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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Sawo Manila (Manilkara zapota) 

Sawo manila merupakan buah yang sangat populer di kawasan Asia 

Tenggara. Wilayah ini merupakan produsen dan juga sekaligus konsumen utama 

buah sawo di dunia (Astawan, 2008). Kebanyakan buah sawo manila dikonsumsi 

dalam keadaan segar (Orwa dkk., 2009). Sawo yang siap untuk dikonsumsi adalah 

sawo yang sudah matang. Sawo yang memiliki kualitas baik adalah sawo yang 

empuk dan berwarna cokelat tua (Astawan, 2010). 

 

Gambar 2.1 Buah Manilkara zapota (L.) P. Royen  (Hartati et al, 2013) 

2.1. 1 Klasifikasi Tanaman 

Samini (2008) menyatakan bahwa kedudukan taksonomi tanaman sawo 

manila (Manilkara zapota L. Van Royen) adalah sebagai berikut:  

Kerajaan  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Bangsa : Ebenales  

Suku   : Sapotaceae  

Marga  : Manilkara  

Jenis   : Manilkara zapota 

2.1. 2 Nama daerah 

Sawo manila sendiri memiliki beberapa nama seperti di negara Inggirs, 

tanaman ini memiliki lebih dari 1 macam nama yaitu chickle gum, common 

naseberry, sapodilla, chicle tree, naseberry. Kemudian di negara Jerman, sawo 
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manila juga memiliki banyak nama yaitu Breiapfelßaum, Sapodilla, 

Kaugummißaum. Di Indonesia sendiri, sawo manila dikenal dengan nama sawo 

londo, ciku dan sawo manila. Namun, suku jawa lebih sering menyebut sawo 

manila dengan sebutan sawo londo (Orwa et al, 2009). 

2.1. 3 Morfologi Tanaman 

Sawo adalah pohon buah yang memiliki umur panjang. Pohon dan 

buahnya dikenal dengan beberapa nama seperti sawo, sauh atau sauh manila. 

Pohonnya besar dan rindang, dapat tumbuh hingga ketinggian 30-40 m, memiliki 

cabang rendah, sawo memiliki batang yang kasar dan berwarna abu-abu 

kehitaman sampai coklat tua. Seluruh bagian tanaman mengandung getah 

berwarna putih susu yang kental. Daun tunggal terletak berseling, sering 

mengumpul pada ujung ranting. Daunnya bertepi rata dan sedikit berbulu, 

berwarna hijau tua mengkilap, bentuk bundar telur jorong sampai agak lanset 1,5x 

3,5-15 cm, pangkal dan ujungnya bentuk baji, bertangkai 1-3, 5 cm, tulang daun 

utama menonjol disisi sebelah bawah (Dalimartha, S, 2006).  

2.1. 4 Ekologi dan Penyebaran 

Menurut BAPPENAS (2005), sawo adalah tanaman buah yang berasal dari 

Guatemala (Amerika Tengah), Meksiko dan Hindia Barat. Tanaman sawo di 

Indonesia telah lama dikenal dan banyak ditanam mulai dari dataran rendah 

sampai tempat dengan ketinggian 1200 m di atas permukaan laut, seperti di Jawa 

dan Madura. Manilkara zapota L. adalah pohon yang hidup di daerah tropis dan 

pertumbuhannya sangat cepat yang dimiliki oleh keluarga Sapotaceae (genus 

Manilkara) (Singh et al., 2011) dan biasanya dibudidayakan untuk diambil 

buahnya (Ahmed et al., 2011) . Sawo manila dapat ditemukan di seluruh wilayah 

tropis di seluruh dunia. Buah ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, di 

mana populasi terbesar pohon asli masih ada di Semenanjung Yucatan Meksiko 

sampai ke Kosta Rika (Ganjyal et al., 2004). 

2.1. 5 Manfaat dan Aktifitas Biologi 

Didalam buah sawo yang matang terdapat banyak kandungan zat lemak, 

gula, garam fosfat, vitamin B1, dan vitamin C yang mengandung antioksidan yang 

berkhasiat untuk penderita Diabetes Melitus (Afifah, 2015). Selain itu, bagian 
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getah, buah, buah muda dan daunnya bisa digunakan sebagai obat diare, pada 

bagian daun dan batang sawo mengandung flavonoid (Sebayang, 2010). Secara 

empiris, buah sawo manila sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

pengobatan demam tipoid. Karena penggunaan yang sederhana dan bahannya pun 

mudah didapat sehingga relatif terjangkau di kalangan masyarakat (Fatimah et al., 

2013).  

Penelitian yang telah dilakukan Gricilda et al. (2014) menunjukkan bahwa 

ekstrak bunga Manilkara zapota memiliki aktivitas anti kanker dengan nilai IC50 

sebesar 12,5 µg/mL. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Kulkarni et 

al. (2006) menyebutkan bahwa dalam penelitiannya jus buah sawo memiliki 

aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 87,53 µm/mL. 

2.1. 6 Kandungan Kimia Tanaman 

Terdapat banyak kandungan senyawa kimia di dalam buah sawo, 

diantaranya flavonoid, saponin, dan tannin (Sukandar et al., 2012). Bagian daun 

Manilkara zapota juga mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, 

dan glikosida (Rahman et al., 2014). Bagian bijinya mengandung sapotin, 

saponin, achras saponin, alkaloid, fixed-oil (16-23%), dan sapotinine (0,08%). 

Selain itu, biji Manilkara zapota juga mengandung asam hidrosianat (Peiris, 

2007).Selain itu, sawo diketahui merupakan salah satu sumber yang baik dari 

asam askorbat, karetenoid, dan fenolik yang  dilaporkan memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan (Kulkarni et al., 2006).  

2.2 Tinjauan Tentang Ekstraksi  

Ekstraksi adalah salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau 

menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel 

dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Ekstraksi padat-cair 

merupakan suatu 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 pelrut yang diekstraksi. Pada ekstraksi 

padat-cair prinsip pemisahan didasarkan pada kemampuan atau daya larut analit 

dalam suatu pelarut tertentu. Mekanisme ekstraksi ini dimulai dengan adsorpsi 

pelarut ke dalam sampel dan pelarutan analit oleh pelarut (interaksi analit dengan 
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pelarut).  Selanjutnya terjadi difusi analit-pelarut ke permukaan sampel dan 

desorpsi analit pelarut ke permukaan sampel berlangsung sangat cepat ketika 

terjadi kontak antara sampel dan pelarut.  

Kecepatan difusi  bergantung pada beberapa faktor, yaitu : 

 Temperatur (suhu) 

 Luas permukaan partikel (sampel) 

 Jenis pelarut yang digunakan 

 Perbandingan antara analit dengan pelarut 

 Kecepatan dan lama pengadukan 

Agar kondisi optimum dapat tercapai ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan : 

 Kemampuan atau daya larut dari suatu analit dalam pelarut harus tinggi 

 Pelarut yang digunakan harus selektif  

 Konsentrasi analit dalam sampel harus cukup tinggi 

 Tersedia metode untuk memisahkan kembali analit dari pelarut 

pengekstraksi. 

Ekstraksi padat-cair dibedakan menjadi maserasi, perkolasi, dan sokletasi. 

1. Maserasi  

Maserasi merupakan salah satu ekstraksi padat-cair yang paling sederhana. 

Proses ekstraksi dilakukan dnegan cara merendam sampel pada suhu kamar 

menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel. 

Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga analit terekstraksi secara sempurna.  

Kelebihan dari metode ekstraksi maserasi 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 dibutuhkan banyak pelarut dalam ekstraksi maserasi dan 

waktu yang lama. 

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat-cair yang dilakukan 

dengan jalan mengalirkan pelarut secara perlahan pada sampel dalam suatu 

perkolator.  
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3. Sokletasi 

Sokletasi merupakan salah satu jenis ekstraksi menggunakan alat soklet. 

Prinsipnya adalah dilakukan secara terus menerus menggunakan pelarut yang 

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

sehingga akan diperoleh ekstrak. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut 

yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah (Leba, 2017).  

2.3 Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu teknik kromatografi yang 

didasarkan pada prinsip adsorbs, perbedaannya dengan kromatografi kolom yaitu 

konfigurasi KLT yang berbentuk planar (plate). Fase diam yang digunakan berupa 

padatan yang diaplikasikan dalam bentuk datar pada permukaan kaca atau 

aluminium sebagai penyangganya. Sedangkan fase gerak berupa cairan seperti 

yang digunakan dalam kromatografi kolom dan kromatografi kertas (Rubiyanto, 

2017). 

2.3.1 Fasa Diam 

Pada dasarnya, jenis padatan yang dipakai pada kromatografi kolom juga 

dapat digunakan pada KLT. Terdapat beberapa jenis adsorben & penggunaannya, 

diantaranya : 

 Silica gel : asam-asam amino, alkaloid, asam lemak, dan lain-lain. 

 Alumina : alkaloid, zat warna dan fenol-fenol. 

 Kielsghur (tanah diatomae) : gula, oligosakarida, dan trigliserida. 

 Selulosa : asam-asam amino dan alkaloid.  

Adapun plat KLT yang banyak digunakan dan terbuat dari silica gel 

dengan jenisnya antara lain : 

 Silica gel G : mengandung 13% CaSO4 sebagai bahan perekat  

 Silica gel H : tanpa kandungan CaSO4 

 Silica gel PF : mengandung bahan fluoresensi 

Sebelum plat KLT digunakan, plat KLT dapat dioptimalkan kerjanya 

dengan langkah aktivasi terlebih dahulu. Langkah untuk aktivasi plat KLT sebagai 

berikut : 
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 Untuk pemisahan senyawa-senyawa netral, plat KLT diaktivasi dengan 

cara memanaskannya pada suhu 100˚C menggunakan oven selama 

beberapa menit untuk menghilangkan air/ kelembabannya. 

 Untuk pemisahan senyawa dengan sifat basa, sebelum proses kromatografi 

pelarut ditambahkan dengan larutan ammonium hidroksida atau dietil 

amina. 

 Untuk pemisahan senyawa dengan sifat asam, pelarut dapat ditambahkan 

dengan asam asetat (Rubiyanto, 2017). 

2.3.2  Fasa Gerak 

Baik fasa diam maupun fasa gerak hanya digunakan bersama-sama dalam 

KLT saat proses kromatografi berlangsung melalui kesetimbangan yang 

melibatkan lapisan tipis adsorben, fasa pelarut dan fasa uap pelarut. Dengan 

demikian, solvent tidak selalu ekuivalen dengan fasa gerak karena komposisi 

keduanya berbeda sepanjang jalur plat walaupun digunakan fasa gerak yang sama 

dengan pelarut.  

Sifat-sifat ideal pelarut yang digunakan dalam proses KLT antara lain : 

a. Tersedia dalam bentuk murni dengan harga yang memadai. 

b. Tidak  menimbulkan reaksi dengan bahan yang berada dalam sampel 

ataupun material fasa diam. 

c. Mempunyai viskositas & tegangan permukaan yang sesuai. 

d. Mempunyai titik didih rendah agar memudahkan pengeringan setelah 

pengembangan. 

e. Memiliki kelarutan yang sesuai pada berbagai campuran solvent. 

f. Tidak bersifat toksik dan mudah pembuangan limbahnya. 

Karakter yang diinginkan pada pemilihan fase gerak yang kompetitif untuk 

KLT antara lain parameter kelarutan (solubility parameter), indeks polaritas 

(polarity index), dan kekuatannya sebagai solvent  (solvent strength). Parameter 

suatu kelarutan menunjukkan kemampuannya dalam kombinasi dengan berbagai 

macam pelarut lain. Indeks polaritas menunjukkan besaran empiris yang 

digunakan dalam mengukur ketertarikan antar molekul dalam solute dengan 

molekul solvent pada parameter kelarutan solvent yang bersangkutan dalam 

keadaan murninya.  Sementara kekuatan pelarut dinyatakan sebagai bilangan 
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tanpa satuan yang berkisar antara -0,25 sampai +1,3 yang ditentukan melalui 

energy adsorbs oleh molekul solvent pada solvent yang bersangkutan (Rubiyanto, 

2017). 

Tabel II.1  Indeks Polaritas (Rubiyanto, 2017) 

2.4 Tinjauan Tentang Kanker 

2.4.1 Definisi Kanker 

Menurut WHO, kanker adalah suatu penyakit yang ditandai dengan 

pertumbuhan sel abnormal yang tumbuh secara tidak terkendali yang kemudian 

dapat menyerang bagian tubuh yang berada didekatnya dan atau menyebar ke 

organ lain. Istilah lain yang digunakan untuk kanker adalah tumor ganas dan 

neoplasma (WHO, 2018). Sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangbiakkannya, sel-sel kanker akan membentuk suatu massa dari 

jaringan yang ganas sehingga dapat menyusup ke jaringan disekitarnya (invasif) 

dan bisa mengalami metastasis ke seluruh tubuh sehingga dapat menyebabkan 

kematian pada pendrita kanker  (Diananda, 2007). 

Terdapat dua jenis kanker yaitu kanker ganas (disebut juga maligna) 

dengan poliferase sel kanker yang tidak terkendali yang merugikan fungsi organ 

dari organ-organ tertentu serta dapat mengalami invasi ke jaringan disekitarnya. 

Selain itu, kanker ganas juga dapat mengalami metastase ke tempat yang jauh. 

Kanker jinak (benigna) merupakan kanker yang terdiri dari sel-sel yang normal 

yang tidak mengalami invasi atau metastase ke tempat lain (Pasaribu, 2006). 

Namun bagaimanapun juga, tumor jinak dapat menyebabkan masalah klinis 

No. Pelarut Parameter 

Kelarutan (δ) 

Indeks 

Polaritas (P’) 

Kekuatan 

Pelarut (ε˚) 

1. n-heksana 7,3 0,1 0,00 

3. Toluena 8,9 2,4 0,22 

4. Etoksi etana 7,4 2,8 0,29 

5. Kloroform 9,3 4,1 0,31 

6. Dikloro metana 9,7 3,1 0,32 

10. Aseton 9,9 5,1 0,43 

11. Etil asetat 9,6 4,4 0,45 

13. n-propanol 11,5 4,0 0,63 

14. Etanol  12,7 4,3 0,68 

15. Methanol  14,4 5,1 0,73 

16. Asam asetat - 6,0 Besar  

17. Air  21 10,2 Sangat besar 
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karena dapat menyebabkan peningkatan pelepasan hormon yang sangat tinggi 

yang menciptakan ketidakseimbangan fisiologis dalam tubuh. Sebagai contoh, 

adenoma tiroid (pertumbuhan epitel praralsigna) dapat menyebabkan pelepasan 

berlebihan pada hormon tiroid ke dalam sirkulasi, yang menyebabkan 

hipertiroidisme; Adenoma hipofisis dapat melepaskan hormon pertumbuhan ke 

dalam sirkulasi, menyebabkan pertumbuhan berlebihan pada jaringan tertentu atau 

suatu kondisi yang dikenal sebagai akromegali. Meskipun demikian, kematian 

yang disebabkan oleh tumor jinak relatif tidak umum terjadi. Mayoritas mortalitas 

yang terjadi pada penserita kanker berasal dari tumor ganas (The Nature of 

Cancer, Chapter 2).. 

2.4.2 Sifat dan Karakteristik Sel Kanker 

Kanker dalam pengertian secara sederhana adalah sel yang mengalami 

pertumbuhan terus menerus secara tidak terkendali, tidak terbatas, dan tidak 

normal (abnormal). Dalam kondisi normal, sel hanya akan berkembang biak 

dengan cara membelah diri jika ada sel yang mengalami kematian atau rusak. 

Sedangkan sel kanker sendiri akan terus mengalami perkembangbiakan meskipun 

tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sel kanker merusak jaringan sel lain yang normal 

dan menyebar ke organ tubuh lain melalui jaringan ikat, darah, saraf dan jaringan 

penunjang organ tubuh. Bagian organ tubuh yang terserang sel kanker dapat 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan organ tersebut (Mardiana, 2004). 

Menurut Hanahan dan Weinberg (2000), sel kanker memiliki beberapa ciri 

karakteristik yaitu, sebagai berikut : 

1. Sel kanker dapat mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri. 

Sinyal pertumbuhan dibutuhkan agar sel dapat terus membelah. Berbeda 

dari sel normal, sel kanker dapat tetap dan terus tumbuh. 

2. Sel kanker tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhan. Sel kanker 

tidak merespon adanya sinyal yang dapat menghentikan terjadinya 

pertumbuhan dan pembelahan sel. Dengan demikian, sel kanker akan 

dapat terus membelah diri. 

3. Sel kanker dapat menghindar dari mekanisme apoptosis. Dimana apoptosis 

itu sendiri merupakan program bunuh diri sel ketika sel tersebut 
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mengalami kerusakan, baik secara struktural maupun fungsional, yang 

tidak dapat ditolerir lagi.  

4. Sel kanker mempunyai kemampuan dan potensi yang tak terbatas dalam 

mengadakan replikasi. 

5. Sel kanker dapat menginduksi angiogenesis untuk mencukupi kebutuhan 

oksigen dan nutrisi. Pada masa tahap perkembangan tumor yang 

hiperproliferatif, sel-sel tumor akan mengekspresikan protein 

proangiogenik sehingga akan terbentuk cabang baru pada pembuluh darah 

yang menuju sel kanker yang kemudian akan mensuplai kebutuhan nutrisi 

dan oksigen dari sel kanker. 

6. Sel kanker mampu menginvasi jaringan yang berada di sekitarnya dan 

membentuk anak sebar. 

2.4.3 Karsinogenesis 

Karsinogenesis merupakan suatu proses yang melalui banyak tahap, baik 

pada tingkat fenotipe maupun genotype. Suatu neoplasma ganas memiliki 

beberapa sifat fenotipik, misal adanya pertumbuhan yang berlebihan, sifat invasi 

lokal, dan kemampuan metastasis. Sifat ini didapatkan secara bertahap melalui 

suatu fenomena yang disebut tumor progression. Pada tingkat molekular, progresi 

ini dapat terjadi akibat akumulasi kelainan genetik yang pada sebagian kasus 

dipermudah oleh adanya gangguan pada perbaikan DNA. Perubahan genetik yang 

mempermudah proses pembentukan tumor tidak hanya melibatkan gen yang 

mengendalikan angiogenesis, invasi, dan metastasis. Sel kanker juga harus 

melewatkan proses penuaan normal yang membatasi pembelahan sel (Kumar et 

al., 2007). Proses karsinogenesis terjadi secara bertahap diawali dengan proses 

inisiasi, dilanjutkan dengan promosi, dan berlanjut dengan progresi dari sel 

normal menjadi sel kanker (Dipiro,2008). 

1. Inisiasi  

Pada tahap inisiasi atau pengenalan terjadi suatu perubahan menetap 

tertentu dalam bahan genetik sel yang memancing sel bakal menjadi ganas. 

Perubahan dalam bahan genetik sel ini disebabkan oleh suatu agen yang disebut 

karsinogen. Zat karsinogen bisa berupa bahan kimia, virus, radiasi (penyinaran), 

atau sinar ultraviolet matahari. Namun, tidak semua sel memiliki kepekaan yang 
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sama terhadap suatu karsinogen (Iskandar, 2007). Fase inisiasi berlangsung secara 

cepat. Tempat yang seringkali diserang yaitu asam nukleat (DNA/ RNA) atau 

protein dalam sel terutama atom nitrogen, oksigen dan sulfur (Kartawiguna, 

2001). 

2. Promosi 

Promosi merupakan proses induksi tumor pada sel yang sebelumnya telah 

diinisiasi atau diinduksi oleh suatu zat kimia (Iskandar, 2007). Namun, sel yang 

sudah terinisiasi tidak akan menjadi ganas jika tidak dirangsang oleh zat yang 

disebut dengan promotor. Promotor adalah suatu zat poliferatif, dan salah satu 

promotor adalah lemak. Fase promosi adalah proses yang menyebabkan sel 

terinisiasi berkembang menjadi sel preneoplasma oleh stimulus suatu zat 

(promotor) (Kartawiguna, 2001). Pada tahap promosi, suatu sel yang telah 

mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Sel yang belum melewati tahap 

inisiasi tidak akan terpengaruh oleh promosi. (Iskandar, 2007).  

3. Progresi 

Fase progresi berlangsung lama atau selama berbulan-bulan. Pada fase ini 

awalnya sel preneoplasma yang berada dalam stadium metaplasia akan 

berkembang progresif menjadi stadium dysplasia sebelum menjadi neoplasma. 

Kemudian terjadi ekspansi populasi sel secara spontan dan irreversible. Sel-sel 

menjadi kurang responsive terhadap sistem imunitas tubuh dan regulasi sel 

(Kartawiguna, 2001).  

Secara umum, karsinogen juga dapat diartikan sebagai suatu penyebab 

yang dapat merangsang pembentukan kanker. Berikut beberapa jenis karsinogen 

yang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kanker.  

a. Senyawa kimia (zat karsinogen), dalam hal ini adalah zat pewarna, zat 

pengawet, serta bahan tambahan pada makanan dan minuman. 

b. Faktor fisika, dalam hal ini adalah bom atom dan radioterapi agresif 

(radiasi sinar pengion).  

c. Virus, jenis virus penyebab kanker biasanya disebut dengan virus 

onkogenik yang beberapa jenis dari virus tersebut juga berhubungan erat 

dengan proses perubahan sel normal menjadi sel kanker.  
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d. Hormon, yang dimaksud adalah zat yang dihasilkan suatu kelenjar tubuh 

yang berfungsi mengatur kegiatan organ-organ tubuh. Dalam beberapa 

penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan 

dapat menyebabkan kanker pada organ tubuh yang dipengaruhinya 

(Dalimartha, 2003). 

2.4.4 Siklus Sel 

Siklus sel adalah proses vital dalam kehidupan setiap organisme hidup. 

Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri 

dari 2 proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah 

digandakan ke 2 sel anak. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi 2 tahap, 

yaitu mitosis (M) (pembelahan 1 sel menjadi 2 sel) dan interfase (proses di antara 

2 mitosis). Interfase terdiri dari fase gap 1 (G1), sintesis DNA (S), gap 2 (G2) 

(CCRC, 2014).  

 

 Gambar 2.2 Siklus Sel  

Ada lima tahap dalam siklus sel, yaitu : 

1. Tahap G1 (jeda pascamitosis)  : Produksi enzim-enzim yang dibutuhkan 

untuk sintesis DNA (asam deoksiribonukleat). Lamanya tahap G1 adalah 

antara 15-18 jam. 

2. Tahap S1 atau sintesis : terjadi proses sintesis dan replikasi DNA menjadi 

dua. Lamanya tahap sintesis ini terjadi selama 10-20 jam.  

3. Tahap G2 (jeda pramitosis) : terjadi sintesis RNA (asam ribonukleat) dan 

sintesis protein untuk proses mitosis selanjutnya. Lamanya tahap G2 

adalah 3 jam.  
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4. Tahap M atau mitosis : terjadi pembelahan sel, menghasilkan dua sel 

identik. Lamanya tahap mitosis adalah 1 jam.  

5. Tahap G0 (fase istirahat) : tetap dalam tahap ini atau kembali pada siklus 

sel untuk replikasi sel. Sel-sel dalam tahap ini tidak sensitive terhadap 

obat-obat antineoplastic (Kee, 1996).  

Dibandingkan dengan sel-sel normal, sel-sel kanker akan lebih cepat dalam 

menjalani tahap-tahap di atas.  

2.5 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.5.1 Definisi Kanker Payudara 

 

Gambar 2.3 Anatomi Payudara (Ferrel, 2001) 

Kanker payudara merupakan kanker yang berasal kelenjar, saluran 

kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Sejumlah sel payudara yang tumbuh 

dan berkembang secara tidak terkontrol inilah yang disebut dengan tumor atau 

benjolan. Tetapi, tidak semua tumor adalah kanker karena tumor sendiri bersifat 

tidak menyebar ke seluruh tubuh. Tumor yang dapat menyebar ke jaringan sekitar 

atau menyebar ke seluruh bagian tubuh disebut tumor ganas atau kanker (Ariana, 

2015). Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang 

perempuan. Setiap 2 dari 10.000 perempuan di dunia diperkirakan akan 

mengalami kanker payudara setiap tahunnya. Kanker payudara merupakan salah 

satu penyebab kematian utama yang diakibatkan oleh kanker pada perempuan 

oleh kanker pada perempuan di seluruh dunia (Depkes RI, 2009). Biasanya kanker 

payudara ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak terbanyak di kuadran lateral 

atas  (Mansjoer, 2002). 
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Menurut American Cancer Society, terdapat beberapa jenis kanker 

payudara, yakni : 

a. Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) 

Ductal carcinoma in situ (DCIS), juga disebut intraductal carcinoma dan 

kanker payudara stadium 0. DCIS adalah kanker payudara non-invasif atau pra-

invasif. Ini berarti sel-sel yang melapisi saluran telah berubah menjadi sel kanker 

namun belum menyebar melalui dinding saluran ke jaringan payudara di 

dekatnya. Karena DCIS belum menyebar ke jaringan payudara disekitarnya, ia 

tidak bisa menyebar (bermetastasis) di luar payudara ke bagian tubuh yang lain. 

DCIS dianggap sebagai pre-cancer karena terkadang bisa menjadi kanker invasif. 

Ini berarti bahwa seiring berjalannya waktu, DCIS dapat menyebar keluar dari 

saluran ke jaringan terdekat, dan bisa bermetastasis (menyebar). 

b. Lobular Carsinoma In Situ (LCIS) 

Lobular Carsinoma In Situ (LCIS) juga dapat disebut neoplasia lobular. 

Dalam perubahan yang terjadi pada payudara, sel-sel yang terlihat seperti sel 

kanker mulai tumbuh di kelenjar susu yang memproduksi ASI (disebut lobulus), 

tapi tidak tumbuh melalui dinding lobulus. LCIS tidak dianggap sebagai kanker, 

dan biasanya tidak menyebar melampaui lobulus dan dapat menjadi kanker 

payudara invasif jika tidak diobati.  

c. Invasive Ductal Carsinoma (IDC) 

IDC adalah jenis kanker yang paling umum. IDC (Invasive Ductal 

Carsinoma) bermula dari sel yang melapisi saluran susu di payudara, menerobos 

dinding duktus, dan tumbuh ke jaringan payudara terdekat. Pada titik ini, mungkin 

kanker bisa menyebar (bermetastasis) ke bagian tubuh lainnya melalui sistem 

getah bening dan aliran darah. 

d. Invasive Lobular Carcinoma (ILC) 

Invasive Lobular Carcinoma (ILC) adalah kanker yang bermula dari 

lobulus. Sama seperti IDC, ILC dapat menyebar (bermetastasis) ke bagian tubuh 

yang lain.  
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e. Inflamatory Breast Cancer (IBC) 

Inflamatory Breast Cancer (kanker payudara terinflamasi) merupakan 

jenis kanker payudara invasive yang jarang terjadi. Gejalanya meliputi 

pembengkakan payudara, warna ungu atau merah pada kulit dan puting atau 

penebalan kulit payudara sehingga terlihat seperti kulit jeruk. Gejala yang terjadi 

pada kanker ini disebabkan oleh sel kanker yang menghalangi pembuluh getah 

bening di kulit. 

2.5.2 Epidemiologi  

Menurut Organisasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) 8-9% wanita dapat 

mengalami kanker payudara. Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis 

kanker yang paling banyak ditemui pada wanita. Laporan WHO tahun 2005 

jumlah perempuan penderita kanker payudara mencapai 1.150.000 orang, 700.000 

diantaranya tinggal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data 

dari IARC (International Agency for Research on Cancer), pada tahun 2002 

kanker payudara menempati urutan pertama dari seluruh kanker pada perempuan 

(insiden rate 38 per 100.000 perempuan) dengan kasus baru sebesar 22,7% dan 

jumlah kematian 14% per tahun dari seluruh kanker pada perempuan di dunia 

(Pusat Komunikasi Publik Setjen Depkes, 2008).  

Berdasarkan data dari RS. 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 (RS.Kanker Dharmais, 2013). 

Di negara-negara Asia, insiden kanker payudara mencapai 20 per 100.000 

penduduk. Disamping itu, berdasarkan data Globocan, International Agency for 

Research on Cancer (IARC) (2002), didapatkan estimasi insiden kanker payudara 

di Indonesia sebesar 26 per 100.000 perempuan (Depkes RI, 2008).  
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2.5.3 Faktor Resiko 

Sampai saat ini penyebab pasti kanker payudara belum diketahui. Namun, 

teerdapat berbagai faktor resiko yang berhubungan dengan terjadinya kanker 

payudara, diantaranya jenis kelamin, faktor usia, riwayat keluarga, faktor genetik, 

menopause dan tidak menyusui. Berdasarkan dari penelitian, wanita lebih berisiko 

terkena kanker payudara dibandingkan pria. Prevalensi kanker payudara pada pria 

hanya sekitar 1% dari seluruh insiden kanker payudara (Rasjidi, 2010). 

Faktor risiko utama yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara 

adalah kondisi hormonal dan genetik (riwayat keluarga) (Rasjidi, 2010). Faktor 

hormonal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain usia menache, usia 

kehamilan pertama, paritas, riwayat menyusui, infertilitas dan penggunaan 

kontrasepsi hormonal dalam waktu lama (Rasjidi, 2010). Terdapat beberapa faktor 

resiko kanker yang dapat dimodifikasi, diantaranya obesitas, konsumsi rokok, 

konsumsi alkohol,  dan  penggunaan kontrasepsi hormonal (Putra, 2015). 

2.5.4 Tanda dan Gejala 

Menurut American Cancer Society, gejala kanker payudara yang paling 

umum adalah adanya benjolan atau terbentuknya massa baru. Massa yang keras 

dan tidak sakit dan memiliki tepi tidak teratur lebih besar kemungkinannya 

menjadi kanker, tetapi kanker payudara juga bisa berbentuk bulat dan lunak dan 

juga bahkan terasa sakit. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan adanya 

pembentukkan massa yang baru, benjolan ataupun perubahan pada payudara. 

Gejala lain yang mungkin dari kanker payudara meliputi: 

 Pembengkakan seluruh atau sebagian payudara (bahkan jika tidak ada 

benjolan yang jelas dirasakan) 

 Iritasi kulit (terkadang terlihat seperti kulit jeruk) 

 Nyeri payudara atau puting 

 Nipple retraction (memutar ke dalam) 

 Kemerahan, skalabilitas, atau penebalan puting atau kulit payudara 

 Nipple discharge (selain ASI) 
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Terkadang kanker payudara dapat menyebar ke kelenjar getah bening di 

bawah lengan atau di sekitar tulang leher dan menyebabkan benjolan atau 

pembengkakan, bahkan sebelum tumor di payudara cukup besar untuk dirasakan. 

2.5.5 Stadium Kanker Payudara 

Kanker payudara terdiri dari beberapa stadium, yaitu :  

a. Stadium 0  

 

Gambar 2.4 Kanker Payudara Stadium 0 (ASCO, 2005-2018) 

Ductal carcinoma in situ (DCIS), juga disebut intraductal carcinoma dan 

kanker payudara stadium 0. DCIS adalah kanker payudara non-invasif atau pra-

invasif. Ini berarti sel-sel yang melapisi saluran telah berubah menjadi sel kanker 

namun belum menyebar melalui dinding saluran ke jaringan payudara di 

dekatnya. Karena kanker payudara stadium 0 belum menyebar ke jaringan 

payudara disekitarnya, maka kanker payudara stadium 0 tidak bisa menyebar 

(bermetastasis) di luar payudara ke bagian tubuh lainnya. 

Kanker payudara stadium 0 dianggap sebagai pre-cancer karena terkadang 

bisa menjadi kanker invasif. Ini berarti dengan seiring berjalannya waktu, kanker 

ini dapat menyebar keluar dari saluran ke jaringan terdekat, dan bisa bermetastasis 

(menyebar). Jadi hampir semua wanita dengan kanker payudara stasium 0 dapat 

diobati (American Cancer Society, 2016). 
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b. Stadium I  

 

Gambar 2.5 Kanker Payudara Stadium I (NCI, 2017) 

Pada stadium I, tumor berukuran 2 cm atau lebih kecil dan belum 

menyebar di luar payudara. Sekelompok kecil sel kanker (dengan ukuran lebih 

besar dari 0,2 milimeter tetapi tidak lebih dari 2 milimeter) ditemukan di kelenjar 

getah bening (National Cancer Institute, 2017). 

c. Stadium II  

Gambar 2.6 Kanker Payudara Stadium II (NCI, 2017) 

Kanker payudara stadium 2 terbagi menjadi 2, yaitu stadium IIA dan IIB. 

 Pada stadium IIA, tumor berukuran 2 cm atau lebih kecil dari 2 cm dan 

kanker ditemukan di kelenjar getah bening aksila atau kelenjar getah 

bening dekat tulang dada. Terdapat juga tumor dengan ukuran lebih besar 

dari 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar 

getah bening.  

 Pada stadium IIB, ukuran tumor lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih 

dari 5 cm dan kanker telah ditemukan di kelenjar getah bening aksila atau 

kelenjar getah bening dekat tulang dada. Terdapat juga tumor dengan 

ukuran lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening 

(Natioanl Cancer Institute, 2017). 
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d. Stadium III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kanker Payudara Stadium III (NCI, 2017).  

Kanker payudara stadium III terdiri dari 3, yaitu : 

 Pada stadium IIIA : ukuran tumor lebih besar dari 5 cm dan kanker  

ditemukan di kelenjar getah bening aksila atau kelenjar getah bening dekat 

tulang dada. 

 Pada stadium IIIB : kanker telah menyebar ke dinding dada dan atau ke 

kulit payudara dan menyebabkan pembengkakan atau ulkus. Kanker 

mungkin telah menyebar hingga kelenjar getah bening aksila atau kelenjar 

getah bening di dekat tulang dada. Kanker juga telah menyebar ke kulit 

payudara dan menyebabkan peradangan. 

 Pada stadium IIIC : kanker payudara telah menyebar ke kelenjar getah 

bening di belakang tulang dada dan di bawah lengan. Atau, kanker telah 

menyebar ke kelenjar getah bening di atas atau di bawah tulang selangka 

(National Cancer Institute, 2017). 
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e. Stadium IV  

 

Gambar 2.8 Kanker Payudara Stadium IV (NCI, 2017) 

Kanker telah menyebar atau bermetastasis ke organ tubuh lainnya. Organ 

tubuh yang paling sering yaitu tulang, paru-paru, hati, atau otak (National Cancer 

Institute, 2017).  

2.6 Tinjauan Tentang Antikanker 

1. Kemoterapi  

Kemoterapi merupakan salah satu pengobatan penyakit kanker dengan obat 

pembunuh kanker yang mungkin diberikan secara intravena (disuntikkan ke 

pembuluh darah) atau dapat juga diberikan secara oral melalui mulut. Obat-obatan 

bekerja melalui aliran darah untuk mencapai sel kanker di dalam tubuh. Biasanya, 

kemoterapi dapat diberikan langsung ke cairan tulang belakang dan sumsum 

tulang belakang. 

Obat kemoterapi dapat menimbulkan beberapa efek samping. Efek samping 

yang ditimbulkan tergantung dari jenis serta dosis obat yang diberikan, dan juga 

lama pengobatannya. Beberapa efek samping yang paling umum terjadi yaitu 

rambut rontok, perubahan pada kuku, luka pada bagian mulut, kehilangan nafsu 

makan, perubahan berat badan, mual, muntah, dan diare. Kemoterapi juga dapat 

mempengaruhi sel pembentuk darah dari sumsum tulang, sehingga hal tersebut 

dapat mengakibatkan meningkatnya kemungkinan infeksi (akibat dari jumlah sel 
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darah putih yang rendah), mudah memar atau berdarah (akibat dari jumlah 

trombosit yang rendah), dan kelelahan (American Cancer Society, 2018). 

Kemoterapi merupakan bentuk terapi sistemik (seluruh tubuh) yang 

menggunakan obat-obat sitotoksin untuk membunuh sel kanker. Dimana obat 

sitotoksin tersebut bekerja pada semua pembelahan sel yang aktif di dalam tubuh 

karena proses pembelahan sel kanker sangat cepat. Kelemahan utama obat 

kemoterapi adalah adanya kerusakan baik pada sel-sel kanker maupun pada sel-sel 

yang normal (Junaidi, 2007). 

Tidak semua wanita yang menderita kanker payudara akan membutuhkan 

kemoterapi, namun ada beberapa situasi di mana kemoterapi dapat 

direkomendasikan :  

a. Kemoterapi Adjuvant adalah kemoterapi yang diberikan setelah dilakukan 

operasi. Kemoterapi ini digunakan untuk membunuh sel kanker yang 

mungkin tertinggal atau menyebar tapi tidak terlihat atau tidak terdeteksi. 

Jika sel-sel ini dibiarkan tumbuh, maka dapat membentuk tumor baru di 

tempat lain di dalam tubuh. Kemoterapi ajuvan dapat menurunkan risiko 

terkena kanker payudara kembali. 

b. Kemoterapi Neo Adjuvant Adalah kemoterapi yang diberikan sebelum 

operasi. Kemoterapi ini dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran tumor 

sehingga bisa dilepas dengan operasi yang kurang ekstensif. Karena itu, 

kemoterapi neoadjuvant sering digunakan untuk mengobati kanker yang 

terlalu besar untuk diangkat dengan pembedahan (American Cancer Society, 

2018). 

c. Kemoterapi paliatif hanya diberikan untuk mengurangi besarnya tumor 

(Junaidi, 2007).  

2. Pembedahan  

Pembedahan merupakan salah satu pengobatan yang paling sering 

digunakan untuk kanker payudara. Beberapa jenis pembedahan diantaranya: 

a. Breast-conversiving surgery (juga disebut lumpectomy, mastektomi parsial, 

atau mastektomi segmental)  adalah operasi di mana hanya bagian dari 

payudara yang mengandung kanker yang dikeluarkan. Tujuannya adalah 

untuk mengangkat kanker serta beberapa jaringan normal di sekitarnya.  
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b. Mastektomi adalah pembedahan di mana seluruh jaringan payudara 

diangkat, termasuk semua jaringan payudara dan kadang-kadang jaringan 

terdekat lainnya. Ada beberapa jenis mastektomi. Beberapa wanita juga 

mungkin mendapatkan mastektomi ganda. Setelah mastektomi, pasien 

diberikan pilihan untuk merekontruksi payudara. Hal ini merupakan operasi 

plastic untuk mengembalikan bentuk payudara (American Cancer Society, 

2018). 

3. Radiasi 

Terapi radiasi adalah pengobatan atau perawatan yang dilakukan 

menggunakan sinar berenergi tinggi (seperti sinar-x) atau partikel yang 

menghancurkan sel kanker. Dua jenis terapi radiasi utama dapat digunakan 

untuk mengobati kanker payudara: 

 Radiasi sinar eksternal: Radiasi jenis ini berasal dari pancaran mesin di 

luar tubuh. 

 Radiasi internal (brachytherapy): Untuk pengobatan ini, sumber radioaktif 

dimasukkan ke dalam tubuh dibagian yang terdekat dengan sel kanker 

berada (American Cancer Society, 2018).  

4. Hormon 

Beberapa jenis kanker payudara dipengaruhi oleh hormone yang ada di 

dalam dalam darah. Sel kanker payudara dengan ER-positif dan PR-positif 

mempunyai reseptor (protein) yang menempel pada estrogen, yang dapat 

membantu pertumbuhan sel kanker. Terapi hormon merupakan bentuk terapi 

sistemik, artinya terapi ini dapat mencapai hampir keseluruhan sel kanker yang 

terdapat pada bagian tubuh dan tidak hanya di payudara. Terapi hormone 

dianjurkan untuk wanita dengan kanker payudara ER-positif dan / atau PR-positif. 

Terapi hormon biasanya sering digunakan sebagai terapi adjuvant (setelah 

operasi) untuk membantu mengurangi risiko terjadinya kanker kembali. 

Terkadang dapat juga digunakan sebagai terapi neoadjuvant atau terapi yang 

diberikan sebelum dilakukannya operasi. Biasanya dikonsumsi minimal 5 tahun 

(American Cancer Society, 2018). 
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2.7 Tinjauan Tentang Doksorubisin 

Doksorubisin adalah suatu antibiotik golongan antrasiklin yang telah 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). Pada penggunaan jangka panjang, 

doksorubisin dapat menyebabkan kardiotoksisitas sehingga 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 secara kombinasi dengan agen 

antikanker lainnya seperti siklofosfamid, cisplatin dan 5-FU. Pada pengguunaan 

secara kombinasi dengan agen antikanker lain, dapat meningkatkan respon klinis 

dan pengurangan efek samping cenderung lebih baik dibandingkan penggunaan 

doksorubisin tunggal (Bruton et al., 2005). Oleh karena itu pengembangan agen 

antikanker dengan efek samping yang rendah maupun agen kombinasi yang dapat 

menurunkan efek samping doksorubisin masih perlu terus diupayakan. 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Doksorubisin (Pubchem, 2016) 

 

 

 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/doxorubicin.png
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Berbagai penelitian tentang mekanisme kerja doksorubisin telah dilakukan. 

Mekanisme aksi dari nntibiotik antrasiklin seperti doksorubisin memiliki empat 

mekanisme yaitu: 

1. Penghambatan enzim topoisomerase II 

2. Interkalasi DNA sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penghambatan 

sintesis DNA dan RNA 

3. Pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion 

4. 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 dengan cara 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 (Minotti et al., 2004). Doksorubisin dapat 

membentuk intermediate radikal semiquinon, yang dapat bereaksi dengan oksigen 

menghasilkan radikal anion superoksida, yang selanjutnya akan akan 

menghasilkan hidrogen peroksida dan radikal hidroksil yang menyerang DNA 

(Serrano et al., 1999) dan 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 
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menjadi doksorubisinol yang melibatkan berbagai enzim antara lain karbonil 

reduktase. Mekanisme utama toksisitas doksorubisinol 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 

adanya penurunan efikasi 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). Oleh 

karena itu diperlukan suatu agen yang mampu mengatasi masalah resistensi 

doksorubisin serta menurunkan efek samping penggunaan doksorubisin. 

2.8 Tinjauan Tentang Senyawa Metabolit sebagai Antikanker 

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai agen sitotoksik telah banyak 

ditemukan dari tumbuhan, tetapi sangat sedikit yang berhasil mencapai 

penggunaan klinis setelah melalui proses yang panjang dan selektif dari 

identifikasi kimia untuk mengetahui efektivitas senyawa dalam terapi pengobatan 

kanker. Masing-masing senyawa ini memiliki kelebihan dan kekurangan (Seca, 

2018).  

Untuk mengetahui suatu senyawa merupakan agen antikanker dari tanaman 

obat, National Cancer Institute (NCI) Amerika Serikat, menentukan prosedur 
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screening, yaitu preparasi, prescreen, screen, monitoring, secondary testing, dan 

clinical trials. Preparasi yang dilakukan adalah berupa pengumpulan tanaman dan 

ekstraksi. Prescreen test dilakukan dengan uji in vitro atau in vivo secara 

sederhana untuk mengidentifikasi ekstrak yang berpotensi antikanker. Ekstrak 

yang aktif kemudian discreening melawan sel yang lebih banyak secara in vivo. 

Ekstrak yang berhasil discreening akan dilakukan tahap monitoring, yaitu 

difraksinasi untuk memperoleh senyawa aktif yang murni. Senyawa yang murni 

ini kemudian diuji secara in vivo. Senyawa yang berhasil menunjukkan aktivitas 

antikanker ini dilakukan secondary testing untuk menentukan apakah senyawa 

tersebut dapat digunakan untuk clinical trials. 

Beberapa senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas sebagai 

antikanker adalah sebagai berikut : 

a. Alkaloid 

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terdapat dalam 

tumbuh-tumbuhan bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai system lingkar 

heterosiklik dengan nitrogen sebagai hetero atomnya (Sumardjo, 2008).  Alkaloid 

memiliki aktivitas sebagai anti kanker / anti tumor yaitu menghambat pembelahan 

sel tumor dengan menghalangi miktotubula depolimerisasai. Berdasarkan aktivitas 

antikanker atau antitumor, alkaloid sitotoksik terhadap berbagai jenis kanker dan 

leukemia, juga sebagai antivirus. Kebanyakan alkaloid dengan aktivitas 

antikanker antara lain indol, piridin, piperidin atau aminoalkaloids (Kintzios and 

Barberaki, 2004). Hal ini dibuktikan dengan penelitian uji sitotoksisitas isolate 

sponge Zyzzya fuliginosa terhadap kanker leukemia dengan harga IC50: 0,12 

µg/mL, menunjukkan bahwa senyawa alkaloid berpotensi sebagai antikanker 

(Singla, 2014). 

b. Flavonoid 

Senyawa turunan flavonoid menunjukkan aktivitas antikanker dan juga 

merupakan kandidat multidrug resistance reversing agent dalam kemoterapi 

kanker (Ikegawa et al., 2002). Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa 

fenol terbesar yang ditemukan di alam. Banyak senyawa flavonoid ini bukan 

disebabkan oleh banyaknya struktur variasi struktur, akan tetapi lebih disebabkan 

oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkolasi atau glikolasi pada struktur tersebut. 
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Flavonoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya (kristanti, 

2008). Salah satu senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai agen anti kanker 

dengan penghambatan poliferase dan pemacuan apoptosis adalah hesperidin. 

Hisperidin dilaporkan dapat menghambat aktivitas tyrosinase diphenolase yang 

berperan dalam proses melanogenesis pada sel melanoma tikus (Zhang et al., 

2007). Beberapa flavonoid juga dapat mengubah produksi hormon dan 

menghambat aromatase untuk mencegah perkembangan sel kanker (Gricilda, 

2014).  

c. Polifenol 

Polifenol ini memiliki ciri khas yaitu terdapat banyak gugus fenol dalam 

molekulnya. Polifenol memiliki spektrum yang luas dengan sifat kelarutan pada 

suatu pelarut yang berbeda-beda. Turunan polifenol sebagai antioksidan dapat 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki 

radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas. Polifenol merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas antioksidan dalam buah dan sayuran (Hattenschwiler dan Vitousek, 

2000). 

Senyawa polifenol dapat menghambat sel kanker dengan enzim 

metabolisme xenobiotik yang mengubah aktivasi metabolik karsinogen potensial. 

Mekanisme aksi aktivitas anti kanker fenol bisa dengan mengganggu pembelahan 

sel selama mitosis pada tahap telofase. Juga dilaporkan bahwa fenol mengurangi 

jumlah protein seluler dan indeks mitosis dan pembentukan koloni selama sel 

proliferasi sel kanker (Gricilda et al., 2014). Data diatas didukung dengan 

penelitian uji sitotoksisitas polifenol dari molase gula tebu terhadap sel kanker 

kolon secara in vitro, didapatkan IC50 sebesar 23.21 µg/mL (Chen, 2016). 

d. Antrakuinon 

Antrakinon merupakan senyawa turunan antrasena yang diperoleh dari 

reaksi oksidasi antrasena. Golongan ini memiliki aglikon yang sekerabat dengan 

antrasena yang memiliki gugus karbonil pada kedua atom C yang berseberangan 

(atom C9 dan C10), larut dalam air panas atau alkohol encer (Stanitsky, 2003). 

Sebagian besar antrakuinon memiliki efek yang lemah sitotoksik terhadap garis 

sel HeLa, kecuali damnacanthal dan morindone, keduanya menunjukkan aktivitas 
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sitotoksik moderat. Secara struktural, terdapat empat antrakuinon yang 

menunjukkan sitotoksisitas kuat (nordamnacanthal, damnacanthal, lucidin – 

methyl eter dan rubiadin) (Ali et al., 2011).  

e. Saponin 

Saponin merupakan suatu senyawa yang memiliki berat molekul tinggi, dan 

berdasarkan struktur aglikonnya, saponin dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu tipe steroida dan tipe triterpenoida. Kedua senyawa ini memiliki hubungan 

glikosidik pada atom C- 3 dan memiliki asal usul biogenetika yang sama lewat 

asam mevalonat dan satuan-satuan isoprenoid (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

Penelitian modern menemukan bahwa saponin memiliki efek antitumor pada 

banyak sel kanker tergantung pada jenis saponin. Saponin dapat menghambat 

pertumbuhan sel tumor dan apoptosis sel kanker dengan nilai IC50 mencapai 0,2 

mM. Sementara itu, saponin dikombinasikan dengan pengobatan tumor 

konvensional, menghasilkan peningkatan keberhasilan secara terapeutik. (Man et 

al., 2010). 

f. Terpenoid  

Senyawa terpena dan terpenoid merupakan penggabungan antara unit-unit 

isoprene dan isopentan dan terbentuk di dalam tumbuhan sebagai hasil proses 

biosintesis. Terpenoid telah terbukti menekan pertumbuhan sel kanker dengan 

bertindak pada perkembangan tumor, menghambat inisiasi dan promosi 

karsinogenesis, menginduksi diferensiasi sel tumor dan apoptosis dan menekan 

angiogenesis tumor, invasi dan metastasis memelalui berbagai transkirpsi 

(Bishayee et al.,2011). Dalam biosintesinya semua terpenoid berasal dari asam 

mevalonat. Berdasarkan aktivitas anti kanker/ anti tumor, terpenoid menjadi 

sitotoksik terhadap berbagai jenis kanker, seperti kanker prostat, kanker pankreas, 

kanker paru-paru dan leukemia. Terpenoid dari tanaman Rabdosia trichocarpa 

bersifat sitotoksik pada sel HeLa, serta tanaman Maytenus sp memiliki sifat 

sitotoksik pada leukemia (Kintzios and Barberaki, 2004). 

2.9 Tinjauan Tentang Kanker Payudara MCF-7  

Sel MCF-7 merupakan salah satu sel yang sering digunakan dalam 

penelitian. Sel ini juga merupakan  sel kanker payudara yang telah dipatenkan 

oleh lembaga Michigan Cancer Foundation (MCF) sebagai sel MCF-7 (Haryadi, 
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2012). Sel kanker MCF-7 diambil dari jaringan payudara seorang wanita 

Kaukasian berumur 69 tahun dengann golongan darah O, 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-

Streptomycin 1% . Sel MCF-7 mempunyai karakteristik antara lain resisten agen 

kemoterapi, mengekspresikan reseptor estrogen (ER +), overekspresi Bcl- dan 

tidak mengekspresikan caspase-3 . Sel MCF-7 tergolong cell line adherent  yang 

mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), dan tidak mengekspresikan 

caspase-3 (CCRC, 2014). 

 

Gambar 2.10 Sel Kanker Payudara MCF-7 (ATCC, 2016) 

 

2.10 Tinjauan Tentang Kanker Payudara T47D 

Selain sel kanker payudara MCF-7, jenis sel kanker payudara yang banyak 

digunakan dalam sebuah penelitian antikanker adalah sel T47D. Sel T47D 

merupakan continous cell line yang diisolasi dari jaringan tumor duktal payudara 

seorang wanita berusia 54 tahun. Continous cell line sering digunakan dalam 

penelitian kanker secara in vitro karena penanganannya yang mudah, memiliki 

kemampuan replikasi yang tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah 

diganti dengan frozen stock jika terjadi kontaminasi. Sel T47D mempunyai 

morfologi seperti sel epitel. Sel ini dikulturkan dalam media DMEM + 10% FBS 

+ 2 mM L-Glutamin, diinkubasi dalam CO2 inkubator 5% dan suhu 37˚C. Sel 

kanker payudara T47D mengekspresikan protein p53 yang termutasi. Misssence 
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mutation terjadi pada residu 194 (dalam zinc-binding domain, L2), sehingga p53 

tidak dapat berikatan dengan response element pada DNA. Hal ini menyebabkan 

menurunnya bahkan hilangnya kemampuan p53 untuk regulasi cell cycle. Sel 

T47D merupakan sel kanker payudara dengan ER/PR-positif. Induksi estrogen 

eksogen menyebabkan peningkatan proliferasi. Sel T47D merupakan sel yang 

sensitif terhadap doksorubisin (CCRC, 2014). 

 

Gambar 2. 11 Sel Kanker Payudara T47D (ATCC, 2016)  

2.11 Perbedaan Sel Kanker Payudara MCF-7 dan T47D 

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 tahunnya dengan persentase 50-65 % (Penz et al, 

2017). Media dasar penumbuh sel MCF-7 adalah media DMEM terformulasi. 

Untuk memperoleh media kompleks, maka ditambahkan 0,01 mg/mL bovine 

insulin dan FBS hingga konsentrasi akhir FBS dalam media menjadi 10%. Sel 

MCF-7 tergolong cell line adherent yang mengekspresikan reseptor estrogen alfa 

(ER-α), resisten terhadap doksorubisin, dan tidak mengekspresikan caspase-3. 

Karakteristik tersebut membedakannya dengan sel kanker payudara lain, seperti 

sel T47D. 
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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%. 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 Foetal Bovine Serum (FBS) hingga konsentrasi akhir FBS dalam media 

menjadi 10%. Sel ini termasuk cell line adherent yang mengekspresikan ER-β 

dibuktikan dengan adanya respon peningkatan proliferasi sebagai akibat 

pemaparan 17β-estradiol. Sel ini memiliki doubling time 32 jam dan 

diklasifikasikan sebagai sel yang mudah mengalami diferensiasi karena memiliki 

reseptor estrogen+. Sel ini sensitif terhadap doksorubisin dan mengalami missense 

mutation pada residu 194 (dalam zinc binding domain L2) gen p53. Sel kanker 

payudara MCF-7 dan T47D sama-sama ditumbuhkan pada suhu 37°C dengan 

kadar CO2 5%. (CCRC, 2014). 

2.12  Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel merupakan kultur yang diperoleh dari hasil dispersi jaringan 

hidup. Jaringan yang 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 dengan 

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

kultur cell line. Pemisahan kultur cell line dilakukan berdasarkan karakteristik 

tertentu maka akan menghasilkan kelompok-kelompok tertentu yang disebut 

dengan strain cell. Keuntungan dari kultur sel dilihat dari segi kontrol lingkungan 

fisika kimia yang lebih tepat dan kondisi biologis yang relatif konstan. 

Karakteristik dan homogenitas sampel dari sistem kultur sel jauh lebih baik 

dibandingkan jaringan dari hewan. Dari segi ekonomis lebih menguntungkan, 

karena pereaksi yang digunakan lebih sedikit (Freshney, 1987). 
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2.13  Tinjauan Tentang Metode MTT Assay  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Reaksi MTT (Maryati, 2007) 

Metode MTT merupakan suatu metode yang sering digunakan dalam 

pengujian sitoksisitas secara in vitro. Prinsip dari metode ini yaitu dengan adanya 

reaksi reduksi selular yang didasarkan pada pemecahan garam tetrazolium MTT 

(3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromide) oleh sistem reduktase. 

Suksinat tetrazolium termasuk ke dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel 

yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu 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, 2014). MTT Assay didasarkan pada kemampuan sel 

hidup untuk mereduksi garam MTT yang berwarna kuning dan larut menjadi 

formazan yang berwarna biru-ungu dan tidak larut. Reduksi garam tetrazolium 

terjadi intraseluler menyangkut enzim succinic dehirdogenase dari mitokondria. 

Namun Berridge membuktikan bahwa reduksi terutama melibatkan enzim 

retikulum endoplasma yang bergantung pada NADH, sedangkan enzim 

mitokondria hanya berperan dalam porsi kecil (Siregar, 2000).   

Parameter yang digunakan untuk uji sitotoksik yaitu nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel 

sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. 

Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan kinetika sel. Nilai 

IC50 dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar 

harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. Akhir dari uji 
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sitotoksisitas pada organ target memberikan informasi langsung tentang 

perubahan yang terjadi pada fungsi sel secara spesifik (Djajanegara dan Wahyudi, 

2009). 

 


