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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Mahoni (Swietenia mahagoni Jacq.) 

Swietenia mahagoni Jacq. merupakan satu spesies tanaman dari suku 

Meliaceae, tumbuh terutama pada daerah tropis di Asia, seperti India, Malaysia, 

Indonesia dan Cina selatan. Bijinya telah digunakan sebagai obat tradisional untuk 

pengobatan hipertensi, diabetes, dan malaria, sedangkan rebusan kulitnya telah 

digunakan sebagai obat penurun panas (Chen et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Ordo  : Sapindales 

Famili   : Meliaceae 

Genus  : Swietenia 

Spesies  : Swietenia mahagoni Jacq. 

 (Mindawati dan Megawati, 2013) 

2.1.2 Nama Daerah  

Indonesia: Mahoni, Maoni  

Perancis: Acajou 

Spanyol: Caoba, Coabilla  

Inggris: Mahogany 

   
Gambar 2.1 Mahoni (Swietenia mahagoni Jacq.) (Hartati et al, 2013) 
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2.1.3 Morfologi Tanaman   

Mahoni merupakan pohon dengan ketinggian rata-rata 25 meter (bahkan ada 

yang mencapai lebih dari 30 meter), berakar tunggang dengan batang bulat, 

percabangan banyak dan kayunya bergetah. Daunnya berupa daun majemuk, 

menyirip genap, helaian daun berbentuk bulat telur, ujung dan pangkal daun 

runcing, tepi daun rata, tulang menyirip dengan panjang daun 3-15 cm. Daun yang 

masih muda berwarna merah dan setelah tua berubah menjadi hijau tua bunga 

majemuk. Ibu tangkai bunga silindris, berwarna coklat muda. Kelopak bunganya 

lepas satu sama lain dengan menyerupai sendok, berwarna hijau. Mahkota bunga 

silindris, berwarna kuning kecoklatan. Benang sari melekat pada mahkota. Kepala 

sari berwarna putih/ kuning kecoklatan. Buah mahoni merupakan buah kotak 

dengan bentuk bulat telur berlekuk lima.ketika buah masih muda berwarna hijau, 

dan setelah tua/ masak berwarna coklat. Di dalam buah terdapat biji berbentuk 

pipih dengan ujung agak tebal dan warnanya coklat kehitaman dan bersayap. 

Buah yang tua/ masak kulit buahnya akan pecah dengan sendirinya dan biji-biji 

pipih akan bebas berterbangan (Mindawati dan Megawati, 2013). 

2.1.4 Ekologi dan Penyebaran 

Secara alami tanaman Mahoni tumbuh di daerah Meksiko (Yucatan) bagian 

tengah dan utara Amerika Selatan (Wilayah Amazona), Amerika Tengah. 

Penanaman secara luas terdapat di wilayah Asia Selatan dan Pasifik, Afrika Barat. 

Di Indonesia Mahoni memiliki daerah penyebaran di seluruh wilayah Jawa dan 

juga Sumatera (Mindawati dan Megawati, 2013). 

2.1.5 Manfaat dan Aktifitas Biologi  

Tumbuhan mahoni dapat memberikan efek hepatoprotektif terhadap 

kerusakan hati yang disebabkan oleh parasetamol (Haldar et al., 2010). Ekstrak 

etanolik daun mahoni juga dapat memberikan aktivitas neuroprotektif (Vanitha et 

al., 2012) dan aktivitas antibakteri dan antifungal (Bhattacharjee et al., 2011). 

Adapun ekstrak metanolik biji mahoni memiliki aktivitas farmakologik antara lain 

aktivitas antiinflamasi, analgesik, antipiretik (Ghosh et al., 2009). Menurut Bhurat 

(2011) biji mahoni memiliki aktivitas antioksidan, anti ulcer, antifungal, 
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hipoglikemik, penghambatan agregasi platelet, dan aktivitas antimikrobial (Bhurat 

et al., 2011). 

Biji mahoni telah diteliti memiliki aktivitas hipoglikemik sehingga dapat 

digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus (Al Hasan, 2011). Selain itu 

senyawa aktif dari fraksi etil asetat biji mahoni (Swietenia mahagoni (L) Jacq) 

yang dilakukan penelitian terhadap uji toksisitas dengan larva udang Artemia 

salina Leach (BSLT) menghasilkan nilai konsentrasi LC50 sebesar 17,7 ppm 

(Sianturi, 2001). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiani, 

menunjukkan bahwa uji sitotoksisitas fraksi aktif Swietenia mahagoni yang 

diduga berpotensi sebagai senyawa obat menghasilkan nilai konsentrasi nilai LC50 

74,30 ppm dan mampu menghambat pertumbuhan sel T47D (sel kanker payudara) 

dengan nilai konsentrasi inhibisi 50% (IC50) 49,12 ppm (Setiani, 2009).  

Penelitian pada batang mahoni yang diekstraksi dengan etanol terbukti 

sebagai antimalarial Plasmodium falciparum, klon D6 dan W2 yang diuji secara 

in vitro (Mc Kinon et al. 1997). Ekstrak heksan kulit batang mahoni mengandung 

triterpenoid dan menunjukkan nilai LC50 dengan uji BSLT (Brine Shrimp 

Lethality Test) sebesar 3,73 µg/mL, sehingga spesies ini sangat berpotensi sebagai 

obat (Sukadirman, 2000).  

2.1.6 Kandungan Kimia Tanaman  

Swietenia mahagoni mengandung alkaloid, terpenoid, antrakuinon, 

glikosida jantung, saponin, fenol, flavonoid, minyak atsiri, phospolipid dan asam 

tak jenuh. Tanaman ini khusus mengandung 45 limonoid seperti swietenolide, 2-

hydroxy-3-O-tigloylswietenolide, swiemahogin A dan B, gendunin, mexicanolida 

dan phragmalin, triterpen, tetranortriterpen, dan asam klorogenik (Bhurat et al., 

2011).   

Selain itu juga mengandung triterpenoid, tetranortriterpenoid, sweptenine 

dimeric triterpenoid. Berdasarkan penelitian sebelumnya Swietenia mahagoni 

menghasilkan isolasi beberapa tetranortriterpenoid, limonoid dan yang terkait 

senyawa seperti swietenine asetat; 3,6-di-0-asetilswietenolida; 2-alfa 

hydroxymexioanolide; 3,-0-tigloylswietenolida; 6-asetilswietenin; 6-asetil-3-

tigloylswietenolida (Bhurat et al., 2011).   
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Biji Mahoni memiliki kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, 

antrakuinon, dan glikosida jantung (Sukadirman, 2017). Kandungan senyawa 

kimia biji mahoni menurut Setiani (2009) alkaloid, dan steroid/ triterpenoid. 

Selain itu, Mursiti (2004) berhasil meneliti senyawa aktif alkaloid 3,6,7-

trimetoksi-4-metil-1,2,3,4-tetrahido-isoquinolin. Sedangkan menurut Aliyan 

(2012) berhasil mengisolasi senyawa kimia aktif terpen dari fraksi aktif ekstrak 

biji mahoni. 

Ekstrak metanol biji Swietenia mahagoni mengandung dua jenis senyawa 

yang disebut limonoid, yaitu switenolid dan 2-hidroksi-3-O-tigloilswietenolide 

(Shahidur et al, 2009). Sedangkan ekstrak metanol biji Swietenia mahagoni 

menurut Naveen (2014) mengandung saponin, flavonoid dan alkaloid, 

triterpenoid, antrakuinon, dan glikosida jantung (Naveen et al, 2014). 

2.1.6.1 Alkaloid 

Alkaloid merupakan suatu basa organik yang mengandung unsur Nitrogen 

(N) pada umumnya berasal dari tanaman, yang mempunyai efek fisiologis kuat 

terhadap manusia. Kegunaan senyawa alkaloid dalam bidang farmakologi adalah 

untuk memacu sistem syaraf, menaikkan tekanan darah, dan melawan infeksi 

mikrobial (Pasaribu, 2009).  

Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloida yang ditemukan di 

alam mempunyai keaktifan biologis tertentu, ada yang sangat beracun dan ada 

pula yang sangat berguna dalam pengobatan. Alkaloid dapat ditemukan dalam 

berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit batang. Alkaloid 

umumnya ditemukan dalam kadar kecil dan harus dipisahkan dari campuran 

senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan (Lenny, 2006).  

Alkaloid termasuk dalam golongan antikanker. Mekanisme dari alkaloid 

vinca yaitu menghambat proliferasi sel dengan cara mempengaruhi dinamika 

mikrotubulus selama mitosis, sehingga menyebabkan proses mitosis terhambat 

dan menyebabkan terjadinya apoptosis (Sisodiya, 2013). Menurut Nogrady 

(1992), mekanisme dari alkaloid vinca yaitu menghentikan pembelahan sel pada 

tahap metaphase sehingga sel kanker dapat dihambat pertumbuhannya. Alkaloid 

memiliki mekanisme sitotoksik dengan cara berikatan dengan tubulin (protein 
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yang menyusun mikrotubulus) sehingga polimerisasi protein menjadi 

mikrotubulus terhambat dan menyebabkan pembentukan benang spindle 

terhambat. Hal tersebut menyebabkan siklus terhenti pada tahap metaphase 

sehingga tidak terjadi pembelahan sel dan memicu terjadinya apoptosis (Bertomi, 

2011).  

 
Gambar 2.2 Jenis Alkaloid berdasarkan Cincin Heterosiklik 

2.1.6.2 Terpenoid 

Terpenoid adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen, 

atau karbon, hidrogen dan oksigen yang bersifat aromatis, sebagian terpenoid 

mengandung atom karbon yang jumlahnya merupakan kelipatan lima (Achmad, 

1986).  

Terpenoid umumnya larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel 

tumbuhan. Kebanyakan terpenoid alam mempunyai struktur siklik dan 

mempunyai satu gugus pungsi atau lebih (Harborne, 1987). Salah satu senyawa 

terpenoid adalah taksodon dan vernomenin yang merupakan jenis terpenoid yang 

mempunyai efek fisiologis terhadap manusia yaitu dapat menahan pembelahan sel 

sehingga dapat menghalangi pertumbuhan tumor. 

Senyawa terpenoid dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isopren 

yang menyusunnya, seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.1 Klasifikasi Terpenoid Berdasarkan Jumlah Unit Isopren 

No. Jumlah Atom C Jumlah Unit Isopren Kelas Terpenoid Contoh 

1. 10 2 Monoterpenoid Geraniol 

2. 15 3 Seskuiterpenoid Santonin 

3. 20 4 Diterpenoid Fitol 

4. 30 6 Triterpenoid Lanosterol 

5. 40 8 Tetraterpenoid ß-Karoten 

6. >40 >8 Politerpenoid Karet alam 

Sumber: Robinson (1995) 
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Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C-30 asiklik, 

yaitu skualena, senyawa ini tidak berwarna, berbentuk kristal, bertitik leleh tinggi 

dan bersifat optis aktif (Harborne,1987).  

Senyawa triterpenoid dapat dikelompokkan menjadi triterpenoid trisiklik, 

tetrasiklik dan pentasiklik. Triterpenoid tetrasiklik menarik perhatian karena 

berkaitan dengan biosintesa steroid, contohnya adalah lanosterol. Triterpenoid 

pentasiklik merupakan triterpenoid yang paling penting dan tersebar luas, 

contohnya α-amirin dan β-amirin senyawa triterpenoid umumnya ditemukan pada 

tumbuhan berbiji dan hewan (Robinson, 1995). 

Beberapa triterpenoid menunjukan aktivitas fisiologi dan senyawa ini 

merupakan komponen aktif dalam tumbuhan obat yang telah digunakan untuk 

penyakit termasuk diabetes, gangguan menstruasi, gangguan kulit, kerusakan hati, 

dan malaria (Robinson, 1995). Berdasarkan penelitian triterpenoid mampu 

menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dengan cara menginduksi 

kematian sel secara apoptosis (Harris et al, 2009).  

  
Gambar 2.3 Struktur Dasar Triterpen 

Senyawa terpenoid dapat memblok siklus sel pada fase G2/M dengan 

menstabilkan benang-benang spindle pada fase mitosis sehingga menyebabkan 

proses mitosis terhambat. Pada tahap selanjutnya, akan terjadi penghambatan 

proliferasi sel dan pemacuan apoptosis. Senyawa terpenoid juga mampu 

menghambat enzim topoisomerase pada sel mamalia. Ada dua kelas enzim 

topoisomerase pada sel mamalia, tipe I yang memotong dan memecah untai 

tunggal dari DNA dan tipe II yang memotong dan memecah DNA untai ganda. 

Inhibitor enzim topoisomerase dan DNA terpotong, sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan DNA. Adanya kerusakan DNA dapat menyebabkan 
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terekspresinya protein proapoptosis sehingga dapat memacu terjadinya apoptosis 

(Setiawati dkk, 2007). 

2.1.6.3 Flavonoid 

Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang 

ditemukan di alam. Flavonoid juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya. 

Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru dan sebagai zat 

kuning yang terdapat dalam tanaman. Sebagai pigmen bunga flavonoid jelas 

berperan dalam menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan (Kristanti 

dkk, 2008).  

Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang mempunyai 15 atom 

karbon yang membentuk C6-C3-C6. Susunannya menghasilkan tiga jenis struktur, 

yaitu: 1,3-diarilpropana (flavonoid); 1,2-diarilpropana (isoflavonoid); dan 1,1-

diarilpropana (neoflavonoid) (Kristanti dkk, 2008).  

 

Gambar 2.4 Struktur Flavonoid (Kristanti dkk, 2008) 

Flavonoid telah banyak diketahui memiliki efek fisiologis tertentu. Oleh 

karena itu, tumbuhan yang mengandung flavonoid banyak dipakai dalam 

pengobatan tradisional (Kristanti dkk, 2008).  

Berdasarkan penelitian, senyawa flavonoid telah terbukti memberikan efek 

perlindungan terhadap kanker. Flavonoid telah dilaporkan dapat menghambat 

pertumbuhan sel kanker MCF-7, Hep G-2, dan ES-2 dengan nilai IC50 24,948; 

31,569; dan 6,923  µg/mL (Liu et al, 2011).  

Flavonoid dapat memberikan efek antikanker melalui dua mekanisme. 

Mekanisme yang pertama yaitu berinteraksi dengan enzim fase I (CyP450) yang 

terlibat dalam aktivasi metabolik prokarsinogen, sedangkan yang kedua berupa 

detoksifikasi dan eliminasi karsinogen melalui induksi enzim fase II seperti 

transferase UDP-glucuronyl, kuinon reduktase dan gluthathione S-transferase 

(Batra dan Sharma, 2013).  
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Flavonoid memiliki efek sebagai penghambat proliferasi tumor/ kanker 

yang salah satunya dengan menginhibisi aktivitas protein kinase, sehingga 

menghambat jalur tranduksi sinyal dari membrane ke sel inti. Flavonoid juga 

berfungsi untuk mengurangi resistensi tumor terhadap agen kemoterapi. Selain itu 

flavonoid juga dapat membunuh sel kanker karena adanya gugus OH- pada 

flavonoid yang berikatan dengan protein integral membran sel. Hal ini 

menyebabkan terbendungnya transport aktif Na+ dan K+. Transpor aktif yang 

berhenti, menyebabkan pemasukan ion Na+ yang tidak terkendali ke dalam sel, 

hal ini menyebabkan pecahnya membrane sel. Pecahnya membrane sel inilah yang 

menyebabkan kematian sel (Nurhayati, 2006).  

2.1.6.4 Kuinon 

Kuinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar seperti 

pada benzokuinon yang terdiri atas dua gugus karbonil yang berkonjugasi dengan 

dua ikatan rangkap karbon-karbon. Untuk tujuan identifikasi kuinon dapat dibagi 

atas benzokuinon, naftokuinon, antrakuinon dan kuinon isoprenoid. Tiga 

kelompok pertama biasanya terhidroksilasi dan bersifat fenol serta mungkin 

terdapat dalambentuk gabungan dengan gula sebagai glikosida atau dalam bentuk 

kuinl. Golongan kuinon alam terbesar terdiri atas antrakuinon.  

Antrakuinon berupa senyawa kristal bertitik leleh tinggi, larut dalam 

larutan basa dengan membentuk warna violet merah. Senyawa antrakuinon 

banyak terdapat sebagai glikosida dengan bagian gula terikat dengan salah satu 

gugus hidroksifenolik.  

 

Gambar 2.5 Struktur Dasar Antrakuinon 

Antrakuinon dikenal sebagai zat aktif antimikroba, serta mampu mengatasi 

peradangan dan alergi. Selain itu antrakuinon juga berperan penting dalam 

menghambat peprtumbuhan sel kanker atau tumor. Zat yang berperan penting 
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dalam menghambat pertumbuhan sel kanker yaitu Damnacanthal (Aziz et al, 

2014).  

Damnacanthal merupakan senyawa antrakuinon yang diisolasi dari akar 

Morinda citrifolia L. berdasarkan penelitian Damnacanthal menunjukkan efek 

sitotoksisitas yang kuat terhadap sel MCF-7 dengan nilai IC50 8,2 µg/mL. 

Damnacanthal mampu meningkatkan aktivitas antitumorigenik dengan 

meningkatkan ekspresi p21 dan caspase-7. Ekspresi p21 secara langsung dapat 

mengaktifkan transkripsi dan ekspresi p53, dan kemudian meningkatkan apoptosis 

pada sel kanker payudara MCF-7. Selain itu, telah dilaporkan bahwa 

damnacanthal menginduksi apoptosis pada sejumlah sel seperti sel HeLa (Aziz et 

al, 2014).   

2.2 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan 

atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa (analit) dari suatu 

sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Ekstraksi padat-cair 

merupakan proses transfer secara difusi analit dari sampel yang berwujud padat ke 

dalam pelarutnya. Ekstraksi dari sampel padatan dapat dilakukan jika analit yang 

diinginkan dapat larut dalam pelarut pengekstraksi (Leba, 2017). 

Pada ekstraksi, prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya 

larut analit dalam pelarut tertentu. Dengan demikian pelarut yang digunakan harus 

mampu menarik komponen analit dari sampel secara maksimal (Leba, 2017). 

Mekanisme ekstraksi dimulai dengan adsorpsi pelarut oleh permukaan 

sampel, diikuti difusi pelarut ke dalam sampel dan pelarutan analit oleh pelarut 

(interaksi analit dnegan pelarut). Selanjutnya, terjadi difusi analit-pelarut ke 

permukaan sampel dan desorpsi analit-pelarut dari permukaan sampel ke dalam 

pelarut. Perpindahan analit-pelarut ke permukaan sampel berlangsung secara 

sangat cepat ketika terjadi kontak antara sampel dengan pelarut (Leba, 2017). 

Menurut Leba (2017) kecepatan difusi analit-pelarut ke permukaan sampel 

merupakan tahapan yang mengontrol keseluruhan proses ekstraksi. Kecepatan 

difusi bergantung pada beberapa faktor, yaitu: 

 Temperatur 

 Luas permukaan partikel (sampel) 
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 Jenis pelarut 

 Perbandingan analit dengan pelarut 

 Kecepatan dan lama pengadukan  

Agar kondisi optimum ekstraksi dapat tercapai, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan: 

 Kemampuan atau daya larut analit dalam pelarut harus tinggi 

 Pelarut yang digunakan harus selektif 

 Konsentrasi analit ke dalam sampel harus cukup tinggi 

 Tersedia metode untuk memisahkan kembali analit dari pelarut pengekstraksi. 

Menurut Leba (2017) berdasarkan metode yang digunakan, ekstraksi padat-

cair dibedakan menjadi:  

1. Maserasi 

Metode maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat-cair yang 

paling sederhana. Proses ektraksi dilakukan dnegan cara merendam sampel 

pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan 

analit dalam sampel. Sampel biasanya direndam selama 3-5 hari sambil diaduk 

sesekali untuk mempercepat proses pelarutan analit. Ekstraksi dilakukan 

berulang kali sehingga analit terekstraksi secara sempurna. Indikasi bahwa 

semua analit telah terekstraksi secara sempurna adalah pelarut yang digunakan 

tidak berwarna. Kelebihan dari ekstraksi ini adalah alat dan cara yang 

digunakan sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan 

terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. 

Kelemahannya adalah menggunakan banyak pelarut. 

2. Perkolasi 

Perkolasi dilakukan dengan jalan mengalirkan pelarut secara perlahan pada 

sampel dalam suatu perkolator. Pada ekstraksi jenis ini, pelarut ditambahkan 

secara terus menerus, sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan 

pelarut yang baru. Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah 

menggunakan pola penetesan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan dengan 

jumlah pelarut yang keluar atau dilakukan dengan penambahan pelarut dalam 

jumlah besar secara berkala.  
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3. Sokletasi 

Sokletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi menggunakan alat soklet. 

Pada ekstraksi ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpiah. Prinsipnya 

adalah ekstraksi dilakukan secara terus menerus menggunakan pelarut yang 

relatif sedikit. Bila ekstraksi telah selesai, maka pelarut dapat diuapkan 

sehingga akan diperoleh ekstrak. Biasanya pelarut-pelarut yang digunakan 

adalah pelarut-pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih 

rendah.  

2.3 Tinjauan Tentang Kanker 

2.3.1 Definisi 

Kanker merupakan salah satu istilah umum yang digunakan untuk satu 

kelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. 

Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Kanker 

didefinisikan sebagai pembentukan suatu jaringan baru yang abnormal dan 

bersifat ganas, dimana suatu kelompok sel dengan mendadak akan menjadi liar 

dan memperbanyak diri secara pesat dan terus menerus atau mengalami 

proliferasi yang dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan atau benjolan 

yang disebut tumor. Sel tersebut dapat menyebar melalui aliran darah dan 

menjalar ke tempat lain di tubuh yang disebut dengan metastase (Tjay dan 

Rahardja, 2007).  

Kanker biasanya terjadi dari berbagai jaringan dalam berbagai organ, 

seperti sel kulit, sel hati, sel darah, sel otak, sel lambung, sel usus, sel paru, sel 

saluran kencing dan berbagai macam sel tubuh lainnya. Sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangbiakkannya, sel-sel kanker membentuk suatu massa 

dari jaringan yang ganas yang menyusup ke jaringan didekatnya (invasif) dan bisa 

menyebar (metastasis) ke seluruh tubuh. Sel-sel kanker membentuk dari sel-sel 

normal dalam suatu proses yang disebut transformasi, yang berdiri dari tahap 

inisiasi dan promosi (Diananda, 2007). 

Istilah tumor tidak sama dengan kanker. Tumor adalah itilah umum yang 

digunakan untuk setiap benjolan abnormal, sedangkan kanker adalah tumor yang 

bersifat ganas. Dengan demikian kanker sama dengan tumor ganas (Diananda, 

2007).  
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2.3.2 Sifat dan Karakteristik Sel Kanker 

Beberapa sifat sel kanker antara lain (Sukardja, 2000): 

1. Heterogenitas 

 Populasi sel dalam suatu tumor tidak homogen, walaupun semua berasal 

dari satu sel yang sama. Heterogenitas terjadi karena sel-sel kanker tumbuh 

dengan cepat, sehingga belum dewasa, belum matang, telah mengalami 

mitose, telah harus membiak, sehingga makin lama makin banyak keturunan 

sel yang makin jauh menyimpang dari sel asalnya, yang menimbulkan 

bentuk bermacam-macam. 

2. Tumbuh Autonom 

 Tumbuh terus semuanya sendiri, lebih cepat, tidak terbatas. Kanker itu dapat 

tumbuh dimana-mana dalam organ tubuh, membentuk tumor yang terpisah 

dari bagian-bagian organ lainnya. 

3. Mendesak dan merusak sel-sel disekitarnya 

 Jaringan normal disekitarnya yang mendesak membentuk kapsel. Karena sel 

kanker itu dapat juga merusak kapsel, maka kapsel yang terbentuk berupa 

psudocapsel.  

4. Dapat bergerak sendiri (amoeboid), sehingga dapat menimbulkan:  

a. Infiltrasi atau invasi jaringan atau organ disekitarnya. 

Sel kanker dapat tumbuh di jaringan sekitanya, menimbulkan perlekatan-

perlekatan, serta obstruksi saluran-saluran tubuh. 

b. Metastase, anak sebar di kelenjar limfe atau di organ lainnya. 

Sel kanker masuk ke dalam kelenjar limfe melalui pembuluh limfe, dan 

tumbuh sebagai anak sebar di kelenjar limfe (penyebaran limfogen). Sel-

sel kanker dapat pula masuk ke dalam pembuluh darah dan bersama 

aliran darah beredar ke seluruh tubuh (penyebaran hematogen). 

5. Tidak menjalankan fungsinya 

Sel kanker menurut Hanahan dan Weinberg (2000) memiliki beberapa ciri 

karakteristik yaitu, sebagai berikut: 

1. Sel kanker memiliki kemampuan untuk memenuhi sinyal pertumbuhan 

sendiri.  
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 Sel normal membutuhkan mitogenic growth sinyal (GS), yaitu sinyal 

pertumbuhan mitogenik sebelum dapat beraktivitas setelah fase istirahat 

untuk memasuki fase proliferasi. Sinyal tersebut ditransmisikan ke dalam 

sel melalui reseptor transmembran yang mampu berikatan dengan molekul 

sinyal tertentu. Sedangkan pada sel kanker mampu menghasilkan beberapa 

sinyal pertumbuhan sendiri dengan mengurangi ketergantugan pada 

stimulasi dari jaringan normal sekitarnya. Hilangnya ketergantungan sinyal 

secara eksogen dapat merusak mekanisme homeostatis penting yang secara 

normal berfungsi menjaga keseimbangan bermacam-macam sel dalam 

jaringan (Hanahan dan Weinberg, 2000).  

2. Hilangnya sensitivitas sel kanker terhadap sinyal antiproliferatif. 

Dalam sel normal, antiproliferatif bekerja untuk menjaga keteraturan sel dan 

homeostatis jarnganrahat atau sel diinduksi untuk melepaskan potensi 

proliferasi secara permanen. Sinyal anti pertumbuhan dapat memblok 

proliferasi dengan dua mekanisme yang berbeda, yaitu sel dipaksa keluar 

dari fase proliferasi yang aktif menuju fase istirahat atau sel diinduksi untuk 

melepaskan potensi proliferasi secara permanen. Sel kanker mampu 

menghindari dari sinyal anti pertumbuhan yang berhubungan dengan daur 

sel, salah satu mekanismenya adalah dengan rusaknya gen pRb (Sofyan, 

2000).  

3. Hilangnya kemampuan apoptosis pada sel kanker (kemampuan untuk 

membunuh sel itu sendiri). 

Resistensi kanker tehadap mekanisme apoptosis didapat dengan berbagai 

macam cara, yang secara umum melibatkan p53 (tumor suppressor gene). 

Protein ini mencegah replikasi dari DNA yang rusak pada sel normal dan 

mendorong penghancuran sendiri dari sel yang memiliki DNA yang tidak 

normal, peristiwa ini disebut apoptosis (Sofyan, 2000). Mutasi dari gen p53 

ini menyebabkan proliferasi dan transformasi sel menjadi tidak terkendali.  

4. Sel kanker memiliki potensi replikasi yang tidak terbatas.  

 Adanya kemampuan sel untuk memenuhi kebutuhan sinyal pertumbuhan 

dan kemampuan untuk menghindar dari mekanisme apoptosis, maka sel 
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kanker memiliki kemampuan untuk bereplikasi tak terbatas (Hanahan dan 

Weinberg, 2000). 

5. Sel kanker memiliki kemampuan unutk melakukan metastasis dan invasi.  

 Sel kanker dapat melakukan invasi ke jaringan lain masuk peredaran darah 

sehingga dapat mengalami metastasis. Sel kanker dapat terlepas dan 

menempel pada jaringan lain, hal ini mengakibatkan sel kanker dapat 

membentuk koloni di jaringan lain (Hanahan dan Weinberg, 2000). 

6. Sel kanker mampu memacu terjadinya angiogenesis.  

 Sel kanker mepunyai substansi yang dapat memacu terbentuknya pembuluh 

darah baru proses ini dinamakan angiogenesis. Pembuluh darah tersebut 

berfungsi untuk mensuplai kebutuhan nutrisi dan perkembangan zat-zat 

yang tidak bermanfaat sehingga sel kanker dapat terus bertahan hidup 

(Anonim, 2001). Untuk berkembang menjadi masa yang besar, maka kanker 

harus memiliki kemampuan angiogenesis (Hanahan dan Weinberg, 2000).  

2.3.3 Gejala Kanker  

 Gejala penyakit kanker tergantung kepada asal organ yang dikenainya atau 

bisa juga daerah tempat penyebarannya, dan sebagian kecil malah tidak 

mempunyai gejala yang khas. Diantara gejala kanker secara umum menurut 

Harsal dan Rachman (2016) yaitu: 

1. Terdapat benjolan pada payudara atau pada bagian tubuh yang lain. 

2. Batuk dan suara serak, merasa sakit di area dada sampai terasa sesak nafas. 

3. Perubahan perilaku kebiasaan buang air besar atau fungsi kandung kemih. 

4. Penurunan berat badan secara signifikan (kehilangan berat badan 5 kg atau 

lebih yang tidak jelas). 

5. Terjadinya perdarahan abnormal 

2.3.4 Karsinogen  

Karsinogen secara umum dapat diartikan sebagai penyebab terjadinya 

penyakit kanker. Beberapa karsinogen yang diduga dapat meningkatkan resiko 

terjadinya kanker adalah sebagai berikut: 
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1. Senyawa kimia (zat karsinogen) 

Zat karsinogen adalah zat yang dapat mengakibatkan tumor pada kontak 

dengannya (lokal, inhalasi) atau secara oral (usus) (Tjay dan Rahardja, 

2007). Senyawa kimia dapat mempengaruhi timbulnya kanker pada 

berbagai macam jaringan. Misalnya zat pewarna, zat pengawet, bahan 

tambahan pada makanan, dan para pekerja yang bertugas untuk 

membersihkan cerobong asap karena adanya kandungan senyawa 

hidrokarbon. Sedangkan kanker paru banyak ditemukan pada perokok aktif 

serta perokok pasif, karena menghirup kandungan nikotin (Dalimartha, 

2004). 

2. Faktor fisika 

Faktor fisika yang terutama adalah adanya radiasi seperti radioterapi agresif 

(radiasi sinar pengion). Kanker kulit dapat ditimbulkan akibat adanya 

paparan terhadap sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Kanker kulit 

dan leukemia dapat juga ditimbulkan oleh sinar radioaktif seperti sinar-X. 

Terjadinya gesekan atau benturan pada salah satu bagian tubuh yang 

berulang, dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terjadinya kanker 

pada bagian tubuh tersebut. Hal ini disebabkan karena luka atau cidera pada 

tempat tersebut tidak dapat sembuh dengan sempurna (Dalimartha, 2004). 

3. Hormon 

Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berfungsi 

untuk mengatur kegiata alat-alat tubuh. Pada beberapa penelitian diketahui 

bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan dapat memicu 

timbulnya kanker pada organ tubuh yang dipengaruhinya, seperti payudara, 

rahim, indung telur, dan prostat (Dalimartha, 2004). 

4. Virus 

Beberapa jenis virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal 

menjadi sel kanker. Jenis virus ini disebut dengan virus penyebab kanker 

atau virus onkogenik. Misalnya terjadinya kanker hati (hepatoma) akibat 

adanya virus hepatitis B dan C. Selain itu juga terdapat kanker serviks yang 

disebabkan kerena human papiloma virus (Dalimartha, 2004). 

 



21 

 

 

 

5. Kelainan genetik atau bawaan 

Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor yang paling penting 

mengingat kanker dapat dipengaruhi oleh kelainan genetik. Beberapa 

keluarga bisa jadi memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kanker 

tertentu bila dibandingkan dengan keluarga lainnya (Diananda, 2007). 

2.3.5 Karsinogenesis 

 Karsinogenesis adalah suatu proses yang memberikan hasil suatu 

transformasi sel menjadi sel neoplastik yang disebabkan oleh perubahan genetik 

yang menetap atau mutasi (Underwood, 1999). Karsinogenesis dari suatu sel 

kanker yang memperbanyak diri dan membentuk koloni kecil dalam jaringan yang 

sama. Selanjutnya terjadi perubahan genetik (seperti aktivitas onkogen) yang 

menyebabkan koloni dari sel abnormal ini menjadi malignan (Schneider, 1997).  

 
Gambar 2.6 Proses Karsinogenesis 

Tahap-tahap proses terjadinya karsinogenesis, yaitu: 

1. Inisiasi  

Pada fase ini DNA dirusak akibat radiasi atau zat karsinogen (radikal 

bebas). Zat-zat insiator ini mengganggu proses reparasi normal, sehingga 

terjadi mutasi DNA dengan kelainan pada kromosomnya. Kerusakan DNA 

diturunkan kepada anak-anak sel dan seterusnya (Tjay dan Rahardja, 2007).   

2. Promosi 

Pada fase ini zat karsinogen tambahan (co-carcinogens) diperlukan sebagai 

promotor untuk mencetuskan proliferasi sel. Dengan demikian sel-sel rusak 

menjadi ganas (Tjay dan Rahardja, 2007).  
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3. Progresi 

Pada fase ini gen-gen pertumbuhan yang diaktivasi oleh kerusakan DNA 

mengakibatkan mitosis dipercepat dan pertumbuhan liar dari sel-sel ganas 

(Tjay dan Rahardja, 2007).  

Jenis sel yang  berperan dalam proses karsinogenesis adalah onkogen, gen 

supresor tumor, dan DNA repair genes. Onkogen berasal dari gen normal yang 

disebut protoonkogen. Protoonkogen adalah gen seluler yang berfungsi untuk 

mendorong dan meningkatkan pertumbuhan normal dan pembelahan sel. Sel yang 

memperlihatkan bentuk mutasi dari protoonkogen disebut dengan onkogen dan 

memiliki kemampuan yang besaruntuk berkembang menjadi ganas. Ketika 

bermutasi menjadi onkogen karsinogenik, protoonkogen menjadi aktif dan 

mengakibatkan multiplikasi sel yang berlebihan (Wilson, 2005; Muti, 2010). 

Gen supresor tumor berfungsi untuk mengatur, menghambat pertumbuhan 

dan proliferasi sel tidak normal. Mutasi pada gen supresor tumor atau hilangnya 

gen-gen ini menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol (Balmer et al, 

2005; Muti, 2010). 

Kelompok gen lain yang juga berperan penting dalam karsinogenesis adalah 

DNA repair genes. Fungsi dari gen ini adalah untuk memperbaiki DNA yang 

rusak disebabkan oleh lingkungan atau kerusakan DNA yang terjadi saat replikasi. 

Bila kerusakan DNA ini tidak diperbaiki, kerusakan tersebut dapat berkembang 

menjadi mutasi gen yang dapat mengaktivasi onkogen atau menginaktivasi gen 

supresor tumor (Balmer et al, 2005; Muti, 2010).  

2.3.6 Siklus Pembelahan Sel Kanker 

Sel kanker pada dasarnya memiliki daur sel yang sama dengan sel normal, 

dapat berada dalam tiga keadaan, yaitu sel yang sedang membelah atau dalam 

siklus proliferasi, sel yang dalam keadaan istirahat (tidak membelah), dan sel yang 

secara permanen tidak dapat membelah (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995). Skema 

pembelahan sel kanker dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.7 Skema Pembelahan Sel Pada Sel Kanker         

Sel tumor yang sudah membelah terdapat dalam beberapa fase yaitu fase 

mitosis (M), pasca mitosis (G1), fase sintesis DNA (fase S) dan fase pramitosis 

(G2). Pada akhir fase G1 terjadi peningkatan RNA disusul dengan fase S yang 

merupakan saat terjadinya replikasi DNA. Setelah fase S berakhir, sel masuk 

dalam fase pramitosis (G2) dengan ciri sel berbentuk tetraploid, mengandung 

DNA dua kali lebih banyak daripada sel fase lain dan masih berlangsungnya 

sintesis RNA dan protein. Sewaktu fase mitosis berlangsung (fase M) sintesis 

protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba dan terjadi pembelahan menjadi 2 sel. 

Selain itu, sel dapat memasuki interfase untuk kembali memasuki fase G1. Inilah 

saat berproliferasi atau memasuki fase istirahat (G0). Sel pada fase G0 masih 

potensial untuk berproliferasi disebut sel klorogenik atau sel induk (steam cell), 

jadi yang dapat menambah jumlah sel kanker adalah sel yang dalam siklus 

proliferasi dan dalam fase G0 (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995).  

2.4 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.4.1 Definisi  

 
Gambar 2.8 Anatomi Payudara Normal 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan 

payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, 

jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Suryo, 2009). 



24 

 

 

 

Pada Umumnya tumor pada payudara bermula dari sel epitelia, sehingga 

kebanyakan kanker payudara dikelompokkan sebagai karsinoma (keganasan 

tumor epitelia). Berdasarkan asal dan histologinya kanker payudara 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu karsinoma in situ dan invasif 

karsinoma. Karsinoma insitu dikarakterisasi oleh neoplasma dimana sel tumor 

masih terbatas pada epitel asal baik di duktus maupun di lobular, tanpa invasi ke 

membran basal. sebaliknya pada invasif karsinoma, membran basal akan rusak 

sebagian atau secara keseluruhan dan sel kanker akan mampu menginvasi jaringan 

disekitarnya menjadi sel metastatis (Suryo, 2009). 

2.4.2 Epidemiologi  

Estimasi kejadian kanker payudara di Indonesia adalah sebesar 40 per 

100.000 perempuan. Angka ini meningkat pada tahun 2002 denga indens kanker 

payudara 26 per 100.000 perempuan (Globocan/ IARC, 2012). Jenis kanker 

tertinggi pada pasien rawat inap rumah sakit di seluruh Indonesia tahun 2010 

adalah kanker payudara (28,7%) (Kemenkes RI, 2015). 

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Dharmais selama periode 4 

tahun terjadi kenaikan jumlah penderita kanker payudara yaitu pada tahun 2010 

sejumlah 711 kasus baru dan 93 kasus kematian, tahun 2011 sejumlah 769 kasus 

baru dan 120 kasus kematian, tahun 2012 jumlah kasus baru 809 dan 130 kasus 

kematian hingga pada tahun 2013 meningkat menjadi 819 jumlah kasus baru dan 

217 kasus kematian akibat kanker payudara (Kemenkes RI, 2015). 

Kanker payudara merupakan suatu penyakit dimana sel-sel ganas terbentuk 

pada jaringan payudara. Kanker payudara pada umumnya berupa ductal breast 

cancer yang invasif dengan pertumbuhan tidak terlalu cepat (CCRC, 2014). 

Kanker ini berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang 

payudara. Pada bagian kulit payudara bukan termasuk bagian dari kanker 

payudara. Diagnosis kanker payudara dapat diketahui melalui pemeriksaan seperti 

mamografi, ultrasonografi dan lainnya (Dalimartha, 2004). 

2.4.3 Faktor Resiko  

Menurut Suryo (2009), penyebab kanker payudara tidak diketahui dengan 

pasti, tetapi ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seorang wanita menjadi 
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lebih mungkin dapat menderita kanker payudara. Beberapa faktor resiko tersebut 

adalah: 

1. Usia 

Sekitar 60% kanker payudara terjadi pada usia di atas 60 tahun. Resiko 

terbesar ditemukan pada wanita berusia di atas 75 tahun. 

2. Pernah menderita kanker payudara 

Wanita yang pernah menderita kanker in situ atau kanker invasif memiliki 

resiko tertinggi untuk menderita kanker payudara. Setelah payudara yang 

terkena kanker diangkat, resiko terjadinya kanker pada payudara yang sehat 

dapat meningkat sebesar 0,5% - 1%/tahun.  

3. Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara 

Wanita yang ibu, saudara perempuan, atau anaknya menderita kanker, 

memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk menderita kanker payudara.  

4. Faktor genetik dan hormonal 

Telah ditemukan dua varian gen yang tampaknya berperan dalam terjadinya 

kanker payudara, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Jika seorang wanita memiliki 

salah satu dari gen tersebut, maka kemungkinan unutk menderita kanker 

payudara sangat besar. Gen lainnya yang juga berperan dalam terjadinya 

kanker payudara adalah p53, BARD1, BRCA3, dan Noey2. 

Kenyataan ini menimbulkan dugaan bahwa kanker payudara disebabkan 

oleh pertumbuhan sel-sel yang secara genetik mengalami kerusakan. Faktor 

hormonal juga penting karena hormon dapat memicu pertumbuhan sel. 

Kadar hormon yang tinggi selama masa reproduktif wanita, terutama jika 

tidak diselingi oleh perubahan hormonal karena kehamilan, tampaknya 

dapat meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara genetik telah 

mengalami kerusakan dan menyebabkan kanker. 

5. Menarke (menstruasi pertama) sebelum usia 12 tahun, menepouse setelah 

usia 55 tahun, kehamilan pertama setelah usia 30 tahun, atau belum pernah 

hamil. 

Semakin dini menarke, maka semakin besar resiko menderita kanker 

payudara. resiko menderita kanker payudara adalah 2-4 kali lebih besar pada 

wanita yang mengalami menarke sebelum usia 12 tahun. Demikian pula 
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dengan menepouse ataupun kehamilan pertama, Semakin lambat menepouse 

dan kehamilan pertama, maka semakin besar resiko menderita kanker 

payudara.  

6. Pemakaian pil KB  

Pil KB bisa sedikit meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara, yang 

bergantung pada usia, lamanya pemakaian, dan faktor lainnya. Belum 

diketahui berapa lama efek pil akan tetap ada setelah pemakaian pil 

dihentikan. 

7. Pemakaian alkohol 

Pemakaian alkohol lebih dari 1-2 gelas/hari, dapat meningkatkan resiko 

terjadinya kanker payudara.  

8. Obesitas 

Pada wanita yang mengalami obesitas kemungkinan meningkatkan kadar 

esterogen, sehingga dapat memicu timbulnya kanker payudara. 

9. Faktor resiko lainnya 

Adanya riwayat kanker dalam keluarga seperti kanker rahim, ovarium, dan 

kanker usus dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kanker 

payudara.  

2.4.4 Tanda dan Gejala  

Gejala awal timbunya kanker payudara ditandai dengan adanya benjolan 

yang biasanya dirasakan berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya, tidak 

menimbulkan nyeri, dan biasanya memiliki pinggiran yang tidak teratur (Suryo, 

2009).  

Pada stadium awal, jika di dorong oleh jari tangan, benjolan bisa digerakkan 

dengan mudah di bawah kulit. Pada stadium lanjut, benjolan biasanya melekat 

pada dinding dada atau kulit disekitarnya. Sedangkan pada kanker stadium lanjut, 

bisa terbentuk benjolan tang membengkak atau borok di kulit payudara, dan 

terkadang kulit di atas benjolan tampak seperti mengerut (Suryo, 2009). 

Menurut Suryo (2009), gejala lainnya yang mungkin ditemukan yaitu: 

- Benjolan atau massa di ketiak 

- Perubahan ukuran atau bentuk payudara 
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- Keluar cairan abnormal dari puting susu (biasanya berdarah atau berwarna 

kuning sampai hijau, mungkin juga bernanah) 

- Perubahan pada warna atau tekstur kulit pada payudara, putting susu, maupun 

aerola (daerah berwarna coklat tua di sekeliling putting susu) 

- Payudara tampak kemerahan 

- Kulit di sekitar puting susu bersisik 

- Puting susu tertarik ke dalam atau terasa gatal 

- Nyeri payudara atau pembengkakan salah satu payudara 

Pada stadium lanjut, dapat timbul nyeri tulang, penurunan berat badan, 

pembengkakan lengan, atau ulserasi kulit (Suryo, 2009).  

2.4.5 Stadium Kanker Payudara 

Menurut Suryo (2009), kanker payudara terbagi beberapa stadium yaitu 

sebagai berikut: 

1. Stadium 0 

 
Gambar 2.9 Stadium 0 (karsinoma in situ) 

Stadium 0 merupakan kanker in situ, yaitu ketika sel-sel kanker berada pada 

tempatnya di dalam jaringan payudara yang normal. 

2. Stadium I 

 
Gambar 2.10 Stadium I Kanker Payudara 

Stadium I merupakan tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm dan 

belum menyebar keluar payudara. 
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3. Stadium II 

                              

 

    

 

 

 

 

Stadium II terbagi menjadi dua bagian yaitu, IIA dan IIB. Stadium IIA 

merupakan tumor dengan garis tengah 2-5 cm dan belum menyebar ke kelenjar 

getah bening ketiak atau tumor dengan garis tengah kurang dari 2 cm, tetapi sudah 

mulai menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Sedangkan stadium IIB 

merupakan tumor dengan garis tengah lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar 

ke kelenjar getah bening ketiak, atau tumor dengan garis tengah 2-5 cm, tetapi 

sudah menyebar ke kelenjar betah bening ketiak.  

4. Stadium III  

              

                 

Gambar 2.12 Stadium IIIA dan IIIB Kanker Payudara 

Terdapat dua bagian pada stadium III, yaitu stadium IIIA, dan IIIB. Pada 

stadium IIIA tumor dengan garis tengah kurang dari 5 cm dan sudah menyebar ke 

kelenjar getah bening ketiak, disertai perlengketan satu sama lain atau 

perlengketan ke struktur lainnya, atau merupakan tumor dengan garis tengah lebih 

dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak.  

Pada stadium IIIB tumor telah menyusup keluar payudara, yaitu ke dalam 

kulit payudara atau ke dinding dada, atau telah menyebar ke kelenjar getah bening 

di dalam dinding dada dan tulang dada. 

 

   

Gambar 2.11 Stadium IIA dan IIB Kanker Payudara 
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5. Stadium IV  

 
Gambar 2.13 Stadium IV Kanker Payudara 

Stadium IV merupakan tumor yang telah menyebar keluar daerah payudara 

dan dinding dada, misalnya ke hati, tulang, ataupun paru-paru.  

2.5 Tinjauan Tentang Pengobatan Kanker  

Ada berbagai cara penanganan kanker seperti pembedahan, penyinaran, 

kemoterapi, hormon terapi, dan imunoterapi. seringkali cara ini dikombinasikan, 

yakni penanganan secara lokal dan sistemik. Pembedahan dan radiasi dapat 

mencapai penyembuhan lengkap (kuratif) bila dilakukan sedini mungkin dan bila 

belum terjadi metastasis. Kemoterapi dan sitostatika dapat menyembuhkan hanya 

sejumlah kecil jenis kanker. Pengobatan kanker yang sudah menyebar lazimnya 

hanya bersifat paliatif, yakni meringankan gejala tanpa dapat menyembuhkan 

penyakit. 

Obat yang digunakan terhadap kanker (sitostatika) didasarkan atas 

penghentian mekanisme proliferasi sel, sehingga bersifat toksik bagi sel tumor 

maupun sel normal, terutama sel sum-sum tulang, epitel saluran pencernaan dan 

folikel rambut (rambut rontok). 

Dibawah ini merupakan cara penanganan kanker menurut Tjay dan Rahardja 

(2007), yaitu:  

1. Pembedahan  

Pembedahan dilakukan untuk mengeluarkan tumor. Secara radikal hanya dapat 

dilakukan pada tumor tunggal yang belum menyebar, misalnya pada kanker 

kulit atau mamma. Resikonya adalah penyebaran sel-sel tumor ke jaringan dan 

pembuluh sekitarnya akibat pemotongan. Untuk meringankan hal ini 

adakalanya pre-operatif dilakukan radiasi guna sekedar merusak sel-sel kanker 

dan memperlunak keganasannya. Pasca bedah sering kali dilangsungkan 



30 

 

 

 

radiasi atau kemoterapi guna membasmi sisa-sisa sel tumor yang mungkin 

masih tertinggal.  

2. Radiasi 

Merupakan metode pengobatan dengan menggunakan radia-aktif (radioterapi) 

yaitu dengan membakar dan memusnahkan sel-sel tumor dan dapat bersifat 

kuratif (antara lain: kanker kulit, cervix, vagina, dan prostat) atau paliatif 

(antara lain mengurangi rasa sakit misalnya pada metastasis tulang, 

mengurangi rasa sakit kepala akibat peningkatan tekanan intra-kranial pada 

metastasis CNS).  

Radioterapi (dengan foton) yang konvensional, walaupun relatif murah 

dibandingkan dengan pembedahan dan kemoterapi, tetapi tidak optimal, karena 

dosis penyinaran untuk membunuh sel-sel tumor terlalu merusak jaringan dan 

organ sehat disekitarnya.    

3. Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan pengobatan kanker yang melibatkan penggunaan zat 

kimia atau obat-obatan. Kemoterapi konvensional bekerja dengan cara 

menghancurkan struktur atau metabolisme sel-sel kanker. Kemoterapi sering 

dilakukan juga dengan radioterapi dengan berbagai tujuan, yaitu: 

a) Kuratif, yaitu untuk mencapai penyembuhan penyakit pada tumor-tumor 

yang sangat peka bagi sitostatika. Guna meningkatkan efektivitasnya 

danmemperlambat terjadinya resistensi, lazimnya digunakan kombiterapi 

dari tiga onkolitika. Jenis-jenis tumor yang sekarang bisa disembuhkan 

masih belum banyak dan meliputi leukemia, limfatis akut, kanker testis, 

retina dan ginjal pada anak-anak (Wilms tumor).  

b) Paliatif, yaitu untuk mengurangi keluhan dan gejala yang bertalian dengan 

stadium lanjut dari kanker tanpa menghambat proses penyakit. Massa 

tumor dapat diperkecil untuk sementara. Cara ini antara lain digunakan 

pada pasien dengan kanker yang sudah menyebar ke organ-organ lain, 

misalnya pada kanker dada dan paru.  

4. Terapi hormon 

Hormon dan antihormon tertentu dapat digunakan pada kanker yang 

pertumbuhannya tergantung dari hormon, terutama zat-zat anti-estrogen 
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(tamoksifen) pada kanker mamma dan endometrium, serta zat anti-androgen 

(flutamida-nilutamida) pada kanker prostat. 

5. Imunoterapi 

Imonoterapi adalah pengobatan gangguan maligne dengan zat-zat stimulator 

sistem-imun, antara lain interferon atau interleukine-2. Zat-zat ini dinamakan 

Biological Respons Modifiers (BRM) dan berdaya menstimulir limfosit 

sitotoksis (natural killer cells) dan meningkatkan ekspresi antigen-antigen 

tertentu pada permukaan sel tumor. Cara lainnya adalah dengan menggunakan 

vaksin, antara lain vaksin BCG, dan antibodies monoclonal terhadap tumor 

bersangkutan, yakni copy identik dari suatu antibodi yang dibuat in vitro. 

NK-cells termasuk kelompok limfosit yang dapat memusnahkan langsung sel-

sel asing tanpa reaksi antigen-antibodi. NK-cells dianggap sebagai sel-sel 

efektor penting dalam ketahanan imun terhadap tumor.  

2.6 Tinjauan Tentang Senyawa Antikanker  

Beberapa macam obat alami yang berpotensi dalam terapi kanker yaitu: 

a. Golongan Alkaloid Vinca (Vinblastin dan Vinkristrin) 

Vinkristin dan bersama dengan Vinblastin merupakan alkaloid murni dari 

tanaman Vinca rosea (Nafraldi dan Sulistia, 2007). Mekanisme kerjanya 

sebagai antikanker adalah dengan mengikat tubuli dan menghambat 

pembentukan komponen mikrotubuli pada kumparan mitosis sehingga 

metaphase berhenti. Alkaloida vinca bekerja secara khas pada fase M. 

Vinkristin mempunyai aktivitas lebih besar dibanding vinblastin karena 

mempunyai kemampuan penetrasi ke dalam sel kanker yang lebih baik 

(Siswandono dan Bambang, 2008).  

b. Golongan Epipodofilotoksin (Etoposid, Teniposid) 

Berasal dari tanaman Podophyllum peltatum, dapat menghentikan 

pertumbuhan sel kanker pada fase S dan G2. Sampai sekarang mekanisme 

kerjanya masih belum diketahui secara pasti (Siswandono dan Bambang, 

2008). 

c. Golongan Taxane (Palitaksel, Dosetaksel) 

Paklitaksel merupakan alkaloid yang berasal dari tanaman Taxus brevifola 

dan Texus baccata. Obat ini berfungsi sebagai racun spindle dengan cara 
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berikatan dengan mikrotubulus yang menyebabkan polimerisasi tubulin. 

Efek ini menyebabkan terhentinya proses mitosis dan pembelahan sel 

kanker. Desotaksel merupakan taksan semisintetik dengan mekanisme kerja, 

indikasi, dan metabolisme yang identik dengan paklitaksel (Nafrialdi dan 

Sulistia, 2007). 

d. Turunan Kamfetokin (Kamtotekin, Irinotekan) 

Kamtotekin dan irinotekan merupakan derivat dari kamfotekin yang telah 

digunakan dalam studi praklinis dalam terapi antikanker (Tjay & Rahardja, 

2007). Irinotekan merupakan bahan alami yang berasal dari tanaman 

Camptothea acuminate yang bekerja menghambat topoisomerase I, enzim 

yang bertanggung jawab dalam proses pemotongan dan penyambungan 

kembali rantai tunggal DNA. Hambatan enzim ini menyebabkan kerusakan 

enzim DNA (Nafrialdi dan Sulistia, 2007).  

2.7 Tinjauan Tentang Doksorubisin 

Doksorubisin merupakan antibiotik golongan antrasiklin yang banyak 

digunakan untuk terapi berbagai macam jenis kanker seperti leukemia akut, 

kanker payudara, kanker tulang dan ovarium (Childs et al., 2002). Senyawa ini 

diisolasi dari Streptomyces peucetius var caesius pada tahun 1960-an dan 

digunakan secara luas (Minotti et al., 2004).  

Doksorubisin dapat menyebabkan kardiotoksisitas pada penggunaan jangka 

panjang, hal itu menyebabkan penggunaannya secara klinis menjadi terbatas. Efek 

samping pada pemakaian kronisnya bersifat ireversibel, termasuk terbentuknya 

cardiomyopathy dan congestive heart failure (Han et al., 2008).  

Umumnya doksorubisin digunakan dalam bentuk kombinasi dengan agen 

antikanker lainnya seperti siklofosfamid, cisplatin dan 5-FU. Peningkatan respon 

klinis dan pengurangan efek samping cenderung lebih baik pada penggunaan 

kombinasi dengan agen lain dibandingkan penggunaan doksorubisin tunggal 

(Bruton et al., 2005).  

 



33 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia Doksorubisin  

Berbagai penelitian mengenai mekanisme kerja doksorubisin telah 

dilakukan. Antibiotik antrasiklin seperti doksorubisin memiliki mekanisme aksi 

sitotoksik melalui empat mekanisme yaitu: 

a) Penghambatan topoisomerase II 

b) Interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan 

RNA 

c) Pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion 

d) Pembentukan radikal bebas semiquinon dan radikal bebas oksigen melalui 

proses yang tergantung besi dan proses reduktif yang diperantarai enzim. 

Mekanisme radikal bebas ini telah diketahui bertanggungjawab pada 

kardiotoksisitas akibat antibiotik antrasiklin (Bruton et al, 2005). 

Doksorubisin dapat berinterkalasi dengan DNA, secara langsung akan 

mempengaruhi transkripsi dan replikasi. Doksorubisin mampu membentuk 

komplek tripartit dengan topoisomerase II dan DNA. Topoisomerase II adalah 

suatu enzim tergantung ATP yang bekerja mengikat DNA dan menyebabkan 

double-strand break pada ujung 3′fosfat sehingga memungkinkan penukaran 

strand dan pelurusan DNA superkoil. Pelurusan strand ini diikuti dengan 

penyambungan strand DNA oleh topoisomerase II. Topoisomerase ini sangat 

penting fungsinya dalam replikasi dan perbaikan DNA. Pembentukan kompleks 

tripartit tersebut akan menghambat penyambungan kembali strand DNA, 

menyebabkan penghambatan daur sel terhenti di fase G1 dan G2 serta memacu 

terjadinya apoptosis (Gewirtz, 1999; Minotti et al., 2004). Adanya gangguan pada 

sistem perbaikan DNA double strand akan memicu kerusakan sel, sedangkan 

overekspresi transkripsi untuk perbaikan DNA mungkin terlibat dalam fenomena 

resistensi obat. Doksorubisin dengan adanya gugus kuinon yang dimilikinya juga 
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mampu menghasilkan radikal bebas baik pada sel normal maupun sel kanker 

(Gewirtz, 1999). Doksorubisin dapat mengoksidasi basa pada DNA. Pembentukan 

radikal bebas ini secara signifikan distimulasi oleh interaksi antara doksorubisin 

dengan besi. Pertahanan enzimatik dalam sel seperti superoksid dismutase dan 

katalase merupakan hal penting untuk menjaga sel dari toksisitas doksorubisin 

(Bruton et al., 2005). 

Mekanisme toksisitas doksorubisin telah banyak diketahui. Toksisitas kronis 

doksorubisin kemungkinan diperantarai oleh konversi metabolik doksorubisin 

menjadi doksorubisinol yang melibatkan berbagai enzim antara lain karbonil 

reduktase. Mekanisme utama toksisitas doksorubisin terjadi karena  interaksinya 

dengan besi dan pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS) yang merusak 

makromolekul sel (Minotti et al, 2004). 

Terjadinya cardiomyopathy pada pemakaian doksorubisin kemungkinan 

juga terjadi akibat peningkatan produksi oksidan di jantung. Mitokondria 

diperkirakan  merupakan target utama kardiotoksisitas akibat doksorubisin. Di 

mitokondria elektron tunggal ditransfer ke doksorubisin sehingga menyebabkan 

peningkatan pembentukan radikal oksigen melalui autooksidasi doksorubisin 

semiquinon. Hidrogen peroksida juga merupakan penyebab stres oksidatif dan 

bertanggungjawab pada induksi apoptosis oleh doksorubisin pada sel endotelial 

dan sel otot jantung. Lebih lanjut, mitokondria berperan dalam pengaturan 

apoptosis melalui pembebasan sitokrom C (Bruton et al., 2005). 

Selain adanya efek samping penggunaan doksorubisin juga menunjukkan 

turunnya efikasinya pada terapi kanker karena adanya fenomena resistensi obat. 

Mekanisme yang menyebabkan resistensi doksorubisin adalah adanya 

overekspresi PgP yang menyebabkan doksorubisin dipompa keluar sel dan 

konsentrasi doksorubisin dalam sel turun. Perubahan biokimiawi lain pada sel 

yang resisten doksorubisin antara lain peningkatan aktivitas glutation peroksidase, 

peningkatan aktivitas maupun mutasi topoisomerase II, serta peningkatan 

kemampuan sel untuk memperbaiki kerusakan DNA (Bruton et al., 2005). 

2.7 Tinjauan Sel Kanker Payudara MCF-7 

Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang banyak 

digunakan dalam penelitian. Sel tersebut diambil dari jaringan payudara seorang 
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wanita Kaukasian berumur 69 tahun golongan darah O, dengan Rh positif, berupa 

sel adherent (melekat) yang dapat ditumbuhkan dalam media penumbuh DMEM 

atau RPMI yang mengandung Foetal Bovine Serum (FBS) 10% dan antibiotik 

Penicilin-Streptomisin1% (Anonim, 2007). Sel MCF-7 memiliki karakteristik 

antara lain resisten agen kemoterapi (Aouali et al., 2003), mengekspresikan 

reseptor estrogen (ER +), overekspresi Bcl-2 (Butt et al., 2000; Amundson et al., 

2000) dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki et al., 2003; Prunet et al., 

2005). Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 2008) yang 

mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), resisten terhadap 

doksorubisin (Zampieri dkk, 2002). 

 
Gambar 2.15 Morfologi Sel MCF-7 

2.8 Perbedaan Sel MCF-7 dan Sel T47D 

Salah satu model sel kanker payudara yang banyak digunakan dalam 

penelitian adalah sel MCF7 dan sel T47D. Sel MCF-7 adalah sel kanker payudara 

yang diperoleh dari pleural effusion breast adenocarcinoma seorang pasien 

wanita Kaukasian berumur 69 tahun, golongan darah O, dengan Rh positif. 

Kanker ini dapat mempengaruhi sekitar 150.000 orang penduduk di Amerika 

Serikat dan 100.000 orang penduduk di Eropa setiap tahun dengan persentase 

sekitar 50%-65% (Penz et al, 2017).  

Sel ini menunjukkan adanya diferensiasi pada jaringan epitel mammae 

termasuk diferensiasi pada sintesis estradiol. Media dasar penumbuh sel MCF-7 

adalah media EMEM terformulasi. Untuk memperoleh media kompleks, maka 

ditambahkan 0,01 mg/ml bovine insulin dan FBS hingga konsentrasi akhir FBS 

dalam media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 37°C dan dengan kadar 

CO2 5%. Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 2008) yang 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#2
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#3
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#5
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#1
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#1
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#7
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#8
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#8
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#4
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1234#9
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mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), resisten terhadap doksorubisin 

(Zampieri dkk, 2002), dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki dkk, 2003; 

Prunet dkk, 2005). Karakteristik tersebut membedakannya dengan sel kanker 

payudara lain, seperti sel T47D. 

Sel kanker payudara T47D merupakan continous cell lines yang 

morfologinya seperti sel epitel yang diambil dari jaringan payudara seorang 

wanita berumur 54 tahun yang terkena ductal carcinoma. Menurut American 

Cancer Society, lebih dari 180.000 wanita di Amerika Serikat mengidap kanker 

payudara invasif, dengan persentase sekitar 80% (Breast Cancer, 2018).  

Sel ini dapat ditumbuhkan dengan media dasar penumbuh RPMI (Roswell 

Park Memorial Institute) 1640. Untuk memperoleh media kompleks, maka 

ditambahkan 0,2 U/ml bovine insulin dan FBS hingga konsentrasi akhir FBS 

dalam media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 37°C dengan kadar CO2 

5%. Sel ini termasuk  cell line adherent (ATCC, 2008) yang mengekspresikan 

ER-β (Zampieri dkk, 2002) dibuktikan dengan adanya respon peningkatan 

proliferasi sebagai akibat pemaparan 17β-estradiol (Verma dkk, 1998). Sel ini 

mengalami missense mutation pada residu 194 (dalam zinc binding domain L2) 

gen p53. Loop L2 ini berperan penting pada pengikatan DNA dan stabilisasi 

protein. Jika p53 tidak dapat berikatan dengan response elemen pada DNA, 

kemampuannya untuk regulasi siklus sel dapat berkurang atau hilang (Schafer et 

al., 2000).  

2.9 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel merupakan kultur yang diperoleh dari hasil dispersi jaringan 

hidup. Jaringan yang akan digunakan dipecah-pecah terlebih dahulu melalui 

proses enzimatis, kimiawi maupun secara mekanis untuk menghasilkan suspense 

sel yang kemudian ditanam di dalam media yang sesuai. Kultur ini disebut drngan 

kultur sel primer. Hasil pembiakan secara berulang ataupun hasil transformasi dari 

kultur cell line. Pemisahan kultur cell line berdasarkan karakteristik tertentu akan 

menghasilkan kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan strain cell 

(Anggraini, 2008).  

Pada kultur sel yang akan diteliti ditempatkan dalam wadah kultur yang 

memiliki permukaan pertumbuhan dan nutrisi yang cukup sebagai media kultur, 
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0
C, lingkungan gas (5% CO2 atau 95% O2) dan pH 7,4-7,7 9 (Anggraini, 2008). 

Keuntungan penggunaan sistem kultur ini antara lain terletak pada segi kontrol 

lingkungan fisika kimia yang lebih tepat dan kondisi biologis yang lebih relatif 

konstant. selain itu karakteristik dan homogenitas sampel dari sistem kultur sel 

jauh lebih baik dibandingkan dengan jaringan hidup dari hewan. Secara ekonomi, 

penggunaan sistem kultur sel ini juga lebih menguntungkan karena pereaksi yang 

digunakan lebih sedikit, sedangkan konsentrasi larutan uji lebih kecil dan bahan 

uji yang digunakan lebih sedikit (Anggraini, 2008). 

Di sisi lain kerugian yang dapat ditimbulkan dari kultur sel ini tidak sedikit. 

diantaranya karena teknik ini harus dikerjakan pada kondisi aseptik sehingga 

memerlukan keahlian yang khusus. Selain itu, biaya yang dihabiskan dalam 

penelitian menggunakan kultur sel lebih banyak daripada bila dilakukan pada 

hewan coba (Anggraini, 2008).  

1.10 Tinjauan Tentang Uji Sitotoksik 

Akhir-akhir ini uji sitotoksik digunakan secara luas menggantikan uji 

toksisitas secara in vivo yang menggunakan hewan. Ada beberapa alasan yaitu in 

vitro digunakan sebagai tahap awal dalam mengembangkan obat baru, lebih 

ekonomis dibandingkan dengan uji toksisitas secara in vivo dan keterbatasan 

hewan uji sebagai uji untuk dikorelasikan hasilnya pada manusia karena adanya 

perbedaan antara kedua spesies (Freshney, 1987).  

Menurut Junaedi (2005), beberapa metode umum yang digunakan untuk uji 

sitotoksik adalah sebagai berikut: 

a) Menggunakan biru tripan (Trypan Blue) 

b) Menggunakan senyawa aktif radioaktif 

c) Menggunakan metode MTT Assay 

d) Menggunakan perhitungan langsung.  

Uji sitotoksik digunakan untuk memprediksi obat sitotoksik baru dari bahan 

alam yang berpotensi sebagai antikanker. Dasar dari percobaan ini antara lain 

bahwa sistem penetapan aktivitas biologis akan memberikan kurva dosis respon 

dan kriteria respon yang menunjukkan hubungan lurus dengan jumlah sel (Burger, 

1970; Anggrianti 2008). Uji sitotoksik dilakukan dengan melarutkan sampel 

dalam DMSO. DMSO dipilih sebagai pelarut karena telah dilaporkan bahwa 
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penggunaan DMSO tidak berpengaruh pada proliferasi sel (Maryati dan Sutrisna, 

2007). Akhir dari uji sitotoksik dapat memberikan informasi konsentrasi obat 

yang masih memungkinkan sel hidup (Doyle dan Griffiths, 2000; Anggrianti, 

2008). Uji sitotoksik dapat menunjukkan nilai IC50. Nilai IC50 menunjukkan nilai 

konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel 50% dan menunjukkan 

potensi suatu senyawa sebagai agen sitotoksik. Semakin besar nilai IC50 maka 

senyawa tersebut semakin tidak toksik (Melannisa, 2002).  

2.11 Tinjauan Tentang Metode MTT Assay 

Uji sitotoksistas merupakan uji in vitro dengan menggunakan kultur sel 

yang sering digunakan untuk mendeteksi tingkat toksisitas dari suatu senyawa. 

Sistem tersebut merupakan uji kualitatif dengan menetapkan kematian sel 

(Anggraini, 2008). 

Metode MTT merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

proliferasi sel secara kolorimetri. Metode MTT relatif cepat, sensitif, dan akurat 

yang digunakan untuk mengukur sampel dalam jumlah besar dan hasilnya bisa 

untuk memprediksi sifat sitotoksik suatu bahan. Dasar metode ini adalah 

perubahan garam tetrazolium (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium 

bromida) menjadi formazan dalam mitokondria sel hidup (Doyle and Grtiffiths, 

2000). Kristal formazan tersebut berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan 

reagen stopper (bersifat detergenik) akan melarutkan kristal berwarna ini yang 

kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna 

ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup. Sehingga jika 

intensitas warna ungu semakin besar, maka jumlah sel hidup semakin banyak 

(CCRC, 2009). 

 

Gambar 2.16 Reaksi Reduksi MTT Menjadi Formazan 
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