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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Bahan Uji 

4.1.1 Bahan Tanaman 

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji Mahoni 

(Swietenia mahagoni Jacq) yang serbuknya diperoleh dari Materia Medica Batu 

Jawa Timur. Determinasi tanaman diperoleh dari Materia Medica Batu, Jawa 

Timur. 

4.1.2 Objek Penelitian dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini, sel yang digunakan adalah sel kanker payudara MCF-7 

yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Molekular Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji sitotoksisitas terhadap sel 

kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT Assay yang dilakukan di 

Laboratorium Biologi Molekular Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

4.2 Bahan Penelitian 

4.2.1 Bahan untuk Kontrol Positif   

 Doksorubisin 

4.2.2 Bahan Kimia dan Bahan Lain 

 Etanol 96% 

 Aquabides steril 

 Biji Mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) 

 Fetal bovine Serum (FBS) 

 Tripsin EDTA 

 Penisilin-Streptomisin 1% v/v 

 Phosphate Buffer Saline (PBS) 

 Sodium Dedosil Sulfat (SDS) 10% dalam 0,1 HCl 

 Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 

 Media Kultur (MK) (DMEM) 

 Kultur sel kanker payudara MCF-7  
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 MTT 5 mg/mL PBS (50 mg MTT dan 10 mL Phosphat Buffer Saline (PBS)) 

4.3 Alat Penelitian 

 LAF (Laminar Air Flow) 

 Conical tube 

 Cryo tube 

 Magnetic stirrer 

 Culture dish 

 Pipet Pasteur steril 

 Tangki nitrogen cair 

 Mikropipet 

 Hemositometer 

 Mikroskop Inverted 

 Inkubator CO2 

 Yellow tip dan blue tip 

 ELISA reader 

 Microwell plate 96 

 Eppendorf 

 Batang pengaduk 

 Rotary evaporator 

 Beaker glass 

 Corong Buchner 

 Toples kaca 

 Timbangan analitik 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak biji mahoni (Swietenia 

mahagoni) dengan konsentrasi 6000 µg/mL; 5500 µg/mL; 5000 µg/mL; 4500 

µg/mL; 4000 µg/mL; 3500 µg/mL; 3000 µg/mL; 2500 µg/mL; 2000 µg/mL; dan 

1500 µg/mL. Kemudian ekstrak diujikan terhadap sel kanker payudara MCF-7 

dengan menggunakan metode Microculture Tetrazolium (MTT) Assay dalam 
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rentang waktu 24 jam setelah pemberian konsentrasi larutan uji dan ditentukan 

IC50. 

4.4.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah absorbsi sel hidup atau 

persen viabilitas sel hidup. 

4.5 Metode Penelitian 

4.5.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksperimental yang bertujuan 

untuk mengetahui dosis optimum antikanker dari ekstrak biji Mahoni (Swietenia 

mahagoni) terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT Assay, 

serta mengidentifikasi senyawa yang memiliki aktivitas antikanker dengan 

menggunakan pelarut etanol 96%  pada biji Swietenia mahagoni Jacq secara in 

vitro. 

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Persiapan penelitian sampel (ekstrak) biji Swietenia mahagoni Jacq dengan 

menggunakan pelarut etanol 96%. 

2. Pengujian efektifitas ekstrak biji Swietenia mahagoni Jacq dengan pelarut 

etanol 96% menggunakan metode MTT Assay. 

3. Pada pengujian dilakukan dalam tiga kelompok perlakuan percobaan seperti, 

tercantum pada grafik dibawah ini: 

Tabel IV.1 Kelompok Perlakuan Kultur Sel Kanker Payudara MCF-7 dalam 

Setiap Percobaan 

Kelompok Perlakuan Objek Percobaan 

Kelompok Uji 

Ekstrak biji Swietenia mahagoni dengan 

konsetrasi 6000 µg/mL; 5500 µg/mL; 5000 

µg/mL; 4500 µg/mL; 4000 µg/mL; 3500 µg/mL; 

3000 µg/mL; 2500 µg/mL; 2000 µg/mL; dan 

1500 µg/mL 

Kontrol Positif 

Doksorubisin dengan konsentrasi 100 µg/mL; 75 

µg/mL; 50 µg/mL; 37,5 µg/mL; 25 µg/mL; dan 

18,75 µg/mL. 

Kontrol 

Negatif 

Kontrol Media Media DMEM 

Kontrol Sel Sel MCF-7 
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4.5.2 Kerangka Operasional  
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Siapkan reagen MTT untuk perlakuan 

Inkubasi di dalam inkubator 

Elisa reader 

Inkubasi sel selama 2-4 jam di dalam inkubator 

Mikroskop interved 

Tambahkan stopper 

Bungkus plate dengan alumunium foil 

Inkubasi di tempat gelap pada temperatur kamar 

Biakkan sel dalam 96 well plate dengan kerapatan 
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Pengenceran/ Pembuatan Uji 

Kontrol (+)  Kontrol (-) Kelompok uji 

Doksorubisin 

Kontrol 

media 

Kontrol 

sel 

6000 
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mL 
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4000 
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1500 
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Gambar 4.1 Skema Kerangka Operasional 
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4.6 Pembuatan Ekstrak Bahan Uji 

4.6.1 Penyiapan Simplisia 

Biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) yang akan diteliti dan telah 

dideterminasi, ditimbang sebanyak 1 kg. Kemudian biji dikeringkan terlebih 

dahulu. Setelah kering, biji dihaluskan hingga diperoleh serbuk yang halus. 

Kemudian timbang sebanyak 200 gram.  

4.6.2 Pembuatan Ekstrak Bahan 

Bahan yang telah dikeringkan dan diserbuk, kemudian diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut etanol 96% dengan cara maserasi. Tujuan pemilihan pelarut 

ini adalah untuk memisahkan senyawa polar maupun non polar yang terdapat pada 

biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq). 

Serbuk 200 gram dimasukkan ke dalam bejana, ditambah dengan pelarut 

etanol 96% sebanyak 2 Liter, dan selanjutnya ditutup rapat. Kemudian dibiarkan 

selama 24 jam, disaring filtrat dengan penyaringan Buchner dengan bantuan 

pompa vakum. Kemudian filtrat ditampung di dalam wadah sedangkan residu  

diremaserasi dengan 1 Liter etanol 96% selama 24 jam. Lakukan remaserasi ini 

sebanyak 2x24 jam. Selanjutnya, filtrat yang telah ditampung kemudian diuapkan 

dengan rotavapor hingga diperoleh ekstrak etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biji Mahoni (Swietenia mahagoni (L) Jacq) 

200 gram Serbuk Simplisia Biji Mahoni (Swietenia mahagoni (L) Jacq) 

Filtrat 

Ekstrak etanol biji mahoni  

Dikeringkan dan diserbuk  

Maserasi dengan Etanol 96%  

(selama 24 jam, diulang 3x)   

Pekatkan di Rotavapor   

Gambar 4.2 Skema Ekstraksi (Swietenia mahagoni (L) Jacq) 
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4.7 Pembuatan Media  

4.7.1 Pembuatan Media Cair 

Pembuatan media cair dibuat dengan cara sebagai berikut: 

1. Disiapkan media padat-bubuk RPMI yang akan digunakan. 

2. Disiapkan 950 mL aquabides steril dalam beaker glass 1 liter di dalam  

LAF. 

3. Media bubuk dituangkan ke dalam aquabides steril ke dalam beaker glass, 

aduk sampai rata. 

4. Dibilas bagian dalam pembungkus media bubuk dengan aquabides, tuang 

cairannya ke dalam beaker glass diatas. 

5. Ditambahkan 2,2 gram NaHCO3 untuk setiap liter media yang dibuat, aduk 

sampai rata. 

6. Ditambahkan aquabides steril hingga volume 1 liter. 

7. Diaduk dengan magnetic stirrer semua media padat dan NaHCO3 dapat 

larut. 

8. Dilakukan adjusting pH (seharga 0,2-0,3 dibawah pH 7,0-7,4) dengan 

ditambahkan NaOH dan HCl 1 N ke dalam larutan. 

9. Dilakukan filtrasi media dengan filter 0,2 mikron, tampung ke dalam botol 

merk Duran 500 mL. 

10. Diberi penandaan dan simpan media di kulkas dengan suhu 4
o
C. 

Gambar 4.4 Skema Pembuatan Media Cair 

Media padat bubuk 

RPMI 

Dilakukan adjust pH (Seharga 0,2-0,3 dibawah pH 7,0-7,4) dengan ditambahkan NaOH dan HCl 1 N  

 

Difiltrasi dengan filter 0,2 mikron  

 

Ditampung larutan 500 mL  

 

Beri tanda dan simpan pada suhu 4
o
C  

 

2,2 gram NaHCO3   Aquabides steril 950 mL   

Aduk ad homogen   

Diaduk dengan magnetic stirrer  

 

Ditambahkan Aquabides steril ad 1000 mL 
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4.7.2 Pembuatan Media Kultur 

Pembuatan media kultur lengkap dilakukan di LAF pada kondisi aseptis, 

sehingga sebelum dan sesudah mengambil bahan yang steril, harus selalu 

dilakukan pemanasan peralatan di dekat nyala api Bunsen. Media yang digunakan 

yaitu media yang mengandung faktor pertumbuhan seperti Fetal Bovine Serum 

(FBS) dan Penisilin-Streptomisin sebagai Antibiotik. 

Cara pembuatan media kultur lengkap meliputi: 

1. Dicairkan FBS dan Penisilin-Streptomisin pada suhu kamar terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 

2. Disiapkan botol merk Duran dengan volume 100 mL. 

3. Diambil 10 mL FBS, tuang ke dalam botol merk Duran. 

4. Diambil 1 mL Penisilin-Streptomisin, tuang dalam botol merk Duran. 

5. Ditambahkan media cair ke dalam botol sampai 100 mL. 

6. Diberi identitas pada botol media kultur (nama, media, tanggal pembuatan, 

expired date, nama pembuat) 

7. Simpan media kultur pada suhu 2-8
o
C. Media kultur tahan selama 1 bulan. 

 Fetal Bovine Serum (FBS) dan Penisilin-Streptomisin 

 

Dicairkan masing-masing pada suhu kamar 

Diambil 10 mL FBS Diambil 1 mL Penisilin-Streptomisin 

 

Dimasukkan ke dalam botol merk Duran 100 mL  

Ditambahkan media cair ad 100 mL  

Beri identitas dan expired date  

Simpan pada suhu 2
o
C-8

o
C  

Gambar 4.4 Skema Pembuatan Media Kultur Lengkap 
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4.7.3 Penumbuhan Sel  

Dalam proses penumbuhan sel perlu diperhatikan beberapa faktor agar sel 

dapat tumbuh dengan baik pada mediumnya, sehingga hasil analisis diperoleh 

hasil yang valid. 

Proses penumbuhan sel dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Disiapkan (aliquot) media kultur yang sesuai untuk sel, yaitu 3 mL media 

kultur dalam conical tube steril. 

2. Diambil ampul (cryo tube) yang berisi sel dari tangki nitrogen cair atau dari 

freezer -80
o
C, kemudian cairkan pada suhu kamar. 

3. Dicairkan suspensi sel dalam cryo tube pada suhu kamar hingga tepat 

mencair. 

4. Diambil suspensi sel dalam mikropipet 1 mL, masukkan tetes demi tetes ke 

dalam media kultur yang telah disiapkan. 

5. Conical tube ditutup dengan rapat, sentrifugasi dengan sentrifius untuk 

conical tube pada 600 rpm selama 5 menit. 

6. Kembalikan ke dalam LAF. Semprot conical tube dan tangan dengan alkohol 

70%. 

7. Conical tube dibuka, kemudian dituang supernatant media kultur ke dalam 

pembuangan. 

8. Ditambahkan 4 mL media kultur baru, diresuspensi kembali sel hingga 

homogen. 

9. Masing-masing 2 mL suspensi sel di transfer ke dalam 2 cell culture dish. 

10. Ditambahkan masing-masing 5 mL media kultur ke dalam dish kemudian 

dihomogenkan. 

11. Diamati kondisi sel dengan mikroskop, pastikan sel homogen pada seluruh 

permukaan flask (tidak menggerombol pada bagian tertentu). 

12. Diberi penandaan dan simpan sel ke dalam inkubator CO2. 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan media kultur yang sesuai untuk sel 3 mL dalam conical tube steril 

Diambil ampul (cryo tube) yang berisi sel dari tangki nitrogen cair atau dari 

freezer -80
o
C, kemudian cairkan pada suhu kamar. 

 

Dicairkan suspensi sel dalam cryo tube pada suhu kamar hingga tepat mencair. 

 

Diamati kondisi sel dengan mikroskop, pastikan sel homogen pada seluruh 

permukaan flask (tidak menggerombol pada bagian tertentu). 

 

Diambil suspensi sel 1 mL, masukkan ke dalam media kultur yang telah disiapkan. 

Conical tube ditutup rapat, kemudian disentrifius pada 600 rpm selama 5 menit. 

Ditambahkan masing-masing 5 ml media kultur ke dalam dish kemudian 

dihomogenkan. 

Masing-masing 2 mL suspensi sel di transfer ke dalam 2 cell culture dish. 

Ditambahkan 4 mL media kultur baru, diresuspensi kembali sel hingga 

homongen. 

 

Kembalikan ke dalam LAF. Semprot dengan alkohol 70%. 

 

Conical tube dibuka, kemudian dituang supernatant media kultur ke dalam 

pembuangan. 

 

Diberi penandaan dan simpan sel ke dalam inkubator CO2. 

Gambar 4.5 Skema Penumbuhan Sel 
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4.7.4 Penggantian Media 

Dalam proses penggantian media perlu diperhatikan beberapa faktor agar 

tidak mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. 

Proses penggantian media dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Disiapkan Aliquot PBS dan Media Kultur di dalam conical tube. 

2. Dihisap dan dibuang media lama secara perlahan dengan pipet pasteur. 

3. Dituang 3 mL PBS ke dalam dish, goyang-goyangkan dish ke kanan dan kiri 

untuk mencuci sel. 

4. PBS dibuang dengan pipet pasteur. 

5. Dituang 7 mL media kultur ke dalam dish yang berisi sel, homogenkan. 

6. Kondisi dan jumlah sel diamati secara kualitatif pada mikroskop inverted. 

7. Diinkubasi semalam dan amati keadaan sel keesokan harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diinkubasi sel semalam 

Dihisap dan dibuang media lama dengan pipet pasteur  

Dituang 3 mL PBS  ke dalam dish sambil digoyang-goyangkan 

Dibuang PBS dengan pipet pasteur 

Dituang 7 mL media kultur ke dalam dish yang berisi sel 

Amati kondisi dan jumlah sel pada mikroskop inverted 

Dilakukan pengamatan 

Gambar 4.6 Skema Penggantian Media 
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4.7.5 Panen Sel 

Proses panen sel dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Sel diambil dari incubator CO2, amati kondisi sel. Panen sel dilakukan 

setelah sel 80% konfluen. 

2. Media dibuang dengan menggunakan pipet Pasteur steril. 

3. Sel dicuci dengan PBS 1x (volume PBS adalah ± ½ volume media awal) 

4. Ditambahkan Tripsin-EDTA 1x (tripsin 0,25%) secara merata dan 

diinkubasi dalam inkubator selama 3 menit. 

5. Ditambahkan media ±5 mL untuk penginaktifan tripsin, resuspensi sel 

dengan pipet sampai sel terlepas satu-satu (tidak bergerombol). 

6. Keadaan sel diamati di mikroskop. Diresuspensikan kembali jika masih ada 

sel yang bergerombol. 

7. Di transfer sel satu-satu ke dalam conical steril baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil sel dari inkubator CO2 

Dibuang media dengan menggunakan pipet Pasteur steril 

Dicuci sel dengan PBS 

Ditambahkan Tripsin-EDTA 

Di inkubasi dalam inkubator selama 3 menit 

Ditambahkan media ±5 mL 

Di resuspensi sel dengan pipet sampai sel tidak menggerombol 

Ditransfer sel satu per satu ke dalam conical steril baru  

Gambar 4.7 Skema Panen Sel 
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4.7.6 Perhitungan Sel 

Proses perhitungan sel dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Diambil sel dari inkubator CO2, kemudian diamati kondisi selnya. 

2. Media dibuang dengan pipet pasteur steril. 

3. Sel dicuci 2 kali dengan PBS 1x (volume PBS adalah ± ½ volume media 

awal). 

4. Ditambahkan Tripsin-EDTA 1x (Tripsin 0,25%) secara merata dan 

diinkubasi di dalam inkubator selama 3 menit. 

5. Ditambahkan media ±2-3 mL untuk menginaktifkan tripsin, 

Diresuspensikan sel dengan pipet sampai terlepas satu-satu (tidak 

bergerombol). 

6. Keadaan sel diamati di mikroskop, kemudian diresuspensi kembali jika ada 

sel yang bergerombol. 

7. Sel yang telah lepas ditransfer satu-satu ke dalam conical steril baru, 

ditambahkan media kultur ± 2-3 mL. Lalu sel diresuspensi. 

8. Diambil 10 µL panenan sel dan dipipetkan ke hemosister. 

9. Sel dihitung dibawah mikroskop (Inverted atau mikroskop cahaya) dengan 

counter. 

10. Dilakukan Perhitungan sel dengan cara sebagai berikut:  

 
Gambar 4.8 Perhitungan Sel (CCRC, 2009) 

1. Sel dihitung pada 4 kamar hemositometer. Sel yang gelap (mati) dan sel 

yang berada dibatas luar di sebelah atas dan disebelah kiri tidak ikut 

dihitung. Sel di batas kanan dan batas bawah ikut dihitung 

2. Jumlah sel dihitung per mL dengan rumus dibawah: 
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3. Jumlah total sel yang diperlukan dihitung 

4. Volume panenan sel yang diperlukan dihitung (dalam ml) dengan rumus 

seperti dibawah ini: 

 

5. Diambil volume panenan sel transfer ke conical tube baru kemudian 

tambahkan media kultur sampai total volume yang diperlukan. 

Perhitungan volume yang diperlukan adalah setiap sumuran akan diisi 

100 µL media kultur berisi sel, maka total volume yang diperlukan untuk 

menanam sel = 100 µL x 100 sumuran = 10 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Skema Perhitungan Sel 

Diambil 10 µL panenan 

Dipipetkan ke hemositometer 

Dihitung jumlah total sel yang diperlukan  

Sel dihitung di bawah mikroskop inverted dengan counter  

Dihitung jumlah sel per mL 

Sel dihitung pada 4 kamar hemositometer 

Dilakukan perhitungan sel  

Diambil volume panenan sel 

Dihitung volume panenan sel yang diperlukan  

 

Ditambahkan media kultur sampai total volume yang diperlukan 

Ditransfer ke conical tube  
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4.8 Pembuatan Larutan Induk dan Larutan Uji Sampel 

4.8.1 Pembuatan Larutan Induk 

Konsentrasi larutan induk yang akan dibuat adalah 100.000 ppm. Caranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Ditimbang ekstrak etanol Swietenia mahagoni sebanyak 10 mg. 

2. Dilarutkan dalam 100 µL DMSO. 

3. Dicampur hingga homogen sehingga di dapatkan konsentrasi 100.000 ppm. 

4.8.2 Pembuatan Larutan Uji  

Konsentrasi larutan uji yang dibuat yaitu 6000 µg/mL; 5500 µg/mL; 5000 

µg/mL; 4500 µg/mL; 4000 µg/mL; 3500 µg/mL; 3000 µg/mL; 2500 µg/mL; 2000 

µg/mL; dan 1500 µg/mL.  

Larutan uji dibuat dengan pengenceran bertingkat: 

a. ( 600 µL / 1000 µL ) x 10.000 µg/mL = 6000 µg/mL 

b. ( 550 µL / 1000 µL ) x 10.000  µg/mL = 5500 µg/mL 

c. ( 500 µL / 1000 µL ) x 10.000  µg/mL = 5000 µg/mL 

d. ( 450 µL / 1000 µL ) x 10.000  µg/mL = 4500 µg/mL 

e. ( 400 µL / 1000 µL ) x 10.000  µg/mL = 4000 µg/mL 

f. ( 350 µL / 1000 µL ) x 10.000  µg/mL = 3500 µg/mL 

g. ( 500 µL / 1000 µL ) x 6.000 µg/mL = 3000 µg/mL 

h. ( 500 µL / 1000 µL ) x 5.000  µg/mL = 2500 µg/mL 

i. ( 500 µL / 1000 µL ) x 4.000  µg/mL = 2000 µg/mL 

j. ( 500 µL / 1000 µL ) x 3.000  µg/mL = 1500 µg/mL 

Pada kelompok uji berisi media kultur, sel kanker payudara MCF-7 dan 

senyawa uji kemudian diinkubasi pada inkubator CO2 5% pada suhu 37
o
C selama 

24 jam. 

4.9 Pembuatan Larutan Induk dan Larutan Uji Kontrol Positif Doksorubisin 

Komposisi Doksorubisin 10 mg/ 5 mL  

Konsentrasi Doksorubisin (10 mg/ 5x10
-3 

L)  = 2000 µg/mL 

 Dibuat konsentrasi doksorubisin  

(100 µL/1000 µL) x 2000 µg/mL  = 200 µg/mL 

 (75 µL/1000 µL) x 2000 µg/mL  = 150 µg/mL 
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 Konsentrasi larutan uji yang dibuat yaitu 100 µg/mL; 75 µg/mL; 50 µg/mL; 

37,5 µg/mL; 25 µg/mL; dan 18,75 µg/mL.  

Larutan uji dibuat dengan pengenceran bertingkat: 

a. (500 µL / 1000 µL) x 200 µg/mL  = 100 µg/mL 

b. (500 µL / 1000 µL) x 150 µg/mL  = 75  µg/mL 

c. (500 µL / 1000 µL) x 100 µg/mL   = 50 µg/mL 

d. (500 µL / 1000 µL) x 75 µg/mL  = 37,5 µg/mL 

e. (500 µL / 1000 µL) x 50 µg/mL  = 25 µg/mL 

f. (500 µL / 1000 µL) x 37,5 µg/mL  = 18,75 µg/mL 

4.10 Uji Aktivitas Antikanker secara in vitro dengan Metode MTT Assay 

Larutan MTT stok (5 mg MTT/mL aqua destilasi) disterilisasikan dengan 

filtrasi dan disimpan tidak lebih dari 2 minggu pada suhu 4
o
C. Kemudian 

dilakukan reaksi pewarnaan dengan cara sebagai berikut: 

1. Sel diambil dari inkubator CO2, diamati kondisi selnya. 

2. Sel dipanen sesuai dengan protokol panen. 

3. Jumlah sel dihitung dan dibuat pengenceran sel dengan media kultur sesuai 

kebutuhan mengikuti protokol perhitungan sel. 

4. Sel ditransfer ke dalam sumuran, masing-masing 100 µL. 

5. Disisakan 3 sumuran kosong (jangan diisi sel) untuk kontrol media. 

6. Amati keadaan sel di mikroskop inverted untuk melihat distribusi sel dan 

dokumentasikan. 

7. Diinkubasi sel di dalam inkubator selama semalam (agar sel pulih kembali 

setelah panen). 

8. Perlakuan sel dengan sampel dilakukan setelah sel kembali dalam keadaan 

normal. Jika dalam waktu semalam kondisi sel belum pulih, diinkubasikan 

kembali. 

9. Setelah sel normal kembali, dibuat seri konsentrasi sampel untuk perlakuan 

(termasuk kontrol sel dan kontrol DMSO) sesuai dengan protokol preparasi 

sampel. 

10. Diambil plate yang telah berisi sel dari inkubator CO2. 
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11. Buang media sel (balikkan plate 180
o
C) di atas tempat buangan dengan 

jarak 15 cm, kemudian tekan plate secara perlahan diatas tisu makan untuk 

meniriskan sisa cairan. 

12. Masukkan 100 µL PBS ke dalam semua sumuran yang terisi sel, kemudian 

buang PBS dengan cara membalik plate seperti no.11. Tiriskan sisa cairan 

dengan tisu.   

13. Seri konsentrasi sampel dimasukkan ke dalam sumuran (triplo). 

14. Dinkubasi didalam inkubator CO2. Lama inkubasi tergantung pada efek 

perlakuan terhadap sel. Jika dalam waktu 24 jam belum terlihat efek 

sitotoksik, diinkubasi kembali selama 24 jam (waktu inkubasi total 24-48 

jam). 

15. Menjelang akhir waktu inkubasi, kondisi sel di dokumentasikan untuk setiap 

perlakuan. 

16. Disiapkan reagen MTT untuk perlakuan (0,5 mg/mL) dengan cara diambil 1 

mL stok MTT dalam PBS (5 mg/mL), diencerkan dengan media kultur ad 

10 mL (untuk 1 buah 96 well plate). 

17. Media sel dibuang, cuci PBS 1x dan ditambahkan reagen MTT 100 µL ke 

setiap sumuran, termasuk kontrol media (tanpa sel). Sel diinkubasi selama 4 

jam di dalam inkubator CO2. 

18. Kondisi sel diperiksa dengan mikroskop inverted. Jika formazan telah jelas 

terbentuk, tambahkan  stopper 100 µL SDS 10% dalam 0,1 N HCl. 

19. Plate dibungkus dengan kertas atau aluminium foil dan diinkubasikan di 

tempat gelap pada temperatur kamar selama semalam.  

20. ELISA reader dihidupkan, proses ditunggu progressing hingga selesai. 

21. Dibuka pembungkus plate dan tutup plate. Dimasukkan ke dalam ELISA 

reader baca absorbansi masing-masing sumuran dengan ELISA reader 

dengan λ=550-600 nm (595 nm, tekan tombol START). 

22. Matikan kembali ELISA reader. Simpan dan tempel kertas hasil ELISA 

pada LOG BOOK. Setiap kali pembacaan di ELISA reader. Catat di buku 

catatan pemakaian ELISA reader. 

23. Buat grafik absorbansi (setelah dikurangi kontrol media) vs konsentrasi.    
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24. Hitung prosentase sel hidup dan analisis harga IC50 dengan excel (regresi 

linear dari log konsentrasi) atau SPSS (Probit/Logit). 

 

 
Gambar 4.10 Skema Uji Aktivitas Antikanker secara in vitro dengan Metode 

MTT Assay 

Dibaca hasil absorbansinya. dan kemudian dihitung nilai IC50 

Bungkus plate, kemudian biarkan semalam pada tempat gelap 

Diamati sel, kemudian ditambahkan 100µL SDS 10% 

Ditambahkan 100µL MTT, kemudian inkubasi sel 4 jam 

Dibuang media, dan dicuci dengan PBS 1x 

Diinkubasi sel selama 24-48 jam 

Dimasukkan seri konsentrasi sampel ke dalam sumuran (triplo) 

Dibuang dan tiriskan PBS 

Dimasukkan 100µL PBS 

Diambil sel dari incubator, kemudian buang media sel dan tiriskan. 

Sel yang sudah konfluen, diberi perlakuan. kemudian di inkubasi kembali 

Inkubasi sel selama semalam (24 jam) 

Amati sel dengan mikroskop inverted 

Ditransfer sel ke dalam sumuran masing-masing 100 µL (93 sumuran) 

Dihitung jumlah sel dan dibuat pengenceran 

Dipanen sel 
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Langkah-langkah perhitungan IC50: 

1) Dilihat absorbansi kontrol pelarut lebih rendah dari kontrol sel atau sama 

dengan kontrol sel. Jika absorbansi kontrol pelarut sama dengan kontrol sel, 

maka dihiting prosentase sel hidup dengan rumus berikut: 

 

 

 

2) Jika absorbansi kontrol pelarut lebih rendah dari absorbansi kontrol sel 

maka hitung prosentase sel hidup dengan rumus berikut: 

 

 

 

3) Cari persamaan regresi linier dari grafik tersebut dengan menampilkan add 

terdline-regresi linier. 

4) Kemudian lihat parameter r pada persamaan regresi linier, Jika r ≥ dari r 

tabel maka persamaan regresi linier memenuhi standar ntuk mencari IC50. 

5) Masukkan y= 50% pada persamaan regresi linier dan cari x nya kemudian 

dihitung antilog dari konsentrasi tersebut sehingga diperoleh IC50. 

4.11 Analisis Data 

Nilai Inhibition Concentration 50% (IC50) ditentukan melalui persamaan 

regresi (analisis probit). IC50 adalah konsentrasi perlakuan yang mampu 

menghambat pertumbuhan sel sebanyak 50%. Potensi antikanker berdasarkan 

National Cancer Institute (NCI) Guidline, Aktif (IC50 < 30 µg/mL), moderat aktif 

(30 µg/mL  ≤ IC50 < 100 µg/mL), tidak aktif (IC50 ≥ 100 µg/mL) (Haryadi, 2012). 

4.12 Uji Kromatografi Lapis Tipis 

4.12.1 Skrining Alkaloid 

Ekstrak diambil sebanyak 0,05 gram, ditambahkan dengan etanol 1 ml, 

kemudian disonikasi sampai larut.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Larutan ditotolkan pada fase diam. Uji kromatografi lapis tipis 

menggunakan: 

% sel hidup= (Absorbansi perlakuan –Absorbansi kontrol media) x 100% 

                (Absorbansi kontrol sel –Absorbansi kontrol media) 

 

% sel hidup= (Absorbansi perlakuan – Absorbansi kontrol media)      x 100% 

                (Absorbansi kontrol pelarut –Absorbansi kontrol media) 
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Fase diam : Kiesel gel GF254 

Fase gerak : n-heksana-etil asetat (6:4) 

Penampak noda: pereaksi dragendorf 

Adanya alkaloid ditunjukkan dengan terjadinya warna jingga.  

4.12.2 Skrining Steroid dan Triterpenoid 

Ekstrak diambil sebanyak 0,05 gram, ditambahkan dengan etanol 1 mL, 

kemudian disonikasi sampai larut.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Larutan ditotolkan pada fase diam. Uji kromatografi lapis tipis 

menggunakan: 

Fase diam : Kiesel gel GF254 

Fase gerak : n-heksana-etil asetat (6:4) 

Penampak noda: anisaldehida asam sulfat 

Adanya steroid/ triterpenoid ditunjukkan dengan terjadinya warna merah 

ungu (ungu) untuk Anisaldehida asam sulfat.   

4.12.3 Skrining Flavonoid 

Ekstrak diambil sebanyak 0,05 gram, ditambahkan dengan etanol 1 mL, 

kemudian disonikasi sampai larut.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Larutan ditotolkan pada fase diam. Uji kromatografi lapis tipis 

menggunakan: 

Fase diam : Kiesel gel GF254 

Fase gerak : n-heksana-etil asetat (6:4) 

Penampak noda: asam sulfat 10% 

Adanya flavonoid ditunjukkan dengan timbulnya noda berwarna kuning 

intensif. 

4.12.3 Skrining Polifenol dan Tanin 

Ekstrak diambil sebanyak 0,05 gram, ditambahkan dengan etanol 1 mL, 

kemudian disonikasi sampai larut.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Larutan ditotolkan pada fase diam. Uji kromatografi lapis tipis 

menggunakan: 
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Fase diam : Kiesel gel GF254 

Fase gerak : n-heksana-etil asetat (6:4) 

Penampak noda: pereaksi FeCl3 

Jika timbul warna hitam menunjukkan adanya senyawa polifenol. 

4.12.3 Skrining Antrakuinon 

Ekstrak diambil sebanyak 0,05 gram, ditambahkan dengan etanol 1 mL, 

kemudian disonikasi sampai larut.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Larutan ditotolkan pada fase diam. Uji kromatografi lapis tipis 

menggunakan: 

Fase diam : Kiesel gel GF254 

Fase gerak : n-heksana-etil asetat (6:4) 

Penampak noda: Larutan KOH 10% dalam metanol 

Timbulnya noda berwarna kuning, kuning coklat, merah ungu atau hijau 

ungu menunjukkan adanya senyawa antrakuinon.  
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