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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Deskripsi  

 Jatropha gossypifolia ( sinonim : Adenoropium gossypifolia Pohl , 

Jatropha elegans ) termasuk dalam keluarga Euphorbiaceae. Tanaman ini 

merupakan semak dengan tinggi 1,8 meter dan daun mudanya yang berwarna 

merah-ungu (Nurwidayanti, 2012). 

 Jarak merah (Jathropa  gossypifolia) merupakan tanaman yang terkenal di 

Brazil disebut sebagai “pinhao-raxo” atau dalam bahasa inggris “bellyache 

bush” sekarang tersebar di Negara tropis dan sub tropis seluruh dunia.  

2.1.2 Klasifikasi 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L. 

(Plantamor, 2014)

(a) (b) 

Gambar II. 1 Jatropha gossypifolia L. (a) aerial parts of plant. (b) 

flowers detail (F'elix-Silva, 2014) 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Euphorbiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Jatropha
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2.1.3 Nama Daerah 

Tanaman jarak merah mempunyai beberapa nama daerah seperti jarak 

wulung, jarak konsta merah, jarak landi, jarak cina (Jawa), kale jarak, kalejharat 

(Madura) dan jarak ulung (Sumatera). Selain itu juga mempunyai nama tersendiri 

di setiap Negara, contohnya: Bellyache bush, Black physicnut (Australia), Cotton-

leaf physicnut (Inggris), Erva-purgante (Portugis), Jangali yerend (India), Piñón 

negro (Spanyol),dan Pinhão-roxo (Portugis) (Khasanah, 2015). 

2.1.4 Khasiat Jarak Merah 

 Jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) yang tergolong dalam famili 

euphorbiaceae merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang terbukti 

memiliki berbagai khasiat diantara sebagai antihypertensi, antimikroba, 

antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antimikroba, antidiabetes, 

antihipertensi, antioksidan, agen kontrasepsi, antikolinesterase, antidiare, 

antiperdarahan, antikanker, immunomodulator, hepatoprotektif serta sebagai 

bronkodilator (Félix-Silva et al., 2014).  

 Jatropha gossypifolia L. sebagai antikanker, didukung oleh penelitian 

sebelumnya  yaitu pada uji sitotoksisitas ekstrak etanol akar J.gossypifolia L. 

dengan menggunakan metode MTT (Microculture Tetrazolium) assay, didapatkan 

nilai IC50 sebesar 45,239 µg/ml terhadap sel kanker payudara MCF-7 dan 8,315 

µg/ml terhadap sel vero. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar jarak 

merah memiliki potensi sitotoksik dalam menghambat pertumbuhan sel kanker 

payudara MCF7 serta sel vero (Rozalina, 2015). Selain itu, berdasarkan uji 

sitotoksisitas dari hasil isolasi akar J. gossypifolia L. dengan metode MTT assay 

diperoleh hasil satu senyawa baru, lathyrene diterpen senyawa yang disebut 

falodone ini menunjukkan potensi penghambat poliferasi terhadap sel kanker A59 

manusia, yakni sebesar IC50 120 µg/ml (Falodun, et al, 2011). 
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 Akar, batang, daun, biji dan buah dari jarak merah sering digunakan 

sebagai obat tradisional oleh masyarakat afrika (Felix-silva et al., 2014). Pada 

umumnya digunakan dalam bentuk ramuan, seperti dalam bentuk infusa, dekok, 

maserasi, dan ada pula dalam bentuk serbuk dengan rute pemberian per oral atau 

pun topikal (Dhale et al., 2010). 

2.1.5 Kandungan Senyawa Kimia 

Jarak merah (Jatropha gossypifolia) mengandung golongan senyawa 

alkaloid, tannin, flavonoid, saponin, dan fenol. Pada penelitian Nwokocha pada 

tahun 2011 telah di identifikasi golongan senyawa metabolit sekunder terutama 

pada akar jarak merah yaitu alkaloid (1,60%), tanin (2,73%), flavonoid (1,75%), 

saponin (2,83%), dan fenol (0,24%). Golongan senyawa terpen juga berhasil di 

identifikasi dan di isolasi dari akar jarak merah yaitu 3 senyawa golongan 

diterpenoid jatrophone (Sabandar et al, 2013; Nwokocha et al, 2011). 

Sebagaimana yang sudah tercantum pada beberapa penelitian sebelumnya, 

kandungan kimia yang terdapat pada tanaman Jatropha gossypifolia sangat 

beraneka ragam, seperti yang dijabarkan pada Tabel II.1 berikut ini : 

  

Gambar II. 2 Roots of Jatropha gossypifolia L. (Singh et al, 2013) 
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Table II. 1 Senyawa pada akar Jatropha gossypifolia L. (Silva et al., 2014) 

Golongan 

Senyawa 
Nama Senyawa Aktivitas Biologi Sumber 

Diterpenoid 

2𝛼-Hydroxyjatrophone 

 

Antileukemic in vitro 

and in vivo 

Silva et al., 2014 

2𝛽-Hydroxyjatrophone

  

Antileukemic in vitro 

and in vivo 

Silva et al., 2014 

2𝛽-Hydroxy-5, 6-

isojatrophone 

Antileukemic in vitro 

and in vivo 

Silva et al., 2014 

Abiodone Anticancer in vitro Falodun et al., 

2011 

Falodone Anticancer in vitro Silva et al., 2014 

Jatrophone 

 

Anticancer in vitro 

and in vivo 

Silva et al., 2014 

Jatrophone A Antitumor Falodun et al., 

2011 

Jatrophone B Antitumor Falodum et al., 

2011 

 

Flavonoid bersama-sama dengan metabolit sekunder lainnya diidentifikasi 

pada spesies Jatropha menunjukkan aktivitas kuratif terhadap beragam patogen 

digunakan secara tradisional sebagai analgesik, antimikroba dan herbal 

(Nwokocha et al., 2011). Selain beberapa kandungan diatas, akar jarak merah juga 

mengandung lignoids dan terpenoid (Lahiri et al., 2016). 

Berdasarkan penelitian Ruchi Seth et al., disebutkan bahwa pada uji 

kualitatif skrining fitokimia dari daun Jatropha gossypifolia telah ditemukan 

mengandung beberapa senyawa, diantaranya: saponin, tanin, flavonoid, steroid, 

terpenoid, triterpenoid, cardiac glycosides, dan reducing sugar (Seth et al., 2010). 

Namun sampai sekarang masih belum pasti komponen senyawa utama yang 

terkandung dalam tanaman jarak merah (J. gossypifolia L.) (Khasanah, 2015). 

2.2 Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat  yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 
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sesuai, kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Farmakope Indonesia edisi IV, 1995). 

2.3 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran 

padatan dan/atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu (Fauzana, 2010). 

Ekstraksi tanaman obat adalah pemisahan secara kimia atau fisika suatu atau 

sejumlah bahan padat atau bahan cair dari suatu padatan, yaitu tanaman obat 

(Khasanah, 2015). 

Teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk mengekstraksi tanaman obat 

yaitu sebagai berikut : 

1. Maserasi 

Maserasi dilakukan dengan merendam bagian tanaman secara utuh atau 

sudah digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertutup pada suhu kamar 

selama sekurang-kurangnya 3 hari dengan pengadukan berkali-kali sampai semua 

bagian tanaman yang dapat larut melarut dalam cairan pelarut. Pelarut yang 

digunakan yaitu alcohol atau air. Campuran lalu disaring dan ampas yang 

diperoleh dipress untuk memperoleh bagian cairnya saja. Cairan tersebut lalu 

dijernihkan dengan penyaringan setelah dibiarkan selama waktu tertentu (Royal 

Pharmaceutical Society Of Great Britain, 1882; Kumoro, 2015). 

2. Infusi 

Infusi dibuat dengan maserasi bagian tanaman dengan air dingin atau air 

mendidih dalam jangka waktu yang pendek. Pemilihan suhu infuse tergantung 

pada ketahanan senyawa bahan aktif yang diekstrasi terhadap paparan panas. 

Larutan encer yang mengandung senyawa bahan aktif yang diperoleh selanjutnya 

segera digunakan sebagai obat cair (Royal Pharmaceutical Society Of Great 

Britain, 1882; Kumoro, 2015). 

3. Pemasakan 

Proses pemasakan merupakan proses maserasi yang dilakukan dengan 

pemanasan secara perlahan-lahan selama proses ekstraksi. Proses ini dilakukan 

jika bahan aktif dalam bagian tanaman tidak mengalami kerusakan oleh 

pemanasan hingga mencapai suhu diatas suhu kamar. Dengan penggunaan sedikit 
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panas, maka efisiensi pelarut dalam mengekstrak bahan aktif dapat meningkat 

(Kumoro, 2015). 

4. Dekoksi 

Pada proses dekoksi, bagian tanaman yang berupa batang, kulit kayu, 

cabang, ranting, rimpang atau akar direbus dalam air mendidih dengan volume 

dan selama waktu tertentu, kemudian didinginkan dan ditekan atau disaring untuk 

memisahkan cairan ekstrak dari ampasnya. Proses ini sesuai untuk mengekstrak 

bahan bioaktif yang dapat larut dalam air dan tahan terhadap panas (Kumoro, 

2015). 

5. Perkolasi 

Perkolasi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk 

mengekstrak bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan tinktur dan 

ekstrak cair. Bagian tanaman yang akan diekstrak dibasahi dengan sejumlah 

pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama kurang lebih 4 jam dalam tangki 

tertutup. Selanjutnya, bagian tanaman ini dimasukkan ke dalam percolator 

(silinder yang sempit dan panjang dengan kedua ujungnya berupa kerucut yang 

terbuka) dan bagian atas perkolator ditutup. Sejumlah pelarut biasanya 

ditambahkan hingga membentuk lapisan tipis diatas bagian tanaman yang akan 

diekstrak. Bagian tanaman ini dibiarkan mengalami maserasi selama 24 jam 

dalam perkolator tertutup. Setelah itu, cairan hasil perkolasi dibiarkan keluar dari 

perkolator dengan membuka bagian pengeluaran (tutup bawah) perkolator. 

Sejumlah pelarut ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan hingga cairan ekstrak 

yang diperoleh menjadi kurang lebih tiga per empat dari volume yang diinginkan 

dalam produk akhir. Ampas ditekan dan cairan yang diperoleh ditambahkan ke 

dalam cairan ekstrak diikuti dengan penambahan sejumlah pelarut untuk 

memperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Campuran ekstrak yang 

diperoleh dijernihkan dengan penyaringan dan dilanjutkan dengan dekantasi 

(Kumoro, 2015). 

6. Ekstraksi Soklet 

Ekstraksi soklet atau ekstraksi padatan-cairan adalah teknik ekstraksi yang 

digunakan untuk memisahkan padatan dari padatan yang lainnya dengan 

menggunakan pelarut yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Ekstraksi ini 
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paling sering digunakan untuk mengekstraksi zat terlarut dari matrik padat 

(Muchtaridi et al. 2015). 

2.4 Tinjauan Tentang Metode Fraksinasi 

Fraksinasi adalah proses pemisahan senyawa aktif dalam crude extract 

sampel berdasarkan tingkat kepolaranya masing masing. Dalam proses ini 

dilakukan fraksinasi bertingkat, dimana prosesnya dimulai dengan n-heksan 

sebagai pelarut non polar, etil asetat sebagai pelarut semi polar, dan air yang 

berperan sebagai pelarut polar. 

Proses fraksinasi yang dilakukan adalah fraksinasi cair–cair bertingkat 

dimana dilakukan dengan menggunakan dua pelarut dalam prosesnya. Seluruh 

ekstrak digunakan karena yang akan digunakan pada tahap selanjutnya dari 

penelitian ini adalah fraksi – fraksi yang terbentuk dari proses fraksinasi ekstrak 

kasar dari J.gossypifolia L. yaitu fraksi n-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air. 

Fraksinasi cair – cair bertingkat dilakukan untuk memisahkan kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada J.gossypifolia L.berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Fraksinasi dilakukan dari pelarut dengan tingkat kepolaran rendah 

atau nonpolar bertujuan agar proses pengikatan senyawa bertahap dan agar 

seluruh senyawa tidak ditarik oleh pelarut polar yang bersifat menarik seluruh 

senyawa (Edawati, 2012). 

2.5 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi sangat menentukan 

terhadap komponen-komponen bioaktif yang terekstrak. Pelarut yang baik untuk 

ekstraksi harus yang tidak toksik, mudah diuapkan, memiliki tingkat absorbsi 

yang baik, dan tidak memiliki kemampuan yang mengakibatkan ekstrak 

membentuk kompleks dengan pelarut (Tiwari et al, 2011; Haryadi, 2012). 

N-heksan merupakan salah satu pelarut non-polar, yang sering digunakan 

dalam mengekstraksi suatu ekstrak. n-heksan adalah bahan kimia yang dibuat dari 

minyak mentah. N-heksan murni adalah cairan tidak berwarna dengan bau sedikit 

tidak menyenangkan. Bersifat sangat mudah terbakar, dan uap yang dapat 

meledak. n-heksan murni banyak digunakan di laboratorium. Sebagian besar n-

heksan digunakan dalam industri dicampur dengan bahan kimia serupa yang 

disebut pelarut (ATSDR, 2011). 
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2.6 Tinjauan tentang Kanker 

2.6.1 Definisi Kanker 

Kanker menurut Yayasan Kanker Indonesia (2016) adalah penyakit akibat 

pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel 

kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian 

tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. 

Ada dua jenis kanker yaitu kanker ganas (maligna) dengan proliferasi sel-

sel kanker yang tidak terkontrol yang merugikan fungsi organ tertentu dan dapat 

invasi kejaringan sekitarnya serta dapat metastase ketempat yang jauh. Kanker 

jinak (benigna) terdiri dari sel-sel yang normal yang tidak mengadakan invasi atau 

metastase ke tempat lain (Pasaribu, 2006). 

2.6.2 Proses Karsinogenesis 

 Karsinogenesis merupakan asal atau hasil produksi dari tumor jinak atau 

ganas. Karsinogenik memodifikasi genom dan/atau mekanisme kontrol molekuler 

lain dari sel target, sehingga menimbulkan populasi sel berubah (IRIS, 2011). 

Karsinogenesis yang diinduksi karsinogen kimia atau fisik maupun biologik 

memerlukan waktu yang disebut periode laten yaitu waktu dari pertama kali 

terpapar suatu karsinogen sampai terlihat kanker secara klinis. Karsinogenesis 

dapat dibagi dalam tiga fase utama yaitu fase inisiasi, promosi dan progresi 

(Kartawiguna, 2001). 

1. Fase Inisiasi (Initiation) 

Inisiasi melibatkan satu atau perubahan seluler lebih stabil yang timbul 

secara spontan atau diinduksi oleh paparan karsinogen. Hal ini dianggap menjadi 

langkah pertama dalam karsinogenesis, di mana seluler genom mengalami mutasi, 

menciptakan potensi untuk pengembangan neoplastik yang merupakan 

predisposisi sel yang terkena dan yang keturunan transformasi neoplastik 

berikutnya (Devi, 2016). Fase ini berlangsung cepat. Tempat yang diserang adalah 

asam nukleat (DNA/ RNA) atau protein dalam sel terutama di atom nitrogen, 

oksigen dan sulfur. Ikatan karsinogen dengan DNA menghasilkan lesi di materi 

genetic RNA yang berikatan dengan karsinogen bermodifikasi menjadi DNA yang 

dimutasi (Kartawiguna, 2001). 
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2. Fase Promosi (Promotion) 

Pada fase ini sel telah mengalami inisiasi, dimana sel terinisiasi dapat tetap 

tenang bila tidak dihidupkan oleh zat yang disebut promotor. Promotor 

merupakan zat proliferatif. Promosi adalah proses yang menyebabkan sel 

terinisiasi berkembang menjadi sel preneoplasma oleh stimulus zat lain 

(promotor). Salah satu promotor yaitu Lemak. Lemak adalah promotor untuk 

kanker payu dara, kolon, endometrium, serviks, ovarium, prostat dan kandung 

empedu. (1,6) Pada kanker payudara, endometrium dan ovarium karena lemak 

menaikkan kadar estrogen. Hasil penyelidikan epidemiologis dan percobaan 

binatang tidak konsisten mengenai diet yang lebih banyak lemak tidak jenuh 

gandanya dari lemak jenuh gandanya dapat menaikkan risiko terkena kanker 

(Kartawiguna, 2001). 

3. Fase Progresi (Progression) 

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

sel preneoplasma dalam stadium metaplasia berkembang progresif menjadi 

stadium displasia sebelum menjadi neoplasma. Terjadi ekspansi populasi selsel ini 

secara spontan dan ireversibel. Sel-sel menjadi kurang responsif terhadap sistem 

imunitas tubuh dan regulasi sel (Kartawiguna, 2001). 

2.6.3 Penyebab dan Faktor Resiko Kanker 

Sekitar 5-10% dari kanker terjadi akibat adanya kelainan genetik yang 

diturunkan. Anggota keluarga dengan faktor genetik ini mempunyai resiko yang 

meningkat untuk timbulnya tipe tertentu kanker (Tim penanggulangan & 

pelayanan kanker payudara terpadu paripurna, 2003). 

Menurut Kemenkes RI (2015) faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko 

perilaku dan pola makan, di antaranya adalah:  

 Indeks massa tubuh tinggi;  

 Kurang konsumsi buah dan sayur;  

 Kurang aktivitas fisik;  

 Penggunaan rokok;  

 Konsumsi alkohol berlebihan. 
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Penyebab kanker biasanya tidak dapat diketahui secara pasti, karena 

merupakan gabungan dari sekumpulan factor, genetik dan lingkungan (Dharmais, 

2009). Namun ada beberapa factor yang dapat meningkatkan resiko kanker, 

sebagai berikut : 

1. Faktor Keturunan 

Faktor genetik menyebabkan beberapa keluarga memiliki resiko lebih 

tinggi menderita kanker tertentu dibandingkan keluarga lainnya. 

2. Faktor Lingkungan 

Merokok merupakan salah satu faktornya, karena zat-zat yang terdapat 

pada asap rokok dapat menyebabkan berbagai jenis kanker pada perokok maupun 

perokok pasif dalam jangka waktu yang lama. Bahan kimia untuk industri serta 

asap yang mengandung senyawa karbon dapat meningkatkan kemungkinan 

seorang pekerja industri menderita kanker (YKI, 2016). 

3. Faktor Makanan 

Makanan juga dapat menjadi faktor resiko penting lain penyebab kanker, 

terutama kanker pada saluran pencernaan. Zat atau bahan kimia yang terdapat 

pada makanan tertentu dapat menyebabkan timbulnya kanker misalnya makanan 

yang lama tersimpan dan berjamur dapat tercemar oleh aflatoxin. Aflatoxin adalah 

zat yang dihasilkan jamur Aspergillus Flavus yang dapat meningkatkan resiko 

terkena kanker hati (YKI, 2016). 

4. Virus 

Beberapa jenis virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal 

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

onkogenik (YKI, 2016) 

5. Infeksi 

Parasit Schistosoma (bilharzia) dapat menyebabkan kanker kandung kemih 

karena terjadi iritasi menahun pada kandung kemih. 

6. Faktor Perilaku 

Perilaku yang dimaksud adalah merokok dan mengkonsumsi makanan 

yang banyak mengandung lemak dan daging yang diawetkan, serta peminum 

minuman beralkohol. Selain itu, perilaku seksual yaitu melakukan hubungan intim 

diusia dini dan sering ganti pasangan. 
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7. Gangguan Keseimbangan Hormonal 

Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan sel yang cenderung 

mendorong terjadinya kanker, sedangkan progesteron melindungi terjadinya 

pertumbuhan sel yang berlebihan. Ada kecenderungan bahwa kelebihan hormone 

estrogen dan kekurangan progesteron menyebabkan meningkatnya resiko kanker 

payudara, kanker leher Rahim, kanker Rahim dan kanker prostat dan buah zakar 

pada pria. 

8. Faktor Kejiwaan 

Stres berat dapat menyebabkan gangguan keseimbangan seluler tubuh. 

Keadaan tegang terus menerus dapat mempengaruhi sel, dimana sel jadi hiperaktif 

dan berubah sifat menjadi ganas sehingga menyebabkan kanker. 

9. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah suatu atom, gugus atom, atau molekul yang 

mempunyai elektron bebas tidak berpasangan dilingkaran luarnya. Sumber-

sumber radikal bebas dapat terbentuk sebagai produk sampingan dari metabolism, 

masuk ke kadalam tubuh dalam bentuk racun-racun kimiawi (dari makanan, 

minuman, udara yang terpolusi, dan sinar ultraviolet dari matahari), diproduksi 

secara berlebihan pada waktu kita makan berlebihan (berdampak pada proses 

metabolism) atau bila kita dalam keadaan stress berlebihan, baik stres secara fisik, 

psikologis, maupun biologis. 

2.7 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.7.1 Definisi 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, 

merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kamu wanita. Meskipun 

berdasarkan penemuan terakhir kaum pria pun bisa terkena kanker payudara ini, 

walaupun masih sangat terjadi (Purwoastuti, 2008). Kanker payudara dapat 

tumbuh dimana saja pada kelenjar mammae (Heffner dan Schust, 2005). Kanker 

payudara adalah keganasan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan payudara, 

bisa berasal dari komponen kelenjarnya (epitel saluran maupun lobulusnya) 

maupun komponen selain kelenjar seperti jaringan lemak, pembuluh darah dan 

persarafan jaringan payudara (Tambunan, 1993). 
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Beberapa jenis kanker payudara menurut Tambunan (1993) yakni : 

a. Duktal Karsinoma In Situ (DCIS) 

DCIS merupakan tipe kanker payudara non invasive. DCIS berarti sel-sel 

kanker berada di dalam duktus dan belum menyebar keluar dinding duktus ke 

jaringan payudara di sekitarnya. 

b. Lobular Karsinoma In Situ (LCIS) 

LCIS bukan kanker, tetapi terkadang di golongkan sebagai tipe kanker 

payudara non invasive. Bermula dari kelenjar yang memproduksi air susu, tetapi 

tidak berkembang melewati dinding lobulus. 

c. Invasif atau Infiltrating Duktal Karsinoma (IDC) 

IDC merupakan jenis kanker payudara yang paling umum dijumpai. 

Timbulnya sel kanker payudara bermula dari duktus, menerobos dinding duktus 

dan berkembang ke dalam jaringan lemak payudara. Kanker akan menyebar ke 

organ tubuh lainnya melalui system getah bening dan aliran darah. 

d. Invasif atau filtrating Lobular Karsinoma (ILC) 

ILC merupakan kanker yang bermula dari lobulus, seperti IDC dan ILC 

dapat menyebar atau bermetastasis ke bagian lain di dalam tubuh. 

e. Kanker Payudara Terinflamasi (IBC) 

IBC merupakan jenis kanker payudara invasive yang jarang terjadi. 

Kanker payudara jenis ini membuat kulit payudara terlihat memerah dan terasa 

hangat. Kulit payudara juga tampak tebal dan mengerut seperti kulit jeruk. Jenis 

kanker payudara ini cenderung menyebar dan memiliki prognosis yang buruk 

dibandingkan dengan kanker payudara tipe IBC dan ILC. 

Stadium kanker meurpakan faktor terpenting untuk menentukan pilihan 

pengobatan kanker payudara. Tahap-tahap stadium kanker payudara biasanya 

ditandai dengan skala 0 sampai IV. Stadium 0 berarti kanker tersebut merupakan 

jenis yang tidak menyebar yang tetap tinggal di tempat awal dimana dia tumbuh. 

Sedangkan stadium IV berarti kanker tersebut telah menyebar hingga keluar dari 

payudara sampai di bagian lain dari tubuh (Savitri dkk, 2015). 
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Table II. 2 Stadium kanker payudara (Savitri, dkk, 2015) 

No Stadium Keterangan 

1 Stadium 0 

Stadium ini disebut juga carcinoma in situ 

atau kanker payudara non-invasif. Ada dua 

jenis carcinoma in situ yaitu DCIS (ductal 

carcinoma in situ) dan LCIS (lobular 

carcinoma in situ). 

2 Stadium I 

IA 
Tumor berukuran 2 cm atau lebih kecil dan 

belum menyebar keluar payudara. 

IB 

Tumor berukuran sekitar 2 cm dan tidak 

berada pada payudara melainkan pada 

kelenjar getah bening. 

3 Stadium II 

IIA 

Kanker berukuran sekitar 2-5 cm dan 

ditemukan pada 3 lajur kelenjar getah 

bening. 

IIB 

Kanker berukuran sekitar 2-5 cm dan 

ditemukan menyebar pada 1-3 lajur kelenjar 

getah bening dan/atau terletak di dekat 

tulang dada. 

4 Stadium III 

IIIA 

Kanker berukuran >5 cm dan ditemukan 

pada 4-9 lajur kelenjar getah bening 

dan/atau di area dekat tulang dada. 

IIIB 

Ukuran kanker sangan beragam dan 

umumnya telah menyebar ke dinding dada 

hingga mencapai kulit sehingga 

menimbulkan infeksi pada kulit payudara 

(inflammatory breast cancer). 

IIIC 

Ukuran kanker sangat beragam dan 

umumnya telah menyebar ke dinding dada 

dan/atau kulit payudara sehingga 

mengakibatkan pembengkakan atau luka. 

Kanker juga mungkin telah menyebar ke 10 

lajur kelenjar getah bening atau kelenjar 

getah bening yang berada dibawah tulang 

selangka atau tulang dada. 

5 Stadium IV 

Kanker telah menyebar dari kelenjar getah 

bening menuju aliran darah dan mencapai 

organ lain dari tubuh seperti otak, paru-paru, 

hati atau tulang. 

 

2.7.2 Penyebab dan Faktor Resiko 

Penyebab kanker payudara hingga saat ini belum diketahui secara pasti. 

Dunia kedokteran hanya dapat mengaitkan beberapa faktor resiko yang 
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berdampak pada kemungkinan seorang wanita mengalami kanker payudara 

(Savitri dkk, 2015). 

1. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi : 

a. Obesitas 

Obesitas adalah kegemukan yang diakibatkan oleh kelebihan lemak dalam 

tubuh (Putra, 2015). Wanita yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan 

setelah memasuki  masa menopause memiliki resiko lebih tinggi menderita kanker 

payudara. Sebelum menopause, indung telur bersama-sama jaringan lemak 

menghasilkan sebagian estrogen. Setelah menopause, indung telur  berhenti 

memproduksi estrogen sehingga sebagian besar estrogen wanita berasal dari 

jaringan lemak. Memiliki jaringan lemak lebih banyak berarti meningkatkan kadar 

estrogen sehingga resiko kanker payudara pun menjadi lebih tinggi (Savitri dkk, 

2015). 

b. Konsumsi Alkohol 

Resiko kanker payudara meningkat seiring dengan jumlah alcohol yang 

dikonsumsi. Alcohol dapat membatasi kemampuan hati untuk mengendalikan 

tingkat hormone estrogen darah yang dapat meningkatkan resiko. Berdasarkan 

penelitian Jackie Harris di Breast Cancer Care (BCC) pada beberapa tikus yang 

diberi konsumsi minuman beralkohol 2 kali sehari, didapatkan hasil tikus-tikus 

tersebut mengalami perkembangan tumor payudara dua kali lebih cepat daripada 

tikus yang tidak diberi alkohol (Putra, 2015; Savitri dkk, 2015). 

c. Perokok 

Bahaya rokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan 

kehamilan, dan janin. Perokok berat yang sudah merokok dalam jangka panjang 

memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker payudara, dikarenakan adanya bahan 

atau zat kimia mematikan yang terkandung di dalam rokok salah satunya berupa 

Tar, yaitu bahan kimia beracun yang merusak sel paru-paru dan menyebabkan 

kanker. Tidak hanya itu, perokok pasif pun dapat meningkatkan resiko kanker. 

Karena asap rokok yang dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Bahan 

kimia dalam asap tembakau mencapai jaringan payudara dan ditemukan dalam 

ASI (Putra, 2015; Savitri dkk, 2015). 
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d. Kontrasepsi Hormonal 

Penggunaan kontrasepsi oral berpotensi meningkatkan resiko terkena 

kanker payudara, tetapi hanya terbatas jangka waktu tertentu. Resiko dapat 

menurun setelah penggunaan pil dihentikan. Wanita yang berhenti menggunakan 

kontrasepsi oral lebih dari 10 tahun cenderung tidak memiliki peningkatan resiko 

kanker payudara. Selain pil, KB suntik yang diberikan setiap 3 bulan juga dapat 

memberikan efek terhadap  resiko kanker payudara. Akan tetapi, resikonya 

menurun jika wanita tersebut berhenti menggunakan KB suntik lebih dari 5 tahun 

(Putra, 2015; Savitri dkk, 2015). 

2. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi menurut Savitri dkk, (2015) 

yakni : 

a. Gender 

Wanita merupakan faktor resiko utama kanker payudara. Penyakit ini 

sekitar 100 kali lebih umum dialami wanita daripada pria. Kemungkinan 

penyebabnya karena pria memiliki lebih sedikit hormon estrogen dan progesteron 

yang menjadi pemicu tumbuhnya sel kanker. 

b. Genetik 

Sekitar 5-10% kasus kanker payudara diturunkan, yang artinya bibit 

kanker tersebut merupakan hasil langsung dari kelainan gen (mutasi gen) yang 

diturunkan dari orang tuanya. Salah satu gen yang dapat diturunkan yaitu gen 

BRCA. Gen BRCA terdiri atas BRCA1 dan BRCA2. Pada sel normal, gen ini 

membantu mencegah kanker dengan cara meproduksi protein yang menjaga agar 

sel tidak tumbuh abnormal. Wanita yang membawa mutasi gen BRCA1 memiliki 

resiko kanker payudara sebesar 80%, sedangkan mereka yang mewarisi mutasi 

gen BRCA2 resikonya lebih rendah yaitu sekitar 45%. 

c. Faktor Usia 

Semakin tua usia seorang wanita, semakin tinggi resiko ia menderita 

kanker payudara. Lebih dari 80% kanker payudara terjadi pada wanita berusia 50 

tahun ke atas dan telah mengalami menopause. 

d. Ras 

Wanita ras kulit putih memiliki resiko sedikit lebih tinggi menderita 

kanker payudara dibandingkan wanita dari ras, Afrika, Asia dan Hispanik. 
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e. Riwayat Kanker Payudara 

Wanita penderita kanker payudara yang memiliki anggota keluarga dengan 

penyakit ini, resiko kanker payudara nya hanya sekitar 15%. Tidak hanya dari 

keluarga tetapi wanita yang pernah menderita kanker payudara, cenderung 

mengalami penyakit ini lagi suatu saat nanti. Peningkatan resikonya yaitu 3-4 kali 

lipat. 

2.7.3 Gejala Kanker Payudara 

Penderita kanker payudara baru menyadari bahwa dirinya terserang kanker 

payudara setelah timbul rasa nyeri, sakit, ataupun benjolan tumbuh semakin 

membesar pada jaringan payudaranya. Jika kondisi tersebut muncul dapat 

dikatakan pendeita sudah terserang kanker payudara stadium lanjut. Kanker 

payudara akan lebih mudah proses penyembuhannya jika serangannya dapat 

diketahui sejak dini. 

Gejala awal kanker payudara yaitu munculnya benjolan pada payudara 

yang terasa berbeda dengan bagian payudara disekitarnya. Benjolan tersebut tidak 

menimbulkan rasa sakit meskipun kadang-kadang dapat menyebabkan sensasi 

tajam pada beberapa penderita. Benjolan juga kadang berupa benjolan kecil dan 

keras, terasa lunak, yang muncul diketiak. Selain itu, dapat terjadi perubahan 

bentuk dan ukuran payudara. Bisa lebih kecil atau lebih besar dari payudara 

sebelahnya Bisa juga terlihat turun. Muncul kerutan-kerutan seperti jeruk purut 

pada kuit payudara. Pada stadium lanjut, bisa timbul tanda-tanda dan gejala 

seperti nyeri tulang, pembekakan lengan atau luka pada kulit, penumpukan cairan 

di sekitar paru-paru, mual, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, 

penyakit kuning, sesak nafas atau penglihatan ganda (Savitri dkk, 2015). 
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Gejala lainnya yang mungkin ditemukan yaitu keluarnya cairan dari puting 

susu (biasanya cairan keluar tanpa menekan putting susu, disertai darah atau 

nanah berwarna kuning sampai kehijauan), terjadi perubahan pada puting susu 

(terasa seperti terbakar, gatal, dan muncul luka yang sulit/lama sembuh), puting 

terlihat tertarik masuk ke dalam, berubah bentuk atau posisi, memerah atau 

berkerak. Selain itu kulit payudara terlihat memerah dan terasa panas (Savitri dkk, 

2015). 

 Kanker pada stadium awal jarang disadari keberadaannya. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sejak 

wanita berusia 20 tahun. Bagi wanita yang masih mengalami menstruasi SADARI 

dilakukan pada hari ke 5-7 setelah menstruasi (saat payudara tidak mengeras, 

membesar atau nyeri). Tetapi bagi wanita yang telah memasuki menopause (tidak 

mestruasi lagi), SADARI dapat dilakukan kapan saja. SADARI dapat dilakukan 

satu bulan sekali, setiap awal atau akhir bulan (Savitri dkk, 2015). 

2.7.4 Pengobatan Kanker Payudara 

Menurut American Cancer Society (2015), dalam pengobatan kanker 

payudara hal yang pertama kali dilakukan yaitu mempertimbangkan karakteristik 

dari tumor tersebut, termasuk ukuran dan luas penyebarannya serta keinginan 

pasien. Pengobatan biasanya melibatkan operasi konservasi payudara (Operasi 

Gambar II. 3 Tanda dan gejala awal kanker payudara (Savitri, dkk, 2015) 
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pengangkatan tumor dan jaringan di sekitarnya) atau mastektomi (operasi 

pengangkatan payudara). 

1. Operasi Pengangkatan Tumor dan Jaringan Sekitarnya 

Operasi ini merupakan operasi pengangkatan tumor dimana payudara 

secara keseluruhan tidak diangkat melainkan dibiarkan seutuh mungkin. Operasi 

ini meliputi pengangkatan seperempat bagian payudara (quadrantectomy) (Savitri 

dkk, 2015). 

2. Mastektomi (Pengangkatan Payudara) 

Operasi mastektomi merupakan proses pengangkatan seluruh jaringan 

payudara, termasuk puting. Mastektomi dapat dilakukan bersamaan dengan 

biopsy noda limfa sentinel apabila tidak ada indikasi penyebaran kanker pada 

kelenjar getah bening, jika kanker sudah menyebar ke bagian itu maka dianjurkan 

untuk menjalani proses pengangkatan kelenjar getah bening diketiak (Savitri dkk, 

2015). 

Pengobatan juga dapat melibatkan terapi radiasi, kemoterapi (Sebelum 

atau setelah operasi), terapi hormon (misalnya, estrogen selektif pengubah 

reseptor, inhibitor aromatase, ablasi ovarium), dan / atau terapi yang ditargetkan. 

Untuk wanita pascamenopause, pengobatan dengan inhibitor aromatase (misalnya, 

letrozole, anastrozole, atau exemestane) lebih cocok dibandingkan dengan 

tamoxifen. 

2.8 Tinjauan Tentang Antikanker 

Antikanker atau antineoplastik bekerja dengan menekan pertumbuhan atau 

poliferasi sel dan menimbulkan toksisitas, karena menghambat pembelahan sel 

normal yang proliferasinya cepat seperti sumsum tulang, epitel germinativum, 

mukosa saluran cerna, folikel rambut dan jaringan limfosit (Ganiswara, 2007). 

Penyebab kanker belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa cara 

pengobatan penyakit kanker yang dapat menurunkan resiko kematian akibat 

kanker, diantaranya: pembedahan (operasi), penyinaran (radiasi), penggunaan 

obat-obat kimia (kemoterapi), imunoterapi, dan pengobatan dengan hormon 

(Budiman at al., 2013). Pengobatan kanker payudara yang sering dilakukan 

dengan cara kemoterapi, kemoterapi merupakan terapi pilihan, akan tetapi 

pengobatan kanker menggunakan agen kemoterapi cenderung menimbulkan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 
 

resistensi sel kanker yang mengakibatkan sebagian besar kegagalan pengobatan 

kanker (Staerk et al., 2002). Pengobatan kanker payudara dengan metode 

pembedahan (operasi) mempunyai kelemahan yaitu hanya dapat digunakan pada 

kanker yang bersifat lokal, disamping itu metode penyinaran (radiasi) dapat 

merusak sel normal sehingga menyebabkan terapi radiasi tidak efektif. Selain itu 

ada imunoterapi, namun metode ini mempunyai presentase yang kecil 

dikarenakan bergantung pada system kekebalan penderita (Foye, 1996). 

2.8.1 Tinjauan Tentang Obat Anti kanker 

Obat anti kanker juga dikenal sebagai agen-agen kemoterapeutik, atau 

obat-obat antineoplastik dan sejak tahun 1940an telah diperkenalkan untuk 

pengobatan kanker (Kee dan Hayes, 1996). 

Beberapa obat antikanker yang telah dikembangkan saat ini antara lain 

berupa obat yang merangsang diferensiasi sel sehingga akan terjadi perubahan 

sifat dari sel kanker yang ganas menjadi sel jinak, obat yang dapat meningkatkan 

efektivitas radiasi dan obat yang mengubah respon imun sel kanker dengan sel 

sehat (CCRC, 2014). 

Table II. 3 Obat antikanker (Soekardjo, 2000) 

Golongan Obat Nama Obat Aktifitas Biologi 

Antikanker Produk 

Alam 

Turunan Antrasiklin 

(Doxorubicin, 

Daunorubicin, epirubicin, 

idarubicin) 

Pengobatan mielositik dan 

limfositik leukemia akut, 

penyakit hodgin, limfoma, 

sarcoma dan karsinoma, 

neuroblastoma dan 

hepatoma 

Antikanker Produk 

Tanaman 

Vinblastin sulfat Pengobatan karsinoma 

payudara, kariokarsinoma, 

kanker kepala dan leher, 

neuroblastoma dan limfoma 

Vinkristin sulfat Pengobatan leukemia, 

limfoma, sarcoma dan 

karsinoma 

Taxol (Paklitaksel) Pengobatan karsinoma 

ovarium, kanker payudara 
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2.8.2 Tinjauan Tentang Doxorubicin 

Doxorubicin adalah antibiotik anthracycline dengan aktivitas 

antineoplastik yang diperoleh/ terisolasi dari bakteri Streptomyces  peucetius var. 

Caesius pada tahun 1960-an. Doxorubicin merupakan turunan congener 

hydroxylated dari daunorubisin (Pubchem, 2016). 

 

 

 Antikanker antrasiklin doxorubicin adalah obat yang efektif dan sering 

digunakan sebagai agen kemoterapi untuk berbagai keganasan kanker (Chatterjee, 

et al., 2010). Sebuah penelitian eksperimental yang menggunakan tikus pada P 

388 leukemia menunjukkan bahwa doxorubicin jauh lebih efektif daripada 

serangkaian produk alam termasuk mitomycin c, vinblastine, dan mitramisin 

(Arcamone, 1981). 

 Doxorubicin banyak digunakan untuk terapi berbagai macam jenis kanker 

seperti leukemia akut, kanker payudara, kanker tulang dan ovarium. Penggunaan 

doxorubicin secara klinis menjadi terbatas disebabkan karena kardiotosisitas pada 

penggunaan jangka panjang. Doxorubicin menimbulkan efek samping pada 

pemakaian kronisnya yang bersifat irreversibel, termasuk terbentuknya 

cardiomyopathy dan congestive heart failure (CCRC, 2014). 

 Umumnya doxorubicin digunakan dalam bentuk kombinasi dengan agen 

antikanker lainnya seperti siklofosfamid, viblastin dan paclitaxel (Arcamone, 

1981). Kombinasi tersebut dapat meningkatkan respon klinis dan pengurangan 

efek samping yang lebih baik dibandingkan penggunaan doxorubicin tunggal 

(CCRC, 2014).  

Gambar II. 4 Struktur kimia doxorubicin (Pubchem, 2016) 
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 Ada 2 mekanisme doxorubicin dalam sel kanker yaitu  interkalasi ke DNA 

dan gangguan topoisomerase-II-dimediasi perbaikan DNA serta pembentukan 

radikal bebas semiquinon dan radikal bebas oksigen (Thorn, 2011). Mekanisme 

radikal bebas ini telah diketahui bertanggungjawab pada kardiotoksisitas akibat 

antibiotik antrasiklin (Bruton et al, 2005). Semiquinon pada keadaan anaerobik 

akan direduksi menjadi aglycosylation, manakala pada keadaan kadar oksigen 

yang banyak , semiquinon ini akan mengalami redoks dan melepaskan radikal 

bebas oksigen yang meningkatkan hidrogen perioksida yang dapat memicu 

aktivasi gen dengan sinyal transduksi biokimia sehingga menyebabkan apoptosis 

sel. Doxorubicin dengan adanya gugus quinon yang dimilikinya juga mampu 

menghasilkan radikal bebas baik pada sel normal maupun sel kanker (Gewirtz, 

1999). 

2.8.3 Tinjauan Tentang Senyawa Metabolit Sekunder Sebagai Antikanker  

Metabolit sekunder merupakan kandungan kimia tanaman. Metabolit 

sekunder tidak secara langsung terlibat dalam proses-proses yang bersifat 

essensial, tetapi biasanya memiliki fungsi ekologis penting (Herbert, 1995). 

Metabolit sekunder pada tanaman berfungsi untuk mempertahankan diri dari 

kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan misalnya dari gangguan hama 

dan penyakit. 

Senyawa yang telah diidentifikasi dan diekstrak dari tanaman yang 

mempunyai sifat antikanker yaitu alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan 

terpenoid.  

a. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan pada 

berbagai jenis tumbuhan, baik di bagian daun, biji, ranting dan kulit kayu. 

Alkaloid memilki aktivitas sebagai anti kanker/ anti tumor yaitu menghambat 

pembelahan sel tumor dengan menghalangi miktotubula depolimerisasi. 

Berdasarkan aktivitas antikanker atau antitumor, alkaloid sitotoksik terhadap 

berbagai jenis kanker dan leukemia, juga sebagai antivirus. Alkaloid yang paling 

banyak mempunyai  aktivitas antikanker antara lain indole, piridin, piperidin atau 

aminoalkaloida (Kintzios dan Baberaki, 2004). Pernyataan diatas didukung 

dengan penelitian uji sitotoksisitas isolat alkaloid (Veiutamine) dari Fijian sponge 
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Zyzzya fuliginosa didapatkan nilai IC50 sebesar 0.12 µg mL
-1

 terhadap 25 cell line 

panel dan IC50 sebesar 0.3 µg mL
-1

 terhadap sel tumor usus manusia (HCT-116), 

menunjukkan bahwa alkaloid ini memiliki aktivitas antikanker (Singla, 2014). 

b. Flavonoid 

Flavonoid dari senyawa polifenol yang merupakan keluarga besar dari 

metabolit sekunder tanaman dengan 10.000 struktur yang dikenal (Cao et al., 

2013). Berbagai tanaman telah diteliti yang mengandung flavonoid dan 

bagaimana senyawa ini mempengaruhi sel-sel kanker, seperti spesies pakis yang 

digunakan dalam obat-obatan tradisional Cina seperti daun lengkeng. Pada 

penelitian  (Coa et al., 2013), mengidentifikasi efek antikanker flavonoid pada sel 

kanker paru-paru manusia (cell line A456) dari spesies pakis Dryopteris 

erythrosora, ditemukan flavonoid yang menunjukkan sitotoksisitas pada sel 

kanker dan memiliki nilai yang tinggi  untuk aktivitas radikal bebas.  Flavonoid 

yang dimurnikan juga menunjukkan aktivitas antikanker terhadap kanker pada 

manusia lainnya termasuk; hepatoma (Hep-G2), karsinoma serviks (Hela) dan 

kanker payudara (MCF-7). Hal tersebut didukung dengan penelitian uji 

sitotoksisitas isolat flavonoid sappanchalcone dari ekstrak secang (Caesalpinia 

sappan Linn.) terhadap sel kanker serviks (sel Hela) dan sel kanker payudara 

MCF-7 dengan metode sulforhodamine B (SRB), memiliki efek sitotoksisitas 

dengan nilai IC50 sebesar 6.05 µg/ml sel Hela dan 8.64 µg/ml sel MCF-7. 

Sehingga flavonoid berpotensi sebagai antikanker (Son, 2015). 

c. Polifenol 

Senyawa polifenol termasuk flavonoid, tanin, kurkumin, resveratrol dan 

gallacatechins adalah senyawa antikanker yang dapat ditemukan dalam makanan 

termasuk kacang tanah, buah anggur dan anggur merah. Polifenol diperkirakan 

mempengaruhi apoptosis yang menunjukkan sifat antikanker sehingga dapat 

dimanfaatkan. Sifat lain polifenol pada tanaman yaitu  kemampuannya untuk 

merusak protein yang ada dalam sel-sel kanker dan meningkatkan 

pertumbuhannya. 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). 
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d. Saponin 

Saponin dari tanaman Panax ginseng memiliki aktivitas antikanker (Boik, 

2001). Data tersebut didukung dengan penelitian uji sitotoksisitas fraksi saponin 

dari Ophiocoma erinaceus, terhadap sel kanker serviks (sel Hela) dengan metode 

MTT assay, memiliki efek penghambatan petumbuhan sel kanker serviks (sel 

Hela) dengan nilai IC50 sebesar 12.5 µg/ml (Amini, 2014). 

e. Terpenoid  

Terpenoid telah terbukti menekan pertumbuhan sel kanker dengan 

bertindak pada perkembnagan tumor, menghambat inisiasi dan promosi 

karsinogenesis, menginduksi diferensiasi sel tumor dan apoptosis dan menekan 

angiogenesis tumor, invasi dan metastasis memelalui berbagai transkripsi 

(Bishayee et al.,2011). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil uji golongan senyawa alkaloid, 

flavonoid, steroid dan terpenoid fraksi etil asetat daun keladi tikus , didapatkan 

harga IC50 sebesar 7,2 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa daun keladi tikus dapat 

menghambat pertumbuhan sel kanker mulut rahim HeLa Ohio, serta fraksi etil 

asetat merupakan fraksi teraktif sebagai antikanker dan fraksi ini termasuk 

golongan senyawa terpenoid (Aryanti, 2004). 

f. Antrakuinon 

Antrakuinon adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang telah 

terbukti memiliki aktivitas sebagai antikanker dalam sebuah penelitian diketahui 

bahwa jus buah mengkudu dapat digunakan sebagai agen tambahan (suplemen) 

dalam pengobatan kanker.salah satu komponen yang terdapat pada buah 

mengkudu juga dapat mematikan sinyal dari sel tumor untuk berpoliferase 

(Witantri dkk, 2015; Winarti dkk, 2005). Data diatas didukung dengan penelitian 

uji sitotoksisitas ekstrak etanol buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) terrhadap 

sel kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT assay memiliki efek 

menghambat pertumbuhan sel kanker dengan nilai IC50 sebesar 1.17 mg/ml 

(Febriansah dkk, 2012). 

2.9 Tinjauan Tentang Sel Vero 

Sel vero merupakan sel yang pertama kali diambil dari ginjal African 

Green Monkey (Cercopithecus aethiops) dewasa pada tanggal 27 Maret 1967 oleh 
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T. Yasamura dan T. Kawalata dari Universitas Chiba, Chiba Jepang (Nurani, 

2012). Sel vero merupakan sel monolayer berbentuk poligonal dan pipih. Sel vero 

memiliki jumlah interferon yang lebih sedikit dibandingkan dengan sel mamalia 

normal. Walaupun jumlah interferon sel vero sangat sedikit, sel ini masih 

memiliki reseptor interferon alfa dan beta sehingga mereka masih mampu 

merespon secara normal ketika interferon dari sumber lain ditambahkan ke dalam 

kultur sel. Sel vero biasa digunakan untuk mempelajari pertumbuhan sel, 

diferensiasi sel, sitotoksisitas, dan transformasi sel yang diinduksi oleh berbagai 

senyawa kimia (Haryadi, 2012). 

2.10 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam biologi 

seluler dan molekuler, mempunyai system model yang sangat baik untuk 

mempelajari fisiologi normal dan biokimia sel, efek dari obat-obatan dan senyawa 

toksik pada sel-sel mutagenesis dan karsinogenesis (Gibco, 2016). 

2.11 Tinjauan Tentang Sel MCF-7 

 

 

Sel MCF-7 adalah 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, 2012). Sel MCF-7 

diambil pada tahun 1970, dari jaringan payudara wanita ras kaukasian yang 

berusia 69 tahun, memiliki golongan darah O, Rh positif, berupa sel adherent 

(melekat) yang dapat ditumbuhkan dalam media penumbuh DMEM atau RPMI 

Gambar II. 5 Sel MCF-7 (Cellbiolabs, 2016) 
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yang mengandung foetal bovine serum (FBS) 10% dan antibiotik Penicilin-

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

kemoterapi, mengekspresikan reseptor estrogen (ER +), overekspresi Bcl-2 dan 

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

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

doxorubicin (CCRC, 2014). 

2.12 Tinjauan Tentang Sel T47D 

Sel T47D merupakan continous cell line yang diisolasi dari jaringan tumor 

duktal payudara seorang wanita berusia 54 tahun. Continous cell line sering 

dipakai dalam penelitian kanker secara in vitro karena mudah penangannya, 

memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta 

mudah diganti dengan frozen stock jika terjadi kontaminasi. Sel T47D memiliki 

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

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

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

mengakibatkan peningkatan proliferasinya. Sel T47D merupakan sel yang sensitif 

terhadap doksorubisin (CCRC, 2014). 

2.13 Perbedaan antara Sel MCF-7 dan Sel T47D 

 

 

Sel T47D merupakan continous cell line berupa sel epitel dari jaringan 

payudara yang memiliki karakteristik berupa mengekspresikan ER-β yang 

dibuktikan dengan adanya peningkatan respon proliferasi akibat dari pemaparan 

17β-estradiol, memiliki doubling time 32 jam dan diklasifikasikan sebagai sel 

Gambar II. 6 Perbedaaan sel MCF-7 dan sel T47D (Cellbiolabs, 2016) 
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yang dapat dengan mudah mengalami diferensiasi karena memiliki reseptor 

estrogen +, sensitif terhadap doxorubicin dan dapat mengalami missense mutation 

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

Media pertumbuhan antara sel MCF7 dan sel T47D berbeda hanya pada 

konsentrasi bovine insulin. Sel MCF7 dapat tumbuh pada media DMEM 

terformulasi yaitu dengan menambahkan 0,01 mg/ml bovine insulin dan FBS 

hingga konsentrasi akhir FBS menjadi 10%. Sel T47D dapat tumbuh pada media 

dasar DMEM atau RPMI (Roswell Park Memorial Institute) dengan 0,2 U/ml 

bovine insulin dan FBS (Foetal Bovine Serum) sampai konsentrasi FBS menjadi 

10%, keduanya ditumbuhkan pada suhu      dengan kadar     5% (CCRC, 

2014). 

2.14 Tinjauan Tentang Metode MTT 

Microculture Tetrazolium Salt (MTT) merupakan metode pengukuran 

kelangsungan hidup dan perkembangbiakan sel secara in vitro. MTT assay 

merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai agen 

antikanker (Riss, 2013). Metode MTT merupakan salah satu uji in vitro dengan 

menggunakan kultur sel yang digunakan untuk mendeteksi tingkat ketoksikan 

suatu senyawa (Rahmawati dkk, 2013). 

Prinsip dari metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning 

tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh 

sistem suksinat tetrazolium reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam 

rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan 

berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan reagen DMSO 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 berarti jumlah sel 

hidup semakin banyak (CCRC, 2014). 

 


