenis mineral, diantaranya kalium (K), kalsium (Ca), Natrium (Na), dan zat besi (Fe). 

Buah-buahan yang kaya kalsium adalah buah salak, sawo, jeruk nipis, arbei, nangka, pala dan 

srikaya. Maka pakar kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi banyak sayuran dan buah-

buahan untuk menjaga kondisi tubuh. 

Pengertian istilah sayuran yaitu bagian tanaman yang dimakan bukan sebagai makanan 

pencuci mulut, pada umumnya dimasak dahulu (kecuali dimakan untuk lalap) dan dapat 

dimakan bersama makanan pokok dan lauk-pauk lainnya atau secara terpisah, misal makanan 

karedok, gado-gado, pecel, dan lain-lain.  Berbagai  contoh jenis sayuran dapat dilihat pada 

tabel 1. 

https://naturaterapi.com/index.php/waspadai-penyakit-degeneratif/
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Tabel 1 

Contoh Berbagai Jenis Sayuran 

No. Jenis Sayuran Contoh 

1  Daun  Kol, bayam, kangkung, sawi hijau, sawi putih  

2  Buah  Tomat, timun, jagung, labu siam, cabe, paria  

3  Biji  Kacang polong, kacang merah, buncis  

4  Batang  Seledri, kailan, rebung, asparagus  
5  Bunga  Bunga kol, brokoli  

6  Akar  Wortel, radish, lobak  

7  Umbi  Bawang merah, bawang putih, bawang bombai 

8  Ubi  Kentang, ubi jalar  
9  Kecambah  Toge  

10 Lain-lain Jamur, rebung 

 

Sedangkan pengertian buah-buahan yang mengacu pada pengertian sehari-hari adalah 

bagian tanaman yang memiliki flavor aromatis, dan umumnya memiliki rasa manis.  Umumnya 

dimakan sebagai makanan pencuci mulut. Berbagai contoh jenis buah-buahan dapat dilihat 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Contoh Berbagai Jenis Buah-buahan 

No.  Jenis Buah-buahan Contoh  

1  Buah keras  salak, kedondong, apel, pir, 

2  Buah batu  manggis, mangga, jambu biji, plum, peach, aprikot, 

3  Kelompok jeruk  jeruk,  jeruk nipis, jeruk bali, jeruk manis  

4  Kelompok beri  stroberi, blueberi, raspberi, blackberi  
5  Kelompok currants  black dan red currant  

6  Beragam  melon, pisang, nenas, papaya, pisang,alpukat 

7  Buah kering  kismis, kurma, prune  
 

Bahan bioaktif merupakan bahan yang mengandung senyawa tertentu dan bersifat aktif 

secara fisiologis. Komponen bioaktif dalam makanan, bersifat antioksidan, terbentuk secara 

alami dan/ atau selama proses pengolahan. Komponen bioaktif meliputi senyawa tervenoid, 

karobnoid, flavonoid, dan khlorofil yang terdapat secara alami di dalam sayuran dan buah-

buahan.  

Berbagai serat pangan (dietary fibre) dan oligosakarida, bersifat protektif terhadap 

kesehatan dan bahkan dapat mencegah berbagai penyakit seperti kanker kolon, bersifat 

hipoglisemik, dan hipokolesterolemik. Serat pangan bekerja secara fisik dan biokimiawi dalam 

saluran pencernaan dan serat mempertahankan kesehatan saluran pencernaan melalui 

pengeluaran kolesterol dan lemak serta menyuburkan mikroorganisme yang baik (probiotik), 

waktu transit dan keasaman. 
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Lipida merupakan komponen senyawa organik yang terdapat di dalam makhluk hidup 

yang larut di dalam pelarut organik atau pelarut non-polar, tapi tidak larut di dalam air. Lemak 

(komponen lipida terbesar) merupakan ester dari gliserol dan 3 asam lemak sehingga disebut 

triasilgliserol atau trigliserida. Sifat fisis dan kimia dan bahkan nilai gizi dari lemak ditentukan 

oleh komposisi asam lemak dan posisi asam lemak di dalam molekul trigliserida. Ada beberapa 

asam lemak dan senyawa lipida lain yang mendapat perhatian secara khusus karena 

mempunyai efek fisiologis yang positif dan negative terhadap kesehatan, yaitu asam lemak 

essensial, omega-3 (Ω-3), dan asam lemak tak jenuh isomer trans (trans fatty acids = TFA), 

sebaiknya dihindari karena berdampak negative terhadap jantung. 

Makanan yang berasal dari tanaman seperti berbagai sayur, buah, tanaman laut, 

polong-polongan dan kacang-kacangan selain mengandung zat-zat gizi, mengandung juga 

komponen atau senyawa bioaktif yang secara kimia bersifat antioksidan dan secara biologis 

dapat mencegah perkembangan kanker. Senyawa yang termasuk komponen bioaktif dapat 

dilihat dengan mudah pada sayuran dan buah seperti warna yang bervariasi mulai dari hijau, 

kuning sampai merah, biru dan ungu. Senyawa ini juga dapat dirasakan seperti rasa asam dan 

sepat. Secara kimiawi, senyawa bioaktif termasuk dalam kelompok karotenoid yang berwarna 

kuning sampai jingga pekat, terpenoid, senyawa sulfur, flavonoid mulai dari yang tidak berwarna 

sampai merah, ungu dan biru. Rasa asam berasal dari asam-asam fenolat seperti asam elagat 

dan asam fitat. 

Senyawa karotenoid dalam alam terdapat dalam jumlah  >500 jenis, diantaranya adalah 

alfa dan beta karoten yang bersifat antioksidan kuat dan dalam tubuh diubah menjadi vitamin A, 

likopen yang telah diketahui dapat mencegah kanker prostat. Senyawa sulfur pada bawang dan 

kubis-kubisan, genistein dan flavonoid lain pada kedelei, katekin dan epikatekin pada the, 

limonene dan flavonoid lain pada jeruk, kukurbitasin pada labu, jinjerol dan flavonoid lain pada 

jahe, kurkumin pada kunyit, merupakan beberapa contoh komponen bioaktif yang terdapat pada 

makanan.  

 

E. Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Zat Aditif (Food Additive) 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau zat aditif (food additive) seperti yang diatur dalam 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 serta 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan 

atas Permenkes 722/1988, dijelaskan bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan bagian dari bahan baku 

makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja 

ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan BTP dilakukan sebagai bagian pada 

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, 

penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau mempengaruhi 

sifat khas makanan. Selain itu untuk menjaga mutu dan kestabilan penampilan makanan 

https://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/resep-pembuatan-makanan-bayi.html
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dan dapat juga untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses 

pengolahan. 

BTP sudah digunakan oleh masyarakat, namun karena ketidaktahuan produsen makanan 

seringkali tidak menyadari penggunaan BTP yang tidak sesuai dengan peraturan, pengaruh 

BTP terhadap kesehatan umumnya tidak langsung dapat dirasakan atau dilihat. Penyimpangan 

atau pelanggaran mengenai penggunaan sering dilakukan oleh produsen makanan, yaitu: 1) 

Menggunakan BTP yang dilarang untuk makanan, 2) Menggunakan BTP melebihi batas 

maksimum (dosis) yang diizinkan, dan 3) Menggunakan BTP yang tidak sesuai dengan jenis 

pangan yang diizinkan. 

Pemanis buatan seperti siklamat dan sakarin, walaupun diijinkan dalam pemakaiannya, 

FDA (Food and Drug Administration) tetap memberi batas-batas dalam penggunaannya 

(siklamat 11 mg/kg berat badan/hari, sakarin 5 mg/kg berat badan/hari). Menurut penelitian 

epidemiologi, zat tersebut dapat pula menimbulkan kanker kandung kemih. Formaldehida 

(formalin) yang digunakan secara ilegal sebagai pengawet bakso atau tahu, zat pewarna tekstil 

seperti kuning FCF (methanyl yellow) pada kerupuk, tahu, dan lain-lain, rhodamin zat pewarna 

merah pada sirup, menurut penelitian dapat merangsang timbulnya kanker hati. 

BTP digunakan untuk mempertahankan mutu estetika makanan dan merupakan senyawa 

yang tidak dibutuhkan dan bahkan merugikan tubuh. Oleh karena itu, jika mungkin sebaiknya 

dihindari. Jika mengkonsumsi makanan segar, sebaiknya menghindari makanan yang 

menggunakan bahan kimia pengawet sintetik, pewarna, perisa (perasa sintetik/palsu), pemutih, 

dan pengental. 
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BAB IV 

MAKANAN DAN MINUMAN PENCETUS KANKER 

 

Makanan dan minuman berpotensi sebagai pencetus (faktor risiko) kanker apabila mengandung 

zat kimia tertentu yang tidak sesuai atau tidak aman, seperti BTP tertentu; cemaran/ polutan 

(yang berasal dari pestisida, limbah industri, limbah rumah sakit, proses pengolahan pangan); 

dan  mengandung mikroba patogen, virus, dan toxin yang berasal dari mikroba. Tabel-tabel 

berikut berisi bahan-bahan yang tidak aman. 

 

A. BTP dan Cemaran  

BTP merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam industri pangan dan mempunyai manfaat 

daalm memperbaiki keawetan dan penampilan produk. Tetapi BTP adalah zat yang tidak 

dibutuhkan oleh tubuh dan dapat bersifat prokarsinogenik, atau dalam tubuh dapat diubah 

menjadi zat karsinogenik. Walaupun BTP diizinkan, tetapi zat ini tidak dibutuhkan oleh tubuh 

sehingga sebaiknya dihindari. 

Cemaran merupakan zat yang masuk kedalam makanan secara tidak sengaja dan sebagian 

dihasilkan selama proses pengolahan makanan, misalnya pada saat pembakaran dan 

penggorengan, dan jika tercemar melalui air atau udara yang tercemar dan terkontak dengan 

makanan, misalnya dioksin. Bisa juga berupa zat yang dihasilkan oleh cendawan pada 

makanan, misalnya aflatoksin. 

Tabel 3 berikut berisi bahan-bahan yang tidak aman yang mungkin terdapat dalam makanan. 

 

Tabel  3 

BTP yang Berisiko Kanker 

No Bahan Potensi yang ditimbulkan Uraian 

1 Siklam

at 

atau 

biang 

gula 

kanker perut, kanker 

kandung kemih, dan alat 

pencernaan lainnya 

Bahan pemanis buatan 

ini telah digunakan 

selama berpuluh tahun 

dalam produksi 

makanan dan minuman 

botol. 

Siklamat adalah bubuk 

kristal putih, tidak 

berbau dan kira-kira 30 

kali lebih mains dari 
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pada gula tebu (dengan 

kadar siklamat kira-kira 

0,17%). Jika kadar 

larutan dinaikkan 

sampai dengan 0,5%, 

maka akan terasa getir 

dan pahit. 

2 

Sakarin 

kanker ginjal, kanker leher 

rahim, kanker kandung 

kemih. 

Di samping siklamat, 

dijumpai pemanis 

buatan lainnya yang 

disebut sakarin. Sakarin 

adalah bubuk kristal 

putih, tidak berbau dan 

sangat manis, kira-kira 

550 kali lebih manis dari 

pada gula biasa. Oleh 

karena itu ia sangat 

populer dipakai sebagai 

bahan pengganti gula.  

3 Pewarna ter batubara Kanker Banyak sekali pewarna 

buatan yang dibuat dari 

ter batubara yang sangat 

berbahaya sebab dapat 

menyebabkan kanker. 

Tetapi bahan ini masih 

banyak digunakan dalam 

makanan, minuman , 

kosmetik, maupun obat – 

obatan dan sebagainya. 

4 Pewarna makanan 

buatan

Kanker 

 

Digunakan untuk 

menimbulkan kesan 

bahwa makanan 

tersebut mengandung 

buah dan zat-zat alami 

lainnya. 

Merah (Red no. 3), 

kuning  (Yellow no. 5) 

dan pewarna sintetik 

lainnya dapat 

menyebabkan kanker, 

reaksi alergi, atau 

perubahan perilaku. 
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Banyak perusahaan 

menggunakan pewarna 

didalam sereal, permen, 

es krim, soft drink, jelly, 

dan lain-lain 

5 Aspartam (aspartyl-phenylalanine-1-

methyl ester NutraSweet, Canderel, 

Equal) 

Kanker otak 

 

Pengganti gula yang 

paling banyak 

digunakan sebagai table 

top (gula meja) 

Aspartam secara luas 

digunakan dalam diet 

soft drink dan makanan 

diet lainnya 

6 Propil gallat (Propyl Gallate), 

antioksidan lain seperti BHA (Butil 

Hidroksi Anisol), BHT (Butil 

Hidroksi Tetra Quinon/ Butil 

hidroksitoluen) dan TBHQ (Tetra 

Butil Hidro Quinon) 

Kanker Antioksidan yang saling 

berhubungan yang 

mencegah minyak 

berubah menjadi tengik 

diduga ke-2 golongan 

zat kimia ini adalah 

karsinogen (penyebab 

kanker). Sering 

ditambahkan pada 

makanan olahan, 

meliputi minyak goreng, 

pelembut makanan, 

kentang goreng (potato 

chips), sereal, produk-

produk daging, permen 

karet, dll. 

7 Sulfite termasuk golongan 

pengawet 

 Sering digunakan untuk 

membuat buah dan 

sayur tetap segar, 

kentang tetap putih, 

buah-buahan yang 

dikeringkan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NutraSweet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Canderel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Equal_(sweetener)&action=edit&redlink=1
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8 Sodium nitrit (Natrium nitrit), 

pengawet daging 

kanker pada hati, perut , 

otak, kandung kemih, ginjal , 

dan alat – alat tubuh lainnya. 

Sodium nitrit adalah 
bahan kristal yang tak 
berwama atau sedikit 
semu kuning, dapat 
berbentuk sebagai 
bubuk, butir-butir atau 
bongkahan dan tidak 
berbau. Garam ini 
sangat digemari, 
antara lain untuk 
mempertahankan 
warna asli daging 
serta memberikan 
aroma yang khas 
seperti sosis, keju, 
kornet, dendeng, ham, 
hotdog, bacon, dan 
lain-lain.  

Untuk pembuatan keju 
dianjurkan supaya 
kandungan sodium 
nitrit tidak melampaui 
50 ppm, sedangkan 
untuk bahan 
pengawet daging dan 
pemberi aroma yang 
khas bervariasi antara 
150 – 500 ppm.  

Sodium nitrit adalah 
precursor dari 
nitrosamines, dan 
nitrosammes sudah 
dibuktikan bersifat 
karsinogenik pada 
berbagai jenis hewan 
percobaan. Oleh 
karena itu, pemakaian 
sodium nitrit harus 
hati-hati dan tidak 
boleh melampaui 500 
ppm. Makanan bayi 
sama sekali dilarang 
mengandung sodium 
nitrit.  
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Tabel 4 

Senyawa Karsinogen yang Dihasilkan dari Pengolahan Pangan 

No Bahan 
Potensi yang 

ditimbulkan 
uraian 

1 Benzopiren Kanker paru Benzopiren dapat dihasilkan melalui pemanggangan 

daging. Kadar benzopiren dari 1 kilogram sate 

(daging yang dipanggang), adalah sama dengan 

kadar benzopiren dari 600 batang rokok. 

Partikel asap rokok, seperti benzopiren, 

dibenzopiren, dan uretan, dikenal sebagai bahan 

karsinogen. Juga tar berhubungan dengan risiko 

terjadinya kanker. Dibandingkan dengan bukan 

perokok, kemungkinan timbul kanker paru-paru 

pada perokok mencapai 10-30 kali lebih sering. 

2 Metilkolanteren Kanker Lemak daging yang digoreng atau dibakar dengan 

suhu tinggi akan membentuk metilkolanteren, suatu 

zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker 

 

 

Tabel 5 

Makanan yang Diawetkan 

No Bahan 
Potensi yang 

ditimbulkan 
uraian 

1 Makanan yang 

diawetkan dengan 

garam 

Kanker lambung, 

nasofaring 

Laporan WHO menyatakan bahwa tingginya 

kanker lambung di Jepang, berhubungan dengan 

faktor banyaknya konsumsi makanan yang 

diawetkan dengan garam, khususnya ikan dan 

daging. 
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Tabel 6 

Bumbu yang Berpotensi Kanker 

No Bahan 
Potensi yang 

ditimbulkan 
uraian 

1 MSG (Monosodium 

Glutamat), vetsin, 

penambah rasa 

Kanker 

kanker kolon dan 

hati, kanker ginjal, 

kanker otak 

Jika di goreng atau di Deep-fried dalam minyak 

suhu sangat tinggi, MSG/vetsin pecah menjadi 2 

zat kimia baru yang bersifat mutagenik 

(menyebabkan kelainan genetik  dan karsinogenik 

(menyebabkan kanker). 

1 sendok teh MSG/vetsin tidak membuat 

makanan terasa asin tetapi menjadi gurih dan 

lebih lezat karena terlalu banyak menambahkan 

MSG/vetsin. Banyak konsumen yang menderita 

hipertensi. Meskipun secara rutin sudah minum 

obat. Penyakit tak kunjung sembuh karena setiap 

hari terus menerus mengkonsumsi makanan yang 

dibumbui vetsin atau MSG. 

Hydrolized Vegetable Protein ( HVP ) adalah suatu 

produk hasil hidrolisis protein tanaman dan 

berfungsi seperti kecap dan dapat mengandung 

MSG. 

 

Beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam makanan/ minuman sebagai bahan 

pengawet atau pewarna yang sering dipakai tetapi bukan pewarna untuk makanan (bukan BTP) 

contohnya Rhodamin-B (nama lain rhodamin B dapat dilihat pada Lampiran 4) yang 

seharusnya dipakai untuk pewarna tekstil dapat bersifat karsinogenik. Sejak tahun 1956, FAO 

dan WHO telah menetapkan tingkat maksimum untuk zat pengawet, kontaminan, dan pestisida 

untuk mengurangi kemungkinan terkena risiko kanker, serta mencantumkan kandungan bahan 

yang dipakai pada kemasan makanan. Pada Lampiran 5 dapat dilihat makanan yang 

mengandung bahan berbahaya (pangan berformalin, berboraks, berpewarna tekstil, dan 

berklorin). 
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Tabel  7 

Bahan Kimia yang dilarang digunakan sebagai BTP 

No Bahan Potensi yang ditimbulkan uraian 

1 Boraks (Asam Borat ) 

(Bhs Jawa : Bleng) 

merupakan senyawa kimia 

dengan 

nama 

natrium 

tetraborat 

Efek negatif  Boraks pada 

kesehatan manusia adalah 

 terjadinya akumulasi 

(penumpukan) pada otak, hati, 

lemak dan ginjal.  

Pemakaian dalam jumlah banyak 

dapat menyebabkan demam, 

depresi, kerusakan ginjal, nafsu 

makan berkurang, gangguan 

pencernaan, kebodohan, 

kebingungan, radang kulit, 

anemia, kejang, pingsan, koma 

bahkan kematian 

Boraks juga merupakan bahan 

antibakteri dan antijamur yang 

lazim digunakan untuk keperluan 

di luar tubuh. Bahan ini biasanya 

dipakai untuk pengawet pada 

industri kayu dan produk 

antiseptik toilet. 

 

2 Formalin atau formaldehid  Pengaruh yang membahayakan 

tersebut, adalah : iritasi, alergi, 

kemerahan, mata berair, mual, 

muntah, rasa terbakar, sakit perut 

dan pusing. Efek pada kesehatan 

manusia terlihat setelah terkena 

dalam jangka waktu yang lama 

dan berulang : iritasi kemungkin 

parah, mata berair, gangguan 

pada pencernaan, hati, ginjal, 

pankreas, system saraf pusat, 

gangguan menstruasi  dan 

karsinogen (menyebabkan 

kanker). Mengkonsumsi bahan 

makanan yang mengandung 

formalin, efek sampingnya terlihat 

setelah  jangka panjang ,karena 

terjadi akumulasi formalin dalam 

tubuh 

Di dalam formalin terkandung 

formaldehid dalam air, berfungsi 

sebagai disinfektan (penyuci atau 

pembasmi hama). 

Penggunaan formalin sebagai 

bahan pengawet  pada makanan 

kemasan ataupun bahan 

makanan di pasar bebas ( bakso, 

tempe, tahu, daging, ikan dsb ) 

akan membahayakan  kesehatan 

masyarakat.  

3 Rhodamin B (pewarna 

merah)  

Pangan Berpewarna 

Tekstil 

Kanker hati Zat pewarna sistetik yang lazim 

digunakan dalam industri 

tekstil dan kertas, berbentuk 

serbuk kristal merah keunguan, 
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 dan dalam larutan akan berwarna 

merah terang berpendar, namun 

digunakan sebagai pewarna 

makanan sehingga bersifat 

karsinogenik. 

Ciri-ciri makanan yang 

menggunakan rhodamin B 

adalah: mempunyai warna merah 

mencolok dan cenderung 

berpendar, namun banyak 

memberikan titik-titik warna 

karena tidak homogen --misalnya 

pada kerupuk dan es puter.  

4 Kuning FCF (Methanyl 

yellow) Pangan 

Berpewarna Tekstil  

Kanker hati, kanker pada 

kandung dan saluran kemih. 

Zat warna sintetis berwarna 

kuning kecoklatan dan berbentuk 

padat atau serbuk. Pewarna ini 

digunakan untuk pewarna tekstil 

dan cat. Ciri-ciri makanan yang 

diberi kuning FCF (methanil 

yellow) adalah: berwarna kuning 

mencolok dan cenderung 

berpendar, serta banyak 

memberikan titik-titik warna 

karena tidak homogen --misalnya 

pada kerupuk, dan bersifat 

karsinogenik. 

5 Klorin Kanker kandung kemih, dubur 

ataupun usus besar. 

Dari berbagai studi, ternyata 

orang yang meminum air yang 

mengandung klorin memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk 

terkena kanker kandung kemih, 

dubur ataupun usus besar. 

Sedangkan bagi wanita hamil 

dapat menyebabkan melahirkan 

bayi cacat dengan kelainan otak 

atau urat saraf tulang belakang, 

berat bayi lahir rendah, kelahiran 

prematur atau bahkan dapat 

mengalami keguguran 

kandungan. Selain itu pada hasil 

Klorin ada yang berbentuk gas, 

cair, maupun padat. Klorin yang 

ditambahkan dengan kalsium 

hipoklorit yang berbentuk padat, 

umumnya dikenal sebagai 

kaporit. Adapun ciri-ciri beras 

yang mengandung klorin, 

warnanya sangat putih, tidak 

seperti beras biasa yang terlihat 

sedikit buram; secara umum agak 

licin, namun juga agak kesat; saat 

direndam, air rendamannya 

menjadi keputih-putihan; saat 

beras dipegang dalam keadaan 

kering, ada serbuk berwarna putih 

yagn melekat di tangan. dapat 

bersifat karsinogenik. 
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studi efek klorin pada binatang 

ditemukan pula kemungkinan 

kerusakan ginjal dan hati 

. 

 

Tabel 8 

Senyawa Kimia Limbah Industri yang Bersifat Karsinogenik 

No Bahan 
Potensi yang 

ditimbulkan 
uraian 

1 DES 

(diethylstil

bestrol)  

kanker leher rahim, 

kanker payudara, dan 

kanker alat reproduksi 

lainnya 

Hormon seks buatan (sintetik) dalam 

peternakan digunakan dalam makanan sapi 

dan ayam untuk memproduksi daging dan 

susu. 

 

 

Tabel 9 

Senyawa Kimia yang Timbul Selama Penyimpanan 

No Bahan 
Potensi yang 

ditimbulkan 
uraian 

2 Makanan yang 

menjadi tengik 

 Makanan yang berasal dari tumbuh–

tumbuhan berguna untuk tubuh bila dimakan 

dalam keadaan segar, tetapi makan yang 

telah menjadi tengik sangatlah berbahaya. 

Menurut D.H. Anumeuler dari German, ahli 

dunia, khususnya dalam makanan yang 

menjadi tengik, dan Dr. Rownee serta Dr. 

Barret dari Universitas Pensylvania dalam 

penyelidikan mereka terhadap hewan, 

menyatakan bahwa dalam proses makanan 

yang menjadi tengik, berbagai bahan kimia 

lain terbentuk, seperi peroksida dan lain–lain, 

yang merupakan bagian zat kimia kuat 

senyawa radikal yang dapat menyebabkan 

penyakit kanker. Demikian pula minyak sayur 

yang dimasak terlalu panas, akan berubah 

menjadi zat karsinogenik, yaitu zat yang 

dapat menyebabkan kanker 
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A. Mikroba dan Cendawan Patogen 

 Aflatoxin sering ditemukan dalam kacang-kacangan, gandum dan biji kapas adalah zat 

yang bersifat karsinogenik dan dihasilkan oleh cendawan Aspergillus flavus. 

Makanan yang tercemar oleh jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus akan 

menghasilkan racun aflatoksin seperti pada kacang tanah tengik atau busuk (Ganbar 2). 

Disamping itu keju yang telah kadaluarsa juga dapat bersifat karsinogenik karena dapat 

mengandung aflatoksin 

 

Aflatoxin  
Cacing Schistosoma hepatica 

Gambar : 3 Aflatoxin, Cacing/ parasit Schistosoma hepatica 

 

Salah satu keganasan paling umum di Sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara adalah kanker 

hati. Kebanyakan kasus ini akibat infeksi virus Hepatitis B dan atau kombinasi konsumsi 

makanan yang terkontaminasi aflatoxin (IARC, 1993, 1994).  

Air yang mengandung cacing Schistosoma hepatica dapat masuk ke dalam tubuh manusia 

melalui kulit pada telapak kaki, menyebabkan kanker hati dan kandung kemih. 

 

 

Gambar : 4 Jagung dan kacang tanah yang tercemar Aspergillus flavus 

 

B. Lemak 

Makanan yang mengandung lemak tinggi seperti makanan siap saji (fast food) 

berhubungan erat dengan kelebihan berat badan (BB)/ obesita (kegemukan) dan meningkatkan 

risiko terjadinya beberapa kanker seperti kanker kolorektal dan kanker payudara. Mengurangi 
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konsumsi lemak sampai <30% dari kalori total, akan mengurangi risiko terjadi kanker usus 

besar, kanker payudara dan kanker prostat. 

Mengkonsumsi daging merah, seperti daging sapi, babi, domba, kambing, kuda dan kerbau 

walaupun hanya 2 kali sehari mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk terkena kanker 

kolorektal. Hal ini telah diketahui  berasal dari zat yang dikandung daging merah, seperti asam 

lemak jenuh dan zat besi dan efek dari cara memasak. 

Agar dapat makan daging tetapi dengan meminimalkan faktor risiko penyakit, maka perlu 

kiat-kiat berikut: 

 Jika Anda membeli daging impor di supermarket. lakukan pengecekan pada label atau 

tanyakan kepada penjual, kelas berapa daging yang Anda beli. Label "Select", yang 

sebelumnya dikenal dengan label "Good", adalah daging yang paling rendah lemaknya. 

Label "Choice" mengandung sedikit lebih tinggi lemaknya, dan "Prime" adalah daging 

yang lemaknya paling tinggi. 

 Batasilah jumlah makan daging semacam sosis dari daging sapi. 

 Pisahkah lemak dari daging sebelum memasaknya. 

 Lebih baik daging tersebut dipanggang ketimbang digoreng sebelum makan. 

Daging babi  Daging kerbau Daging kambing  Daging kuda  Daging domba  Daging sapi  

Gambar : 5 Beberapa jenis daging merah 

 

Hampir setiap orang menyukai makanan gorengan, seperti kentang, pisang, ubi, tempe 

dan tahu goreng. Namun, kebiasaan menyantap makanan gorengan untuk sementara waktu 

harus kita kurangi atau paling tidak perlu diwaspadai. Sebab, kebiasaan ini mengandung risiko 

buruk bagi kesehatan.  

Makanan yang kaya karbohidrat, seperti kentang, pisang, dan ubi yang mengalami 

penggorengan, dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik (pemicu kanker) 

bernama akrilamida. Demikian juga makanan yang dipanggang. Sedang makanan mentah, 

direbus, atau dikukus tidak mengalami reaksi semacam itu, sehingga tidak menghasilkan 

akrilamida. Kalaupun ada, kadarnya sangat kecil. Seporsi kentang goreng yang dimasak pada 

suhu 220oC mengandung akrilamida ±2.500 mikrogram. Hal tersebut bukan berarti tidak boleh 

sama sekali makan makanan yang digoreng. Karena bagaimanapun minyak juga dibutuhkan 
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dalam metabolisme tubuh, dalam jumlah tidak lebih dari 5-10 ml/hari (1-2 sendok makan). Jika 

tidak mengkonsumsi minyak goreng, maka tubuh mendapatkan dari makanan yang menjadi 

lemak, seperti tempe, kacang tanah, kacang kedelai,kemiri, kenari, bekatul dan kelapa. Sayuran 

daun hijau juga mengandung lemak 1-2%. Jumlah ini meskipun sedikit tetapi jika dikonsumsi  

dalam jumlah yang cukup dapat sebagai sumber lemak tubuh.  

Umumnya minyak goreng digunakan untuk menggoreng dengan suhu minyak mencapai 

200-3000C, maka ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh rusak, sehingga tinggal asam 

lemak jenuh saja.  Risiko terhadap meningkatnya kolesterol darah tentu menjadi semakin 

tinggi.  Selain itu vitamin yang larut di dalamnya seperti vitamin A,D,E, dan K ikut rusak. Yang 

jelas, fungsi nutrisi dari minyak goreng menjadi jauh menurun, bahkan berpengaruh negatif 

terhadap tubuh. 

Salah satu yang paling berbahaya, minyak goreng yang dipanaskan hingga 3000C 

kemudian teroksidasi, dapat memacu pertumbuhan sel kanker pada hati.  

Salah satu kiat sehat makan makanan goreng adalah dengan cara menggoreng sendiri 

makanan tersebut. Dengan menggoreng sendiri dapat selalu menggunakan minyak baru. 

Minyak yang belum pernah dipakai untuk menggoreng diharapkan masih terbebas dari 

akrilamida maupun zat-zat karsinogenik lainnya. Juga, dapat mengatur suhu minyak pada 

waktu menggoreng agar tidak terlalu panas dan mengangkat hasil gorengan saat matangnya 

sedang, sebelum terlalu coklat apalagi gosong. Perlu diingat juga bahwa minyak goringtelah 

mengalami penambahan BTP yaitu BHT dan TBHQ untuk mengawetkan minyak sehingga 

dapat disimpan lama. Bahaya BHT dan TBHQ dapat dilihat pada tabel 3. 

Suhu minyak pada saat menggoreng dengan api sedang, rata-rata 180-220oC. Semakin 

rendah suhunya, semakin sedikit akrilamida yang terbentuk. Sebaliknya, semakin panas 

semakin banyak akrilamidanya. Selain itu, minyak goreng yang dipanaskan terlalu tinggi akan 

teroksidasi dan terpolimerisasi menghasilkan zat-zat radikal bebas dan minyak trans (trans fatty 

acid) yang berbahaya bagi kesehatan dan memicu kanker.  

Minyak goreng berubah menjadi minyak trans ditandai dengan keluarnya asap dari 

penggorengan, berubahnya warna menjadi lebih gelap, baunya tengik/ menyengat, cairannya 

lebih kental, serta menyebabkan gatal/ iritasi tenggorokan. Namun minyak trans juga ada yang 

alami tanpa melalui proses penggorengan, yakni pada lemak hewan memamah biak. Jelantah 

juga mudah mengalami reaksi oksidasi sehingga jika disimpan cepat berbau tengik. Selain itu 

jelantah juga disukai jamur aflatoksin sebagai tempat berkembang biak. Jamur ini 

menghasilkan racun aflatoksin yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama hati/ liver. 
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Dengan demikian memang harus bijak menentukan sikap. Minyak goreng mahal, tetapi 

kesehatan jauh lebih mahal, bahkan merupakan nikmat yang berharga.  Karena itu penggunaan 

minyak jelantah harus dibatasi. Setelah dipakai menggoreng 2 kali atau warnanya mulai 

menghitam, sebaiknya jangan digunakan lagi, baik untuk menggoreng atau untuk campuran 

sambal.   

 

C. Pengolahan dan Penyimpanan 

1. Memanggang 

Cara terbaik dalam memanggang adalah dengan menggunakan temperatur terendah, 

menghindari langsung dari nyala api  yang baru menyala dan berasap. Pergunakan 

panggangan listrik, panggangan gas atau briket arang dengan tempat apinya di 

samping, supaya tidak ada lemak yang menetes pada bara api atau api yang tengah 

berpijar. Bila lemak menetes di atas bara, akan terbentuklah zat karsinogen PAH 

(Polisiklik Aromatis Hydrocarbon), dengan asap selanjutnya dapat terbawa pada bahan-

bahan yang  dipanggang. Gunakan alas pemanggangan jika memanggang langsung 

pada api, sehingga tidak ada tetesan lemak yang jatuh pada bara atau api. Untuk 

mengurangi asap pembakaran yang juga penyebab kanker, panggangan perlu dilapisi 

dengan kertas timah dengan lubang di tengahnya sehingga lemak yang terbakar bisa 

mengalir ke bawah serta dengan menyemprot air. Proses pemanggangan daging yang 

gosong, dapat membentuk senyawa heterocyclic amines dan polycyclic  aromatic 

hydrocarbons (PAH sebagai hasil dari reaksi gula+asam amino+panas api), yang 

bersifat sifat karsinogen. 

2. Menggoreng 

Pemakaian berulang minyak atau margarin bekas menggoreng, terutama untuk produk-

produk daging dan ikan perlu  dikurangi. Hindari proses penggorengan dengan panas 

yang berlebihan atau dengan pengolahan tertentu yang dapat menimbulkan 

prokarsinogen seperti makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dipanggang sampai 

keluar arang (gosong) . Yang terbaik adalah makanan yang direbus.  

 

D. Wadah  

Karena praktis, ringan dan dapat menjaga suhu makanan tetap stabil, styrofoam sering 

dipakai untuk mewadahi makanan. Tapi, bahan pembuatnya membahayakan makanan itu. 

Styrofoam terbuat dari polystyrene, yaitu polimer yang tersusun dari banyak monomer (styrene). 

Komponen penyusun styrofoam tidak tahan pada suhu tinggi, sehingga dapat menyebabkan 

perpindahan komponen kimia dari styrofoam ke dalam makanan dikonsumsi (Gambar 6). 

Selain menyebabkan kanker, sistem reproduksi seseorang juga dapat terganggu.  
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Gambar : 6 Aneka Styrofoam 
 

Peralatan makanan dari melamin ringan, tak mudah pecah, praktis dan murah (Gambar 7). 

Melamin merupakan persenyawaan (polimerisasi) kimia antara monomer formaldehid dan 

monomer fenol. Bila kedua senyawa bergabung, sifat racun formaldehid akan hilang karena 

terlebur menjadi satu senyawa, yaitu melamin. Formaldehid dalam senyawa melamin dapat 

muncul kembali karena depolimerisasi. Akibat proses ini, formaldehid terlepas menjadi 

monomer yang bersifat racun. Pemicunya bisa berupa paparan panas, sinar ultraviolet (UV), 

gesekan, dan tergerusnya permukaan melamin hingga partikel formaldehid terlepas. Meski 

tahan di rentang suhu 1200C sampai 300C di bawah nol, tapi karena menyerap panas, melamin 

tak tahan dipapar panas terlalu tinggi. Apalagi terpapar dalam jangka waktu lama. Oleh sebab 

itu melamin tak dapat digunakan dalam microwave. Persoalan lain, dalam persenyawaan yang 

kurang sempurna dapat terjadi residu. Sisa formaldehid dan fenol yang tak bersenyawa itu akan 

terjebak dalam materi melamin. Formaldehid yang terjebak inilah sebagai pencetus kanker 

bagi manusia.  

 
Gambar : 7 Aneka jenis produk melamin 

 

Walau sekilas sama, secara fisik kita bisa membedakan melamin asli dan palsu. Melamin 

asli lebih tebal dan berat dibandingkan dengan melamin palsu yang lebih terkesan sebagai 

plastik. Bila sesama melamin asli dibenturkan, bunyi yang terdengar akan lebih “tebal” 

dibandingkan dengan pembenturan antar melamin palsu. Permukaan melamin asli lebih licin 

dan berkilau, sedangkan yang palsu mudah ternoda oleh pangan berwarna (misalnya, teh atau 

kopi) hingga warnanya lebih gelap. Walau lama-kelamaan akan kusam juga, melamin asli lebih 

stabil ketimbang yang palsu. Dengan perlakuan dan perawatan benar, perlengkapan makan 
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melamin bisa layak digunakan 6 – 10 tahun. Agar perlengkapan melamin awet, cucilah segera 

setelah dipakai. Tidak masalah apakah menggunakan pembersih sabun cair atau sabun colek. 

Yang penting, jangan digosok kasar. Gunakan spons halus dan hindari penggunaan sabut 

kelapa, abu gosok, apalagi bahan penggosok dari logam yang mulai ditawarkan di pasaran.  

Peralatan makanan dari melamin jangan dipakai lagi bila terjadi perubahan pada  

permukaannya. Bila mulai banyak ternoda, berubah warna karena pengaruh atau minuman 

makanan macam teh, kopi, makanan asam yang lebih mudah terserap, juga bila mulai kusam 

dan tergores-gores, sebaiknya tidak digunakan saja. Selain mempertimbangkan keamanan bagi 

kesehatan, tentu tak elok lagi dipandang. Selera makan mungkin ikut berkurang. Bekas 

peralatan makan kita ini masih bisa dimanfaatkan sebagai tatakan pot, misalnya. 

Dengan bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan, produksi makanan juga semakin 

meningkat, dibutuhkan cara untuk menyimpan dan mengawetkannya. Penyimpanan dengan 

menggunakan kulkas dan pengawetan akan menurunkan kualitas makanan. Sayuran dan buah-

buahan yang disimpan pada kulkas akan menurunkan kandungan vitaminnya seperti vitamin C, 

dan lain-lain tetapi masih lebih aman dari cara pengawetan lainnya. Pengawetan dengan cara 

pengasinan dan pengasaman makanan menyebabkan perubahan beberapa zat kimia yang 

diketahui akan berkombinasi dengan gugus amino di lambung yang sehingga menghasilkan 

nitrosamin yang merupakan zat karsinogen yang kuat. Kanker nasofaring yang umum di Asia 

Tenggara, telah terbukti berhubungan dengan tingginya asupan ikan asin di Cina. 
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BAB V 

MAKANAN DAN MINUMAN PENCEGAH KANKER 

 

Ada beragam jenis buah dan sayuran yang bisa mencegah kanker. Namun demikian 

diperlukan kewaspadaan, perhatian, dan pemahaman zat-zat yang terkandung dalam sayuran 

itu, terutamaa dalam proses penyiapan dan pengolahannya.  

Pada Lampiran 6 dapat dilihat zat pencegah kanker seperti antioksidan yang terkandung 

dalam bahan makanan. 

Sayuran dan buah-buahan yang memiliki potensi mencegah  penyakit kanker, antara lain : 

 Kubis 

Sayuran kubis, termasuk brokoli, kembang kol, brussel sprout, kubis, dan bok choy. Zat 

dalam sayuran ini terbukti dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker di laboratorium 

penelitian, terutama karena adanya senyawa sulfur dan flavonoid, serta enzim yang 

kompleks  dapat mencegah kanker. Adanya antioksidan: lutein dan zeaxanthin yang dapat 

membantu menurunkan risiko kanker prostat dan kanker lainnya. Konsumsi sayuran kubis 

yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kanker paru-paru, usus dan colon. 

 
   

Gambar 8 : Aneka kubis 

 

 Mentimun/ timun (Cucumis sativus L. ) 

Gambar 9 : Ketimun 

Suku labu-labuan atau Cucurbitaceae memiliki 

kandungan 0,65 % protein, 0,1 % lemak dan karbohidrat 

sebanyak 2,2 %. Juga mengandung kukurbitasin, 

kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, 

vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin C. Mentimun 

dikatakan juga mengandung 35.100 – 486.700 ppm 

asam linoleat. Kukurbitasin merupakan senyawa yang 

mempunyai aktivitas sebagai anti tumor.  
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 Tomat (Solanum lycopersicum) 

Gambar 10 : Tomat 

Makanan pencegah kanker adalah makanan yang 

mengandung antioksidan. Salah satunya buah tomat 

yang banyak mengandung likopen. Likopen adalah 

pigmen golongan karotenoid yang memberi warna 

merah pada buah tomat sekaligus memiliki efek 

antioksidan. Studi pada 2007 memnyebutkan , tomat 

bisa meningkatkan aliran pembuluh darah pada alat 

reproduksi pria dan mengurangi risiko kanker 

prostat. 

 

 Pare 

 
Gambar 11 : Pare 

Dari penelitian diketahui buah pare mengandung 

substansi yang bisa menghentikan reproduksi sel 

kanker dan mematikannya. Subtansi tersebut 

merupakan zat warna hijau dan yang membuat pare 

terasa pahit. Zat tersebut akan mengirim sinyal yang 

bisa mengganggu jalur kimia dan mengagalkan 

proses reproduksi sel kanker. 

 

 Brokoli 

Gambar 12 : Brokoli 

Kandungan senyawa aktif sulforaphane yang ada pada 

brokoli bisa mencega pembentukan sel-sel kanker pada 

bagiang kelenjar prostat laki-laki. Menurut hasil dari para 

penelti, sulforaphane adalah senyawa yang paling baik 

yang pernah mereka temukan dalam melawan sel-sel 

kanker, termasuk kanker prostat ini. 
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 Sayuran hijau 

Gambar 13 : Sayuran 
hijau  

Sayuran berdaun hijau tua seperti : bayam, kangkung,dan 

sawi, semuanya memiliki kadar serat, folat dan antioksidan 

yang tinggi, yang menghilangkan radikal bebas dari tubuh. 

Peneliti menemukan bahwa karoten dalam sayuran 

berdaun hijau tua, efektif menghambat terbentuknya tumor 

atau kanker payudara dan kulit, juga mencegah dari kanker 

paru dan usus. 

 

 Seledri dan daun peterseli 

Mengkonsumsi makanan seperti seledri dan daun peterseli, yang secara alamiah 

mengandung flavanoid, apigenin, mungkin membantu mencegah leukemia.  

(a) Seledri (b) peterseli 

Gambar 14 : Seledri dan daun peterseli 

 

 Sayuran cruciferous  

Gambar 15 : Cruciferos 

Mengandung antioksidan: lutein dan zeaxanthin yang 

dapat membantu menurunkan risiko kanker prostat dan 

kanker lainnya 
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 Wortel 

 

 Gambar 16 : Wortel 

Wortel mengandung beta karoten dan antioksidan yang 

tinggi. Kedua zat tersebut dan kandungan falcarinol bisa 

mengurangi risiko kanker. 

 Rumput laut dan sayuran laut lainnya 

Gambar 17 : rumput laut 

Mengandung beta karoten, protein, vitamin B12, serat, 

dan chlorophyll, termasuk chlophylones, asam lemak 

penting yang dapat membantu mencegah kanker 

payudara. Banyak sayuran laut lainnya yang kaya 

mineral potassium, kalsium, magnesium, zat besi, 

selenium,dan iodine. 

 

 Jamur 

Jamur shitake bisa membantu meningkat sistem kekebalan tubuh sebagai zat 

antibakteri. Jamur tersebut sangat bagus untuk mencegah influenza, diabetes, dan sakit 

kepala serta mengurangi risiko kanker. Jamur maitake dan reishi juga bermanfaat 

sebagai antikanker. 

Jamur shitake Jamur maitake Jamur reishi 

Gambar 18 : Jamur shitake, maitake, dan reishi 
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 Bawang putih (Allium sativum) 

Gambar 19 : Bawang putih 

Mengandung senyawa penguat sistem imun allium (dialyl 

sulfides) yang tampak meningkatkan aktivitas sel-sel imun 

yang memerangi kanker dan secara tak langsung 

membantu memecah senyawa-senyawa penyebab kanker. 

Senyawa-senyawa ini juga membantu menghambat 

karsinogen masuk ke dalam se-sel dan memperlambat 

perkembangan tumor. Jika dimakan dalam keadaan 

mentah, dapat mengurangi risiko berbagai jenis kanker 

 

 Bawang bombai (Allium cepa L.) 

Gambar 20: Bawang bombai 

Kanker payudara, kanker lambung, kanker prostat, 

kanker usus besar, kanker kerongkongan merupakan 

jenis kanker yang dapat dicegah oleh bawang Bombai. 

 

 Kunyit 

Gambar 21 : kunyit 

Kunyit adalah rempah-rempah yang paling sering digunakan 

dalam bubuk kari. Kunyit memiliki bahan aktif yang disebut 

curcumin yang telah terbukti dapat melawan tumor di usus 

besar, payudara, hati, mulut, kulit, dan perut. 

 

 Cabe 

Gambar 22 : Cabe 

Mengandung zat kimia kapsaisin, yang dapat 

menetralisir senyawa-senyawa tertentu pencetus 

kanker (nitrosamines) dan dapat membantu 

mencegah kanker, contohnya kanker perut. 
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 Polong-polongan 

Gambar 23 : Polong-polongan 

Kacang atau buncis, termasuk lentil dan kacang 

polong, yang kaya serat dan mengandung beberapa 

zat kimia yang meningkatkan imunitas terhadap 

kanker. Saponin telah menunjukkan kemampuan untuk 

menghalangi pertumbuhan sel kanker di berbagai 

jaringan; protease inhibitors memperlambat 

pertumbuhan sel kanker dan menekan protease, yang 

merupakan perusak sel normal; dan asam fitat yang 

memperlambat pertumbuhan tumor.  

 

 Kedelai 

Gambar 24 : Kedelai 

Sudah lama diketahui sebagai makanan yang memiliki 

antioksidan tinggi. Kandungan antioksidan pada kedelai 

adalah genistein, daidzein, dan glycitein yang semuanya 

tergolong dalam golongan yang disebut isoflavon. 

 

 Produk Kedelai 

Gambar 25 : Produk 
kedelai 

Kembang tahu, tahu, tempe, susu kedelai dan sup kedelai 

mengandung beberapa jenis phytoestrogen - estrogen 

nonsteroidal lemah yang dapat membantu mencegah 

kanker  payudara dan kanker prostat dengan 

menghambat dan menekan perubahan-perubahan yang 

bersifat kanker. Juga terdapat sejumlah isoflavone. Riset 

menunjukkan, genisten adalah penghambat pertumbuhan 

dan penyebaran sel-sel kanker yang paling ampuh. 

Tampak dapat menurunkan risiko kanker payudara 

dengan menghambat pertumbuhan sel-sel epithelial dan 

pembuluh-pembuluh darah baru yang diperlukan tumor 

untuk berkembang dan sedang diteliti sebagai obat 

antikanker yang potensial.  

 



  

36 
 

 

 Flaxseed 

Gambar 26 : Flaxseed 

Flaxseed merupakan makanan sumber lignin terbaik. 

Lignan menyerupai estrogen dalam tubuh.   

 

 

 

 Beras atau gandum utuh 

Gambar 27 : Gandum utuh 

Mengkonsumsi beras atau gandum utuh yang tidak 

disosoh setiap pagi. Setiap ½ gelas gandum setara 

dengan 10gr dari kebutuhan serat yang digunakan 

untuk menurunkan tingkat estrogen dalam tubuh. 

Para ahli berpendapat bahwa tingkat estrogen yang 

tinggi dalam tubuh akan semakin merangsang 

pertumbuhan kanker payudara. 

 

 Ubi jalar 

Gambar 28 : Ubi jalar 

Mengandung senyawa-senyawa anti kanker, antara lain beta 

karoten, yang melindungi DNA di dalam inti sel dari zat kimia 

penyebab kanker di luar membrane inti. 

 

 Cokelat 

Rasa coklat, semakin pahit, semakin sehat. Manfaat coklat berasal dari flavonol dan 

antioksidan. Hanya kakao asli yang mengandung flavonol. Pilihlah coklat yang 

mengandung kakao lebih banyak (lebih dari 60%). Coklat hitam (dark chocolate) 
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merupakan jenis coklat yang memiliki kalori lebih sedikit dibanding yang lain. Jika 

dimakan dalam jumlah secukupnya, manfaatnya adalah berkurangnya kolesterol jahat, 

dan secara ilmiah terbukti coklat sebagai agen yang memerangi kanker, tapi jangan coklat 

manis yang manfaatnya kurang karena ada gula. 

Sebaiknya mengkonsumsi bubuk coklat seperti mengkonsumsi kopi atau teh tawar tanpa 

susu dan gula sehingga khasiat antioksidan coklat dapat lebih dimanfaatkan serta tidak 

perlu khawatir menjadi gemuk. 

 

 

Coklat hitam (dark chocolate) 

Coklat manis 

Gambar 29 : Coklat (Coklat hitam (dark chocolate) dan Coklat manis 

 

 Berri 

Gambar 30 : Berri 
 
 
 

 

Berry (strawberry, blueberry, blackberry) merupakan 

sumber vitamin C dan serat, serta memiliki 

kandungan asam elagat/ ellagic acid, yang 

dinyatakan dapat mencegah kanker kulit, kandung 

kemih, paru.  

Berry merupakan sumber vitamin C dan serat, serta 

memiliki kandungan ellagic acid, yang dinyatakan 

dapat mencegah kanker kulit, kandung kemih, paru  
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 Jeruk 

Gambar 31 : Jeruk 

Mengandung limonene yang menstimulir sel-sel imun 

pembasmi kanker  yang juga dapat memecah senyawa-

senyawa pencetus kanker.  

 

 Alpukat 

Gambar 32 : Alpukat 

Kandungan antioksidan dan asam lemak omega 3 dalam 

alpukat sangat tinggi. Tidak hanya mampu mengurangi 

risiko kanker, tetapi juga mengurangi risiko katarak dan 

glukoma atau kebutaan, serta menjaga kestabilan tekanan 

darah. 

 

 Pepaya 

 
Gambar 33 : papaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengandung vitamin C yang bekerja sebagai 

antioksidan dan dapat menurunkan absorpsi nitrosamine 

penyebab kanker dari tanah atau makanan olahan. 

Pepaya mengandung asam folik, yang menunjukkan 

meminimalisir cervical dysplasia dan kanker tertentu, 

dan enzim protease. Pepaya juga mengandung asam 

folat dan enzim protease, yaitu papain. 
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 Buah ara/ tin 

Gambar 34 : Buah ara/ tin 

Buah ini bisa menangkal bakteri dan 

menurunkan berat badan. Kandungan 

benzaldehyde di dalamnya terbukti bisa 

menyusutkan ukuran tumor. Buah Tin 

mengandung beragam nutrisi mulai dari vitamin 

A, C, kalsium, magnesium hingga potassium 

juga mengandung zat benzaldehyde. Zat 

benzaldehyde yang bermanfaat melawan sel-sel 

kanker. 

 

 Anggur 

Gambar 

35 : Aneka anggur 

Anggur, khususnya jenis merah dan ungu, 

mengandung b ioflavonoid resveratrol tinggi, 

yang termasuk klasifikasi dari zat kimiawi 

yang disebut Polyphenols. Resveratrol telah 

terbukti dapat memperlambat pertumbuhan 

sel kanker dan menghalangi pembentukan 

tumor di sel-sel getah bening, hati, perut dan 

payudara. Resveratrol merupakan 

bioflavonoid, antioksidan ampuh yang 

bekerja sebagai pencegah kanker. 

 

 

 Semangka dan paprika 

Gambar 36 : Semangka & paprika 

Semangka dan paprika merah 

mengandung senyawa likopen, tapi 

dalam jumlah yang lebih kecil 

dibanding pada tomat. Likopen dapat 

membunuh sel-sel kanker mulut. 

Peningkatan asupan likopen terkait 

dengan penurunan risiko kanker 

payudara, kanker prostat, pankreas, 

dan kanker kolorektal. 
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 Teh hijau 

Gambar 37 : Teh hijau 

Kandungan polyphenol, yang bisa memperlambat 

pertumbuhan sel kanker,  juga ditemukan di teh 

hijau. Keuntungan yang sama diperoleh melalui 

konsumsi teh hitam. 

 

 

 

 Susu Kedelai 

Gambar 38 : Susu 

Satu cangkir susu kedelai baik untuk tubuh, karena 

senyawa dalam lemak susu kedelai, yaitu asam linoleat 

dapat memerangi sel-sel kanker payudara di dalam tabung 

dan binatang percobaan. 

 

 

 Anggur merah 

Gambar 39 : Minuman anggur 

Minuman beralkohol ini mengandungan polyphenol 

tinggi dan merupakan sumber antioksidan yang baik. 

Anggur merah memiliki dampak positif jika tidak 

diminum secara berlebihan. Anggur merah memiliki 

manfaat kesehatan dari tingginya kadar antioksidan 

yang disebut "resveratrol", sejenis polifenol yang 

dikenal sebagai 'fitoaleksin' yang terletak pada kulit 

anggur. 
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 Salmon dan Tuna putih 

Konsumsi salmon dan tuna putih untuk mendapatkan lemak omega-3. Omega-3 baru-

bari ini dijadikan sebagai diet percobaan untuk mencegah kanker payudara dalam 

sebuah penelitian di UCLA.  

Ikan salmon (a) Ikan tuna (b) 

Gambar 40 : Ikan salmon dan ikan tuna 

 

 
Gambar 41 : Aneka buah 

 

Memakan buah-buahanan segar tentu lebih baik mengingat kandungan gizi dari buah-

buahan segar tidak akan rusak karena proses memasak. Namun mengkonsumsi sayuran dan 

buah segar juga harus memperhatikan higienisnya. Buah dan sayur yang dikonsumsi  harus 

dicuci bersih agar terbebas dari  mikroorganisme dan insectisida yang menempel pada  bahan 

makanan tersebut. Untuk menghindari pestisida, bilas dengan air panas sebelum dilalap atau di 

makan. 

Selain mengkonsumsi makanan yang bisa mencegah kanker, hal lain yang perlu 

diperhatikan antara lain adalah memiilih lebih banyak makanan nabati, batasi daging merah dan 

hindari daging olahan, mengatur pola hidup yang baik juga diperlukan, yaitu beraktifitas fisik tiap 

hari dengan berbagai cara setidaknya 30 menit atau lebih dan capai berat badan ideal dalam hidup, 

dan selalu ingat jangan gunakan tembakau dalam berbagai bentuk (perokok aktif maupun perokok 

pasif).  

 

 

https://clubsehat.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=4
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BAB VI 

SARAN DAN PETUNJUK PRAKTIS MENCEGAH KANKER 

 

 

1. Semangkuk serealia (biji-bijian tanpa disosoh seperti beras merah, ketan hitam, jagung; 

atau polong-polongan seperti kacang hijau, kacang bogor, kacang tunggak/ koro, kacang 

tolo, kacang merah, kedelai) setiap hari dapat memberi asupan serat dan kalsium yang 

cukup untuk mencegah terjadinya kanker. Merupakan sumber karbohidrat, protein, dan 

mineral lain. 

2. Konsumsi buah-buahan dan sayuran segar secara bervariasi minimal 500 gr (1/2 kg) setiap 

hari.   

3. Kurangi asupan lemak, jika sudah masuk kategori 'gemuk', sebaiknya lebih mengurangi. 

4. Timbanglah berat badan 1 kali seminggu. 

5. Kurangi, dan sebaiknya hindari makanan yang dibakar, diasapkan, digaramkan, dan 

makanan yang mengandung BTP seperti pewarna buatan, perasa buatan dan pengawet. 

Makanan terbaik adalah makanan segar dan sealamiah mungkin yang diolah seminimal 

mungkin.  

6. Makanan dijaga kebersihannya dan bebas dari zat pencemar lingkungan. 

7. Perbanyak aneka ragam sumber makanan berupa berbagai macam beras (beras merah, 

beras putih, dan beras hitam), berbagai jenis umbi-umbian (ubi jalar, singkong, talas), 

berbagai jenis kacang-kacangan (kacang tanah, kacang kedelai, kacang polong, dan 

kacang merah), berbagai jenis ikan (ikan patin, ikan mas, ikan gurame, ikan kembung, ikan 

tongkol, ikan bandeng, cumi, udang, teripang, dan ikan lainnya). 

8. Hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol dan jangan memulai. 

9. Biasakan mengkonsumsi makanan dari kacang-kacangan, seperti sup kacang merah, sup 

kacang hijau, bubur kacang hijau, es kacang merah, kacang tanah rebus dan berbagai 

kacang-kacangan lainnya beserta berbagai jenis menunya. 

10. Kurangi konsumsi gula dan garam. 

11. Hindari gorengan dan makanan yang mengandung banyak lemak. 

12. Biasakan mengkonsumsi makanan direbus atau dikukus. 

13. Kurangi mengkonsumsi daging merah. 

14. Kurangi makanan olahan seperti biskuit, mie instan, sosis, keripik (chips). 

 

“TIDAK ADA KATA TERLAMBAT 

UNTUK SEGERA MEMULAI 

MENCEGAH” 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

Buku pengendalian kanker melalui makanan dan minuman disusun sebagai bahan 

acuan dalam pengendalian penyakit kanker di Indonesia bagi petugas kesehatan yang 

memberikan pelayanan pada masyarakat dan yang peduli terhadap kanker. 

Dengan tersusunnya buku pengendalian penyakit kanker melalui makanan dan 

minuman ini diharapkan pengendalian penyakit kanker dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, yaitu dapat menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian yang 

disebabkan oleh penyakit kanker dengan melibatkan komponen pemerintah, swasta, dan 

masyarakat.  

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya buku pedoman ini tidak luput dari 

segala kekurangan, oleh karena itu saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan 

untuk penyempurnaannya. 

 


