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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjuan Umum Tanaman Jatropha gossypifolia L 

Nama Jatropha berasal dari kata Yunani “jatros” berarti dokter dan 

“trophẻ” berarti makanan, apabila digabungkan arti dari kedua kata tersebut 

adalah penggunaan obat (Kumar dan Sharma, 2008). J. gossypifolia 

L.merupakan salah satu spesies dari familia euphorbiceae (Sabandar et al., 

2013). J. gossypifoliaL. dikenal diseluruh dunia dengan sebutan “bellyache 

bush” atau“black physicnut” (Rios et al., 2011). J. gossypifolia L. adalah 

tanaman berupa semak yang dapat tumbuh liar biasa terdapat di hutan, lahan 

kosong, namun dapat juga dikembangbiakan diperkebunan. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa jarak merah dapat hidup lebih dari 10 tahun 

(Randall et al., 2009).  

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobinta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies  : Jatropha gossypifolia Linn (Plantamor, 2014)
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Gambar  2.1 Tumbuhan J.gossypifolia L (Bebawi, 2002) 

 

Gambar  1.2 Akar J.gossypifolia L (Harneet & Surendra, 2013) 

2.1.2 Nama Daerah 

  Di beberapa daerah di Indonesia J. gossypifolia L. dikenal dengan nama 

Jarak merah (Jawa), Jarak ulung (Sumatera), Jarak kaleke (Madura), Jarak 

tangang-tangang. Beberapa nama asing di antaranya Bellyache-bush, Black 

physicnut (Australia), Cotton-leaf physcinut (Inggris), Pińŏn negro (Spanyol), 

Pinhăo-roxo (Portugis), medicine sauvage (perancis), babatidjin (Afrika) 

(Silva dkk., 2014). 

2.1.3 Morfologi Tanaman 

  J. gossypifolia L. merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak sekitar 

2 - 4 m dengan akar pendek. Ciri khas dari tanaman ini adalah dengan adanya 

pertumbuhan pada ujung batang, hal ini berarti jarak merah memiliki 

beberapa cabang yang masing-masing bisa tumbuh, bahkan jika batang 

utamanya telah rusak (Randall et al., 2009). Batang J. gossypifolia L. 
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memiliki batang yang tebal dengan panjang 1-2 m. Batang yang masih muda 

berwarna hijau atau merah, ketika batang mulai menua warnanya berubah 

menjadi abu-abu. Saat batang J. gossypifolia L. mengalami kerusakan, akan 

mengeluarkan getah berair yang lengket (Bebawi et al., 2009). Memiliki daun 

tunggal, daun muda terbagi menjadi 3-5 bulatan lobus berwarna keunguan dan 

lengket. Daun yang lebih tua warnanya hijau terang dengan adanya warna 

keunguan. Pada musim kering atau kemarau, baik daun muda maupun daun 

yang baru tumbuh banyak yang gugur, hampir semua daun mengalami 

kerontokan. Biasanya daun-daun mulai semi dibulan september atau oktober 

pada musim hujan (Queensland, 2016). 

Bunga J. gossypifolia L. memiliki ukuran panjang 6-9 mm, bila diukur 

dari ujung batang. Bunga majemuk berbentuk malai, tumbuh diujung batang 

dan di ketiak daun, warnanya merah terang hingga gelap keunguan dengan 

pusat berwarna kuning. Dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga 

betina. Bunga-bunga tersebut menghasilkan nectar dalam jumlah besar, 

kegunaannya untuk menarik serangga guna membantu penyerbukan (Randall 

et al., 2009). Buah J. gossypifolia L. berbentuk kapsuler, dengan tiga alur-

alur, yang mengandung benih gelap dengan bintik-bintik hitam (Ogundele et 

al., 2009). Buah bertekstur keras saat belum masak, berwarna hijau dan 

berubah menjadi cokelat kehitaman pada saat buah sudah masak (Bebawi et 

al., 2002). Biji tanaman J. gossypifolia L.berbentuk bulat telur, berwarna 

cokelat dan memiliki ukuran 7-8 mm dan lebar 3-4 mm. Biji mengandung 

minyak, lemak dan protein (Randall et al., 200). J. gossypifolia L. memiliki 

akar tunggang dengan sistem akar dangkal berdaging yang berwarna putih 

(Taylor, 2014). 

2.1.4 Daerah Asal dan Penyebaran Tanaman 

  Tanaman J. gossypifolia L. mampu tumbuh dan beradaptasi pada iklim 

daerah kering atau daerah yang lembab (Randall et al., 2009). Tanaman ini 

adalah spesies tanaman pantropicalberasal dari Amerika Selatan. J. 

gossypifolia L. secara luas tumbuh di negara-negara dengan iklim tropis, 

subtropis, tropis kering dan semitropis kering seperti pada wilayah Afrika, 

Amerika, Brazil, Amazon, Caatinga, Hutan Atlantik danterdapat pula 
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diseluruh negara bagian timur utara, timur laut, barat, selatan dan tenggara 

(Silva et al., 2014). Di Indonesia, Jgossypifolia L. dikenal dengan sebutan 

jarak merah atau jarak cina (Nurwidayati, 2014).  

J. gossypifolia L.umumnya ditemukan tumbuh liar di hutan terbuka, 

padang rumput atau disemak, dan pada tempat-tempat terbuka yang terkena 

sinar matahari langsung di daerah dataran rendah (Silva et al., 2014). Di 

kawasan hutan dan padang rumput, J.gossypifolia L. sangat mudah 

ditemukan, meskipun habitat utamanya sangat cocok di sekitar anak sungai 

atau tepi sungai serta pada dataran rendah yang banyak mengandung air 

(Queensland, 2016). Di India, bunga J. gossypifolia L. mulai mekar pada 

bulan februari hingga Juli. Saat mekar beberapa bunga dan buahnya akan 

muncul pada waktu yang sama. Ketika musim semi, katup kapsul akan 

terbuka dan nampak biji-biji yang berukuran kecil. 

2.1.5  Manfaat dan Efek Farmakologi 

 J. gossypifolia L. dalam bahasa latin berarti penggunaan obat (Kumar 

dan Shamar, 2008), yang termasuk ethnomedicine yang dapat dijadikan 

alternatif pengobatan yaitu sebagai obat tradisional (Sabandar et al., 2013).J. 

gossypifolia L. telah digunakan dalam ethnomedicine untuk pengobatan 

berbagai penyakit dan infeksi. Tanaman ini adalah satu tanaman yang 

digunakan sebagai obat tradisional China, Ayuveda dan Thailand untuk 

pengobaatan demam, nyeri, dan disentri (Jain, 2013). Hampir seluruh bagian 

dari tanaman J. gossypifolia L. dapat dimanfaatkan untuk pengobatan seperti 

daun, batang, akar, biji dan getah bening. Masyarakat dan dokter hewan di 

berbagai negara memanfaatkan tanaman ini dalam bentuk yang berbeda-beda 

antara lain (infus, dekoksi, dan maserasi) dengan pemberian rute yang 

berbeda-beda seperti (Oral, topical). J. gossypifolia L. banyak dimanfaatkan 

sebagai antihipertensi, anti-inflamasi, analgesik, antipiretik, antimikroba, 

antiemetik, antidiabetes, dan kegiatan anti-hemoragik. Kegunaan lain juga 

terkait dengan tanaman ini, seperti produksi biodiesel, pestisida, dan 

insektisida (Silva et al., 2014).  

Daun J. gossypifolia L. dapat digunakan untuk mengobati bisul, eksim 

dan gatal-gatal, demam, dan dapat dimanfaatkan sebagai pencahar serta
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bengkak (Singh dan Singh, 2012). Daun dijadikan teh untuk mengobati 

sembelit (Asprey dan Thornton, 2005). Batang J.gossypifolia L. digunakan 

sebagaiantikoagulan (Oduola et al., 2005). BijiJ. gossypifolia L. digunakan 

untuk pencahar, minyaknya dimanfaatkan untuk minyak kastrol (jarak). 

Namun, penggunaan bijiJ. gossypifolia L. dalam obat herbal tidak disarankan 

karena memiliki toksiksitas yang tinggi. Minyak dari biji J. gossypifolia L. 

digunakan sebagai emesis, pencahar dan stimulan, selain itu juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengobati bisul (borok) dan cacingan (Asprey dan 

Thornton, 2005). Akar J. gossypifolia L.digunakan untuk mengobati penyakit 

kusta dan mengobati bisa gigitan ular (Panda, et al., 2009). Akar J. 

gossypifolia L.juga terbukti sebagai antikanker hal ini terbukti pada penelitian 

sebelumnya telah dilakukan uji sitoksisitas dari isolasi akar J. gossypifolia L. 

didapatkan mengandung senyawa lathyrane diterpene yang disebut Falodone. 

Senyawa ini terbukti menghambat pertumbuhan A549 sel kanker paru-paru 

manusia dengan metode MTT assay yakni IC50 = 120 µg/mL (Falodun et al., 

2011). Dalam penelitian sebelumnya uji sitotoksisitas menggunakan metode 

MTT assay diketahui bahwa ekstrak akar J. gossypifolia L. memiliki 

sitotoksisitas dengan harga IC50 terhadap sel HeLa yaitu sebesar 4,321 μg/ml 

dan harga IC50 terhadap sel vero sebesar 8,315 μg/ml (Maulidyah, 2015). 

2.1.6 Kandungan Tanaman 

 J. gossypifolia L. merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak 

manfaat. Hal ini dikarenakan terdapat senyawa-senyawa kimia terkandung 

dalam tanaman ini. Berbagai macam senyawa kimia tersebar di bagian-bagian 

tanaman J. gossypifolia L. seperti pada daun, batang dan akar. Secara umum 

hasil screening fitokimia yang banyak ditemukan dari berbagai ekstraksi 

tanaman J. gossypifolia L. yaitu  alkaloid, kumarin, flavonoid, lignoid, fenol, 

saponin, steroid, tanin, dan terpenoid (Zhang et al., 2009).  

Akar J. gossypifolia L. mengandung alkaloid, diterpenoid, flavonoid, 

fenol, saponin, dan tanin (Silva et al., 2014). Selain kandungan tersebut, pada 

penelitian sebelumnya akar menunjukkan tiga derivat antitumor baru dari 

jatrophone yaitu2α-hydroxyjatrophone, 2β-hydroxyjatrophone dan 2β-
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hidroksi-5,6-isojatrophone. Jatrophone adalah diterpenoid makrosiklik baru 

yang menunjukkan aktivitas antikanker dengan sitotoksisitas dan 

penghambatan metabolit tumor (Bhagat, 2013). Berikut adalah senyawa 

diterpenoid yang di isolasi dari akar J. gossypifolia L.  

Tabel I. Isolasi Senyawa Akar J. gossypifolia L. (Silva et al., 2014) 

Senyawa Kandungan Aktifivitas biologi 

 

Diterpenoid 

2α-hydroxyjatrophone Antileukimia in 

vitro dan in vivo  

2β-hydroxyjatrophone Antileukimia in 

vitro dan in vivo 

2β-hidroksi-5,6-

isojatrophone 

Antileukimia in 

vitro dan in vivo 

Jatrophone  Antikanker in vitro 

dan in vivo 

Jatrophone A Antitumor 

Jatrophone B Antitumor 

Abiodone   Antikanker in vitro 

Falodone Antikanker in vitro 

Jatrophenone Antibacterial in 

vitro 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang kandungan 

senyawa kimia dari J. gossypifolia L. yang diidentifikasi menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT). Pemisahan komponen senyawa kimia yang 

terkandung pada fraksi etanol akar J. gossypifolia L. diuji menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT). Fraksi etanol akar J. gossypifolia L. dilakukan 

identifikasi komponen senyawa untuk mengetahui kandungan senyawa kimia 

yang terdapat pada fraksi etanol akar J. gossypifolia L. antara lain flavonoid, 

antrakinon dan terpenoid. Pada penelitian ini, Fase diam yang digunakan 

adalah silika gel 60 F254 dan fase gerak (eluen) yang digunakan adalah n-

heksan : etil asetat (5 : 5) dengan 3 tetes asam formiat. Ekstrak yang
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ditotolkan pada plat KLT sebanyak 5 µl  dengan konsentrasi 50 mg/ml. Hasil 

senyawa pada KLT dilihat secara visual, untuk hasil senyawa flavonoid 

menunjukkan hasil yang positif yakni menunjukkan adanya noda berwarna 

kuning intensif. Senyawa antrakinon menunjukkan hasil yang positif yakni 

menunjukkan adanya noda berwarna kuning. Senyawa terpenoid 

menunjukkan hasil yang positif yakni menunjukkan adanya noda berwarna 

ungu (septiarini, 2016).  

2.2  Tinjauan Tentang Metode Esktraksi 

Esktraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan 

dan senyawa yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014). Prinsip esktraksi adalah 

dengan melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar 

dalam pelarut non polar (Winarno, 2011).  

Tabel II. Indeks polaritas pelarut (Sarker et al., 2006) 

 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

  Berikut adalah beberapa metode esktraksi yang dapat digunakan dalam 

esktraksi bahan alam antara lain : 

1. Cara dingin 

a. Maserasi  

Maserasi istilah aslinya adalah macerare(bahasa Latin, artinya 

merendam). Maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem 

tanpa pemanasan. Pada metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami
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pemanasan sama sekali. Sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang 

dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas. 

Kelebihan dari ekstraksi dengan metode maserasi yaitu unit alat yang dipakai 

sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam, biaya operasionalnya 

relativerendah, dan prosesnya relatif hemat serta tanpa pemanasan. Kerugian 

utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang 

digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. 

Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diesktraksi pada suhu kamar 

(Agoes, 2007). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui 

bahan yang telah dibasahi. Perkolasi adalah metoda ekstraksi cara dingin yang 

menggunakan pelarut mengalir yang selalu baru. Perkolasi banyak digunakan 

untuk ekstraksi metabolit sekunder dari bahan alam, terutama untuk senyawa 

yang tidak tahan panas (Irawan, 2010). Kelebihan dari metode ini yaitu tidak 

diperlukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak, 

sedangkan kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan 

cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta 

tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut (Sarker et al.,  2006). 

2. Cara Panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin. Refluks adalah teknik yang melibatkan kondensasi uap. 

Prinsip kerja pada metode refluks yaitu penarikan komponen kimiayang 

dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulatbersama-

sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, uap-uap cairanpenyari 

terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekulcairan penyari 

yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akanmenyari kembali sampel 

yang berada pada labu alas bulat, demikianseterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan sampai penyariansempurna, penggantian pelarut dilakukan 

sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam.Filtrat yang diperoleh dikumpulkan 

http://catatankimia.com/catatan/metoda-ekstraksi.html


 

 

 

 

 

 

 

                                     

14 
 

 
 

dan dipekatkan. Kelebihan dari metode refluks adalah digunakan untuk 

mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar, dan tahan 

pemanasan langsung. Kekurangan dari metode refluks adalah membutuhkan 

volume total pelarut yang besar(Akhyar, 2010). 

b. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik pada temperatur lebih tinggi dari 

temperatur suhu kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50 

⁰C (DepKes RI, 2000).  

c. Soxhlet 

Ekstraksi dengan alat soxhlet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang 

selalu baru, umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik (kondensor). Pada metode 

ini, padatan disimpan dalam alat soxhlet dan dipanaskan, sedangkan yang 

dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut didinginkan dalam kondensor, 

kemudian mengekstraksi padatan. Kelebihan metode soxhlet adalah proses 

ekstraksi berlangsung secara bertahap, memerlukan waktu ekstraksi yang 

lebih sebentar dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

metode maserasi atau perkolasi. Kelemahan dari metode ini adalah dapat 

menyebabkan rusaknya solute atau komponen lainnya yang tidak tahan panas 

karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus menerus (Sarker S. D. 

et al., 2006 ;Tiwari, et al., 2011). 

2.2.2 Tinjauan tentang Metode Fraksinasi 

  Ekstrak mentah produk alami, secara harfiah, dapat dikatakan sebagai 

campuran senyawa. Esktrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal esktrak kasar. Oleh karena itu, 

esktrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan 

ukuran molekul yang sama (Sarker S.D. et al., 2006). 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 metanol, etanol ataupun air yang 

berperan sebagai pelarut polar. Proses fraksinasi yang dilakukan adalah 
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fraksinasi cair–cair bertingkat dimana dilakukan dengan menggunakan dua 

pelarut dalam prosesnya (Edawati, 2012). 

Tujuan dari fraksinasi cair-cair bertingkat ini adalah untuk memisahkan 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada J. gossipyfolia L. 

berdasarkan tingkat kepolarannya. Fraksinasi dilakukan dari pelarut dengan 

tingkat kepolaran rendah atau non polar bertujuan agar proses pengikatan 

senyawa bertahap sehingga seluruh senyawa tidak ditarik oleh pelarut polar 

yang bersifat menarik seluruh senyawa. Kemampuan mengikat senyawa oleh 

tingkat kepolaran tersebut menyebabkan fraksinasi dengan pelarut polar 

dilakukan paling akhir (Novita, 2013). 

2.3    Tinjauan Tentang Kanker 

2.3.1 Defenisi Kanker 

         Kanker merupakan suatu penyakit pada sel yang ditandai dengan adanya 

pertumbuhan abnormal dari sel-sel yang disebabkan oleh beberapa perubahan 

dalam ekspresi gen yang mengarah pada ciri gangguan atau kegagalan 

mekanisme regulasi poliferasi sel atau hilangnya fungsi kontrol sel terhadap 

regulasi daur (Ruddon, 2007). Adanya kegagalan tersebut, sel tidak dapat 

berpoliferasi secara normal. Akibatnya, sel akan berpoliferasi terus-menerus 

sehingga menimbulkan pertumbuhan jaringan yang abnormal (CCRC, 2014).  

Pertumbuhan sel yang abnormal ditandai dengan sel tumbuh sangat cepat, 

tidak terkontrol dan tidak berirama yang dapat menyusup ke jaringan tubuh 

normal dan menekan jaringan tubuh normal sehingga mempengaruhi fungsi 

tubuh. Sel-sel kanker akan terus membelah diri dengan tidak terkendali 

(Diananda, 2007). Kanker dibagi menjadi dua kelompok, kanker jinak dan 

kanker ganas. Kanker jinak (benign) memilki kecenderungan untuk tumbuh 

lebih lambat dari kanker ganas dan tidak menyebar ke organ lain didalam 

tubuh, Sedangkan kanker ganas (malignant) memiliki pertumbuhan sel yang 

sangat cepat, dapat menginvasi serta menghancurkan jaringan disekitarnya, 

dan pada fase tertentu akan menyebar ke organ-organ lain didalam tubuh 

(Lumongga,2008). 
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2.3.2 Proses Karsinogenesis 

 

 

Gambar  2.3 Proses Karsinogenesis (Dipiro 6
th 

, 2005) 

Kanker berkembang melalui serangkaian proses yang disebut 

karsinogenesis (Nurlaila dan Hadi, 2008). Karsinogenesis adalah proses 

terjadinya kanker yang diawali dengan adanya kerusakan DNA atau mutasi 

pada gen-gen p-53 dan ras, yaitu kerusakan DNA pada gen-gen pengatur 

pertumbuhan (Hanahan dan Weinberg, 2000). Pertumbuhan sel kanker tidak 

terkendali disebabkan kerusakan deoxyribose nucleic acid (DNA), sehingga 

menyebabkan mutasi gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa 

mutasi dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi dapat terjadi 

secara spontan maupun diwariskan (Sunaryati, 2011). Selain itu salah satu 

penyebab penyakit kanker adalah radikal bebas yang menyerang sel tubuh 

manusia. Radikal bebas diduga merupakan penyebab kerusakan sel yang 

mendasari timbulnya berbagai macam penyakit, salah satunya adalah penyakit 

kanker. Proses karsinogenesis terdiri atas beberapa tahap yang meliputi 

inisiasi, promosi, dan progresi (Dipiro, 2008). Paparan karsinogen yang antara 

lain berbagai jenis virus, bahan kimia, radiasi, dan ultraviolet. Penyebab 

kerusakan sel kanker beragam yaitu disebabkan oleh infeksi virus, paparan 

senyawa karsinogenik (senyawa kimia yang dapat menimbulkan proses 

pembentukan sel kanker), paparan radiasi sinar radioaktif (sinar X dan 

ultraviolet), faktor genetik dan gaya hidup (Mangan, 2009). 
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2.3.3  Sifat dan Karakteristik Sel Kanker 

Sel kanker mengalami pertumbuhan dan perkembangan sel yang tidak 

terkontrol dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel normal. Sel 

kanker memiliki ciri khas di antaranya adalah bervariasi dalam bentuk dan 

ukurannya, mengalami mitosis yang abnormal, berfungsi abnormal, tidak 

menyerupai sel asal, menghasilkan zat yang biasanya tidak terkait dengan sel 

asli atau jaringan dan mampu bermetastasis ke jaringan lain (Chrestella, 

2009). 

Menurut Pecorino (2005), sel kanker mempunyai ciri atau karakteristik 

umum sebagai berikut : 

1. Sel kanker mampu memproduksi faktor pertumbuhan sendiri. 

2. Sel kanker tidak mengenal dan tidak merespon sinyal antipertumbuhan. 

3. Sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis. 

4. Sel kanker memiliki potensi replikasi yang tidak terbatas. 

5. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan 

pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. 

6. Sel kanker dapat invasi dan metastasis ke jaringan lain. 

2.4   Tinjauan tentang Kanker Leher Rahim (Serviks) 

2.4.1 Defenisi Kanker Serviks 

  

Gambar  2.4 Serviks (Cancer research UK, 2014) 

  Kanker leher rahim atau kanker serviks adalah neoplasma ganas primer 

yang berada di daerah serviks uteri (KPKN, 2009). Kanker serviks adalah
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penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel tidak normal pada leher 

rahim (Yuniar, 2009). Sel-sel kanker tersebut dapat berkembang, 

mempenetrasi bagian dalam jaringan, dan dapat meluas ke jaringan di sekitar, 

termasuki vagina bahkan ke jaringan lainnya (Yolanda dan Karwur, 2013).  

Bagian dari leher rahim yang paling dekat dengan rahim disebut endoserviks. 

Ada dua jenis sel utama yang meliputi serviks yaitu sel skuamosa (pada 

exocervix) dan sel-sel kelenjar (di endoserviks). Sel-sel tersebut tidak secara 

langsung mengalami perubahan menjadi kanker (ACS, 2014). Proses 

terjadinya kanker ini dimulai dengan sel yang mengalami mutasi lalu 

berkembang menjadi sel displastik sehingga terjadi kelainan epitel yang 

disebut displasia.  

Dimulai dari displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, dan 

akhirnya menjadi Carsinoma in situ (CIS), kemudian berkembang lagi 

menjadi karsinoma invasif. Tingkat displasia dan CIS disebut sebagai tingkat 

pra-kanker. Sebagian besar kanker serviks (80-90%) adalah kanker sel 

skuamosa. Sel skuamosa terbentuk dari sel-sel pada jaringan epitel di 

exocervix yang melapisi serviks. Sedangkan, adenokarsinoma adalah jenis 

kanker serviks kedua yang paling sering ditemukan terutama pada wanita 

muda. Adenokarsinoma adalah kanker yang berkembang dari sel-sel kelenjar 

penghasil lendir di saluran servikal yang menuju ke dalam rahim 

(endoserviks) (ACS, 2014; NCCC, 2016). 

2.4.2 Anatomi Serviks 

  Serviks merupakan 1/3 dari bagian bawah uterus, berbentuk silindris, 

menonjol kearah vagina bagian depan atas dan berhubungan dengan vagina 

melalui ostium uteri eksternal. Kanker dapat timbul dari permukaan vaginal 

(porsio) atau kanalis servikalis. Aliran limfe dari serviks predan postureteral 

dan ligamentum sakrouterina kearah kelenjar stasiun pertama yaitu 

parametrium, iliaka interna, iliaka eksterna, presdakral dan iliaka kommunis. 

Kelenjar paraaorta merupakan stasiun kedua (Kemenkes, 2015). 

1.4.3 Etiologi 

  Penyebab paling utama terjadinya kanker serviks belum diketahui. 

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan dalam penelitiannya
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mengatakan bahwa virus yang disebut HPV merupakan penyebab 

perkembangan kanker serviks pada wanita lebih meningkat (ACS, 2014). 

HPV (Human Papiloma Virus) adalah DNA virus yang menimbulkan 

poliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa. Penelitian menunjukkan 

bahwa 10-30 % wanita pada usia 30’an tahun yang sexually active pernah 

menderita infeksi HPV (termasuk infeksi pada daerah vulva) lebih beresiko 

tinggi terkena kanker serviks. Persentase ini semakin meningkat bila wanita 

tersebut memiliki pasangan lebih dari satu. Karsinogenesis pada kanker 

serviks sudah dimulai sejak seseorang terinfeksi HPV yang merupakan faktor 

inisiator dari kanker serviks yang menyebabkan terjadinya gangguan sel 

serviks (Rasjidi, 2009). Pada sebagian besar kasus, infeksi HPV berlangsung 

tanpa gejala dan bersifat menetap (Arisusilo, 2012).   

HPV memiliki kapsul isohedral dengan 72 kapsomer, serta mengandung 

DNAcircular double stranded dengan panjang kira-kira 8000 pasang basa 

(Russo, 2004; Sjamsuddin, 2001). Berdasarkan penelitian Sjamsuddin (2001), 

disimpulkan bahwa terdapat 3 golongan tipe HPV dalam hubungannya 

dengan kanker serviks, yaitu : 1) HPV resiko rendah, yaitu HPV tipe 6 dan 11, 

46 yang jarang ditemukan pada karsinoma invasif ; 2) HPV resiko sedang, 

yaitu HPV 33, 35, 40, 43, 51, 56, dan 58 ; 3) HPV resiko tinggi, yaitu HPV 

tipe 16, 18, 31. Ketiga jenis HPV ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel 

yang abnormal, namun hanya tipe 2 dan 3 merupakan penyebab kanker 

serviks. (Anonim, 2006;Yamato et al., 2006). Sekitar duapertiga dari semua 

kanker serviks disebabkan oleh HPV 16 dan HPV 18 yang merupakan tipe 

HPV yang sering ditemukan di Indonesia. (Depkes RI, 2009). Selain HPV 

menurut masyarakat kanker Amerika “American Cancer Society“ terdapat 

beberapa faktor penyebab kanker serviks yaitu : kebiasaan merokok, infeksi 

HIV, Infeksi chlamidia, stress dan gangguan akibat stress, faktor diet, 

kontrasepsi hormonal, kehamilan berulang-ulang, penggunaan obat hormon 

(diethylstilbestrol /DES), riwayat keluarga yang pernah menderita kanker 

serviks(Darmono,2012).

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=893#20
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=893#3
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=893#3
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2.4.4 Faktor Resiko 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker 

serviks antara lain adalah: 

1. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor terjadinya kanker serviks. Pada usia 30-

50 tahun perempuan yang sudah kontak seksual akan beresiko tinggi terkena 

kanker serviks. Usia tersebut merupakan puncak usia produktif perempuan 

sehingga akan menyebabkan gangguan kualitas kesehatan seksual (Fitriana 

dan Ambarini, 2012). Hubungan seksual pada usia terlalu dini bisa 

meningkatkan risiko terserang kanker leher rahim sebesar 2 kali dibandingkan 

perempuan yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun 

(Canavan, 2000). 

2. Perilaku seksual 

Wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia < 20 tahun dan 

banyak memiliki pasangan seksual, resiko lebih tinggi terkena kanker serviks. 

Perilaku seksual yaitu dengan memiliki lebih dari satu pasangan seksual akan 

meningkatkan penularan penyakit kelamin dan infeksi HPV juga semakin 

tinggi (Depkes RI, 2009). Hal ini disebabkan terpaparnya sel-sel mulut rahim 

yang mempunyai pH tertentu dengan sperma yang mempunyai pH yang 

berbeda-beda pada multipatner, sehingga dapat merangsang terjadinya 

perubahan kearah displasia (Arisusilo, 2012).  

3. Wanita Merokok 

Tembakau mengandung bahan-bahan karsinogen baik yang dihisap 

sebagai rokok atau sigaret / dikunyah. Pada wanita perokok akumulasi 

konsentrasi nikotin pada getah serviks 56 kali lebih tinggi dibandingkan di 

dalam serum. Efek langsung bahan-bahan tersebut pada serviks adalah 

menurunkan status imun lokal sehingga dapat menjadi co-karsinogen infeksi 

virus. Bahkan, membuktikan bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan 

kerusakan DNA epitel serviks sehingga dapat menyebabkan neoplasma 

serviks(Wulandari,2010).
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4. Etnis dan Faktor Sosial 

Wanita di kelas sosioekonomi yang rendah memiliki faktor resiko lima 

kali lebih besar daripada wanita dengan sosioekonomi menengah keatas. 

Hubungan ini terjadi dikarenakan, hubungan seksual dan akses ke sistem 

pelayanan kesehatan. Di Amerika Serikat ras negro, hispanik dan wanita Asia 

kejadian kasus kanker serviks lebih tinggi daripada wanita ras kulit putih. 

Perbedaan ini dapat mencerminakn tingginya angka kejadian kasus kanker 

serviks akibat pengaruh etnis dan faktor sosial (Rasjidi, 2009). 

5. Kebersihan yang Buruk 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada adenokarsinoma serviks 

pada wanita yang terserang HPV. Dari penelitian- penelitian itu ditemukan 

bahwa resiko kanker terdapat pada kebersihan wanita yang minim. Virus pada 

tangan  dapat berpindah melalui sentuhan pada daerah genital dan 

menginfeksi serviks atau leher rahim. Cara penularan lain adalah dengan 

penggunaan WC umum (closet) yang sudah terkontaminasi virus ini, dengan 

cara perpindah virus HPV melalui penggunaan closet yang sama tanpa 

dibersihkan terlebih dahulu (Wulandari, 2010). 

6. Kontrasepsi oral jangka waktu lama 

Menggunakan kontrasepsi estrogen-progesteron (biasanya dikenal oral 

kontrasepsi) diklasifikasikan oleh Badan Internasional untuk Penelitian 

Kanker (IARC) sebagai penyebab kanker serviks. Diperkirakan 10% dari 

kanker serviks di Inggris terkait dengan menggunakan kontrasepsi oral 

(Cancer research UK, 2014). Kontrasepsi oral yang dipakai dalam jangka 

panjang yaitu 5 tahun atau lebih dapat meningkatkan resiko relatif sekitar 1,53 

kali. WHO melaporkan resiko relatif pada pemakaian kontrasepsi oral sebesar 

1,19 kali dan meningkat sesuai dengan lamanya pemakaian. Namun, risiko 

menurun dengan cepat ketika wanita berhenti menggunakan pil KB 

(Wulandari, 2010). 

7. Imunosupresan 

Penuruan kekebalan tubuh (imunosupresi) seperti yang terjadi pada 

penderita human immunodeficiency virus (HIV), virus penyebab AIDS, dapat
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merusak sistem kekebalan tubuh pada wanita. Hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan risiko kanker serviks bagi wanita dengan AIDS. Menurut para 

ilmuwan, kekebalan tubuh adalah hal penting memperlambat pertumbuhan 

dan terbentuknya sel-sel kanker. Pada wanita dengan HIV, kanker pra serviks 

dapat berkembang menjadi kanker invasif dan lebih cepat dari biasanya 

(Depkes RI, 2009; ACA, 2016). 

2.4.5 Gejala 

 Kanker serviks pada lesi (kelainan ) pra-kanker, sering tidak ditemukan 

gejala atau tanda yang khas, oleh karena itu, screening atau deteksi dini 

penting untuk dilakukan. Namun, bila telah menjadi kanker serviks, umumnya 

gejala yang sering muncul adalah sebagai berikut :  

a. Perdarahan vagina yang abnormal, seperti perdarahan setelah 

berhubungan seksual, perdarahan setelah menopause, perdarahan dan 

bercak diantara periode menstruasi dan menstruasi yang lama dari 

biasanya. 

b. Keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina, kemungkinan pengeluaran 

banyak darah dan kemungkinan terjadi antara periode saat menstruasi atau 

setelahmenopause. 

c. Nyeri selama berhubungan seksual (ACS, 2014). 

2.4.6 Stadium kanker serviks 

 Klasifikasi stadium kanker serviks menurut International Federation of 

Gynecologists and Obstericians (FIGO), perkembangan kanker leher rahim 

dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan ukuran tumor, kedalaman penetrasi 

pada leher rahim dan penyebaran kanker di dalam maupun di luar leher rahim. 

Stadium-stadium tersebut adalah sebagai berikut :  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 
 

 
 

Tabel III. Stadium Kanker Serviks Menurut FIGO (Canavan dan Doshi, 

2000) 

Stadium Deskripsi 

Stadium 0 Terjadi pertumbuhan kanker (karsinoma) pada jaringan 

epitel leher rahim; selaput basal masih utuh; disebut juga 

carcinoma intraepitel; 

Stadium I Pertumbuhan kanker masih terbatas pada leher rahim. 

Ia Secara mirkoskopis, kanker telah menginvasi jaringan 

(terjadi penetrasi). Ukuran invasi sel kanker : kedalaman < 5 

mm, sedangkan lebarnya < 7 mm. 

Ia1 Ukuran invasi mempunyai kedalaman < 3 mm dan lebar < 7 

mm. 

Ia2 Kedalaman invasi > 3 mm dan < 5 mm, lebar < 7 mm. 

Ib Terjadi lesi yang ukurannya lebih besar dari lesi yang terjadi 

pada stadium Ia 

Ib1 Ukuran tumor < 4cm 

Ib2 Tumor > 4 cm 

II Karsinoma meluas sampai keluar leher rahim terapi belum 

sampai dinding pelvis; karsinoma menyerang vagina tapi 

belum mencapai 1/3 vagina bagian bawah. 

Stadium IIa Proses sudah meluas ke vagina dalam batas 2/3 proksimal 

sedangkan parametrium masih bebas dari proses. 

IIb Proses sudah meluas ke parametrium tetapi belum sampai 

pada dinding panggul; proses pada vagina tidak menjadi 

persoalan selama masih dalam batas-batas 2/3 proksimal. 

Stadium 

 

 

III Karsinoma meluas ke dinding pelvis; pada pemeriksaan 

rektal, tidak terlihat adanya ruang kosong antara tumor dan 

dinding pelvis; tumor menyerang 1/3 vagina bagian bawah; 

pada semua kasus juga ditemukan adanya hidronefrosis atau 

ginjal tidak berfungsi. 

IIIa Kanker tidak menjalar ke dinding pelvis, tapi menyerang 1/3 

vagina bagian bawah. 

IIIb Menjalar ke dinding pelvis, terjadi hidronefrosis atau 

kegagalan fungsi ginjal, atau keduanya. 

Stadium IV Karsinoma meluas melewati pelvis atau mukosa kandung 

kemih atau rektal 

Iva Proses sudah mencapai mukosa rectum dan atau 

vesicaurinaria atau sudah keluar dari panggul kecil; 

metastasis jauh belum terjadi. 

IVb Telah terjadi metastasis jauh. 
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2.4.7 Tinjuan Tentang Sel Kanker Serviks 

 

Gambar  2.2 Morfologi Sel HeLa (CCRC, 2014) 

Kultur sel HeLa atau HeLa cell line  merupakan continuous cell line yang 

diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (serviks) seorang wanita 

penderita kanker leher rahim bernama Henrietta Lacks yang meninggal akibat 

kanker pada tahun 1951. Sel HeLa pertama kali diteliti di laboratoirum kultur 

jaringan oleh Dr George O Gay di Johns Hopkins (Baltimore, Maryland) 

(Brendan, 2009). Sel HeLa bersifat immortal yang tidak dapat mati karena tua 

dan dapat membelah secara tidak terbatas selama memenuhi kondisi dasar 

bagi sel untuk tetap hidup masih ada. Starin-strain baru dari sel HeLa telah 

dikembangkan dalam berbagai macam kultur sel, tapi semua sel HeLa berasal 

dari keturunan yang sama. Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam 

media kultur. Media yang digunakan adalah RPMI 1640-serum. Sel HeLa 

telah mengalami transformasi akibat infeksi human papilloma virus 18 dan 

berbeda dengan sel leher rahim yang normal. 

Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV diketahui mengeekspresikan 2 

onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat menyebabkan 

sifat imortal pada kultur primer keratinosit manusia, namun sel yang imortal 

ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi. Jadi, viral 

onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi pembentukan tumor, 

tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan sifat kanker. Sebagian besar sel kanker leher rahim, termasuk 

sel HeLa, mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. Jadi, gen 

pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat dalam sel



 

 

 

 

 

 

 

                                     

25 
 

 
 

kanker leher rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh ekspresi protein E6 

dan E7 dari HPV (CCRC, 2014). Sel HeLa banyak digunakan dalam 

penelitian karena memilki kemampuan replikasi yang tidak terbatas, mudah 

dikontrol dan ditangani, cukup aman dan merupakan sel manusia yang biasa 

digunakan untuk kepentingan kultur sel (Djajanegara dan Wahyudi, 2009). 

2.5 Tinjauan Tentang Antikanker 

 Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel 

jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, 

sel-sel kanker ini dapat menyebar kebagian tubuh lain sehingga dapat 

menyebabkan kematian (Eni, 2009). Tujuan dari pengobatan antikanker 

adalah pada tahap awalnya untuk mencegah perkembangan dari sel tumor 

menjadi sel kanker dan membersihkan jaringan sekitar tumor (Davey, 2006). 

Selain pembedahan dan radioterapi, antikanker yang dapat mendukung terapi 

adalah dengan pemberian kemoterapi (Giuntoli & McCormick, 2011). 

   Kemoterapi merupakan pengobatan kanker menggunakan suatu obat 

yang dapat merusak sel kanker. Obat kanker dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu obat konvensional dan obat dengan target molekuler yang spesifik. Obat 

konvensional yang dimaksud adalah obat-obat sitostatika (agen kemotrapi) 

seperti taxol, bleomycin, 5-fluorourasil, klorambusil, tiotepa, alkaloid dan 

indol seperti vinblastine dan vinkristin. Obat sitostatik bekerja dengan 

mempengaruhi metabolisme asam nukleat terutama DNA atau biosintesis 

protein (Siswandono et al., 2000). Hal inilah yang menyebabkan obat 

sitostatistika bekerja tidak selektif karena bersifat toksik baik pada sel kanker 

maupun sel normal, terutama sel normal yang kecepatan poliferasinya tinggi 

seperi pada sum-sum tulang belakang (Setiawati, dkk, 2007). Selain 

mematikan sel-sel sum-sum tulang belakang, obat ini juga dapat mematikan 

sel normal lain yang aktif berpoliferasi seperti rambut, kulit, kelenjar kelamin, 

janin, dan gastrointestinal. Gejala yang dapat kita lihat pada pasien antara lain 

rontoknya rambut, mual, dan muntah. Sehingga perlu dikembangkan agen-

agen terapi baru untuk pengobatan kanker yang aman.
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2.5.1  Tinjauan Tentang Antikanker Produk Alam 

      Antikanker produk alam adalah senyawa yang dihasilkan dari produk 

alam dan berkhasiat sebagai antikanker. Berikut adalah obat antikanker yang 

berasal dari bahan alam yaitu : 

Tabel IV. Obat Antikanker Produk Alam (Soekardjo dan Siswandono, 2008) 

Golongan Obat Nama Obat Aktivitas Biologi 

Antikanker produk alam Antibiotik antikanker 

 Mitosin C  Pengobatan adenokarsinoma 

pada payudara, lambung dan 

kolorektal, kanker paru dan 

kandung kemih. 

 Daktinomisin Pengobatan leukemia 

limfositik dan granulotik 

akut. 

 Turunan antrasiklik 

(doksorubisin, 

epirubisin, idarubisin, 

dan daunorobisin) 

Pengobatan mielositik dan 

limfositik leukemia akut, 

penyakit Hodgkin, beberapa 

limfoma, sarkoma, dan 

karsinoma. neuroblastoma 

dan hepatoma 

 Plikamisin (Mitracin, 

Mitramycin) 

Pengobatan tumor embrional 

pada testis, penyakit paget 

dan kanker tulang. 

 Bleomisin (Bleocin) Pengobatan kanker testis, 

limfoma malignan dan 

karsinoma pada kepala, 

leher, uterus, vulva, dan 

isofagus. 

 Antikanker produk tanaman 

 Vinblastin Dikombinasi dengan 

bleomisin dan sisplastin 

untuk pengobatan tumor 

testikular, penyakit Hodgkin, 

juga efektif untuk 

pengobatan karsinoma 

payudara, koriokarsinoma, 

kanker kepala, dan leher 

neuroblasma dan beberapa 

limfoma. 
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 Vinkristin Dikombinasi dengan 

prednisone untuk 

pengobatan leukemia 

limfositik akut, juga efektif 

untuk pengobatan limfoma, 

sarkoma, dan karsinoma. 

 Etopsida Pengobatan karsinoma paru, 

kanker testis, 

koriokarsinoma, leukemia 

mielogenous akut dan 

limfoma. 

 Paklitaksel (Taxol) Pengobatan untuk karsinoma 

ovarium yang telah 

metastasis dan kanker 

payudara. 

Terjadinya kegagalan terapi pada kebanyakan kanker yang diakibatkan 

oleh tingginya toksisitas sistematik dan timbulnya resistensi dari agen 

kemotrapi, mendorong para peneliti untuk mencari agen kemopreventif baru 

dengan efek toksisitas sistemik yang rendah untuk meminimalisir terjadinya 

kegagalan terapi kanker. Agen kemopreventif sendiri dapat didefenisikan 

sebagai senyawa yang dapat menghambat dan menekan proses karsinogenesis 

pada manusia sehingga pertumbuhan kanker dapat dicegah (Kakizoe, 2003). 

Salah satu usaha menemukan agen kemopreventif baru adalah melalui 

penelitian terhadap tanaman obat yang digunakan secara tradisional oleh 

masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker (Koswara, 2006). 

2.5.2  Tinjauan Tentang Doxorubisin 

 

Gambar  2.3 Struktur Kimia Doxorubicin (Pubchem, 2016) 

Doxorubicin adalah senyawa murni yang diisolasi dari Streptomices 

peucetius var caesius pada tahun 1970 an, obat ini termasuk antibiotik 

turunan antrasiklin yang banyak digunakan untuk terapi berbagai macam jenis 
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kanker seperti leukemia akut, limfoma non-hodgkin dan hodgkin, 

kanker payudara, kanker bronchus, dan kanker ovarium (Thorn, 2011). 

Doxorubicin memiliiki tiga mekanisme kerja yaitu penghambatan 

topoisomerase II, Interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan 

sintesis DNA dan RNA, dan pembentukan radikal bebas semiquinon dan 

radikal bebas oksigen melalui proses melalui proses yang tergantung besi dan 

proses reduktif yang diperantarai enzim (CCRC, 2014). 

Mekanisme radikal bebas ini telah diketahui bertanggung jawab pada 

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

Penggunaan doxorubicin secara klinis menjadi terbatas disebabkan karena 

kardiotosisitas pada penggunaan jangka panjang. Doxorubicin menimbulkan 

efek samping pada pemakaian kronisnya yang bersifat irreversible termasuk 

terbentuknya cardiomyopathy dan congestive heart failure. Umumnya 

doxorubicin digunakan dalam bentuk kombinasi dengan agen antikanker 

lainnya seperti siklofosfamid, viblastin dan paclitaxel. Kombinasi tersebut 

dapat meningkatkan respon klinis dan pengurangan efek samping yang lebih 

baik dibandingkan penggunaan doxorubicin tunggal (CCRC, 2014).  

2.5.3  Tinjauan Senyawa Metabolit Sekunder Sebagai Antikanker 

  Pada tanaman terdapat kandungan kimia yang dibagi menjadi dua yaitu 

metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan 

metabolit yang terlibat langsung dalam pertumbuhan normal, perkembangan 

dan reproduksi pada organisme. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam 

kategori metabolit primer antara lain, karbohidrat, protein, asam nukleat dan 

lemak. Metabolit sekunder merupakan senyawa yang disintesis oleh mikroba 

atau hewan melewati proses biosintesis yang digunakan untuk menunjang 

kehidupan seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Metabolit ini memiliki 

aktivitas farmakologi dan biologi. Metabolit sekunder secara khusus dibidang 

farmasi digunakan dan dipelajari sebagai pengembangan obat atau senyawa 

penuntun (lead compound) untuk melakukan optimasi agar diperoleh senyawa 

yang lebih poten dengan toksisitas minimum (Saifudin, 2014).  Senyawa yang 

telah diidentifikasi dan diekstrak dari tanaman yang mempunyai sifat 
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antikanker yaitu polifenol, alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid 

(Rahman, 2016).  

1. Polifenol 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat 

ini mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. 

Senyawa fenol dalam tanaman dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu asam 

fenol, flavonoid, kurkumin, dan tanin (Maulana, 2005). Polifenol memiliki 

spektrum luas dengan sifat kelarutan pada suatu pelarut yang berbeda-beda. 

Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada senyawa tersebut yang dimiliki 

berbeda jumlah dan posisinya. 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 

bertanggungjawab terhadap aktivitas antioksidan dalam buah dan sayuran 

(Hattenschwiler dan Vitousek, 2000). Senyawa Polifenol yang terdapat dalam 

tanaman dapat merusak protein sel-sel kanker. Melalui polifenol agen kanker 

dapat diubah untuk mengatur asetilasi, metilasi atau fosforilasi oleh ikatan 

langsung (Agarwal, 2014). Dari data diatas, didukung dengan penelitian uji 

sitotoksisitas dan apoptosis isolat gula tebu (Beet molasses) terhadap sel 

kanker colon menggunakan metode MTT memiliki efek sitotoksisitas dengan 

hasil nilai IC50 sebesar 23,21 µg/mL, sehingga polifenol berpotensi sebagai 

antikanker (Chen, 2016). 

2. Alkaloid  

Alkaloid merupakan suatu basa organik yang mengandung unsur Nitrogen 

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

kuat terhadap manusia. Alkaloid ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang 

sangat berguna dalam penobatan, misalnya kuinin, morfin, dan stiknin. 

Kegunaan senyawa alkaloid dalam bidang farmakologi adalah untuk memacu 

sistem syaraf, menaikkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikrobakterial 

(Pasaribu, 2009). Berdasarkan aktivitas antikanker atau antitumor, alkaloid 

sitotoksik terhadap berbagai jenis kanker dan leukemia, juga sebagai 

antivirus. Kebanyakan alkaloid dengan aktivitas antikanker antara lain indole, 
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piridin, piperidin atau aminoalkaloida (Kintzios dan Baberaki, 2004). Dari 

data diatas, didukung dengan penelitian uji sitotoksisitas dari isolat spons 

Zyzzya fuliginosa terhadap kanker leukemia menggunakan metode MTT 

dengan hasil nilai IC50 sebesar 0,12 µg/mL, sehingga alkaloid berpotensi 

sebagai antikanker (Singla, 2014). 

3. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder 

dari turunan polifenol yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan 

tanaman. Berbagai jenis senyawa, kandugan dan aktivitas antioksidatif 

flavonoid sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada 

sereal, teh, sayur-sayuran dan buah (Redha, 2010). Terdapat kandungan tinggi 

senyawa flavonoid seperti antosianin, flavones, flavonols, chalcones dan 

banyak lagi yang dapat ditemukan hanya dalam satu struktur tanaman seperti 

benih (Yang et al., 2014). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa flavonoid 

mempunyai aktivitas antipoliferatif pada sel kanker manusia. Diketahui 

bahwa dari hasil penelitian tanggerettin, suatu senyawa flavonoid yang 

terpadat pada citrus, dapat menghambat sel tumor manusia. Senyawa flavone 

polymethixyalated pada citrus (termasuk senyawa alami dan sejumlah 

senyawa analog sintesisnya) menunjukkan hasil aktivitas antipoliveratif 

terhadap 6 jenis sel kanker (Redha, 2010). Dari data diatas, didukung dengan 

penelitian uji sitotoksisitas isolat sappanchalcone dari esktrak secang 

(Caesalpinia sappan Linn) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) 

menggunakan metode sulforhodamine B (SRB) memiliki efek sitotoksisitas 

dengan hasil nilai IC50 6,05 µg/mL, sehingga flavonoid berpotensi sebagai 

antikanker (Son et al., 2015). 

4. Saponin 

Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. 

Saponin memiliki karakteristik berupa buih (Prihatman, 2001). Senyawa ini 

memiliki pengaruh biologis menguntungkan yaitu bersifat sebagai 

hipokolesterolemik dan antikarsinogen serta dapat meningkatkan sistem imun 

(Meskin et al., 2002). Selain itu, saponin menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri dengan cara berinteraksi dengan membaran sterol. Efek 
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utama saponin terhadap bakteri adalah adanya pelepasan protein dan 

enzim dari dalam sel-sel. Hal ini dapat mengakibatkan sel menjadi lisis 

(Hassan, 2008). Dari data diatas, didukung dengan penelitian uji sitotoksisitas 

isolat senyawa Persia Gulf Ophiuroidea (O. Phiocoma erinaceus) terhadap sel 

kanker serviks (sel HeLa) menggunakan metode MTT memiliki efek 

sitotoksik dengan hasil nilai IC50 sebesar 12,5 µg/mL, sehingga saponin 

berpotensi sebagai antikanker (Haryoto, 2013)  

5. Terpenoid 

Terpenoid merupakan komponen utama yang biasa ditemukan dalam 

minyak atsiri. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang 

terbesar, biasanya ditemukan pada tanaman tingkat tinggi seperti jamur, 

serangga, dan organisme laut. Senyawa terpenoid dikenal sebagai salah satu 

golongan senyawa kimia terdapat ditanaman yang memiliki aktivitas 

antikanker dan antioksidan (Lisdawati, 2007). 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 transkripsi (Bishayee et al., 2011). Dari 

data diatas, didukung dengan penelitian uji fraksi etil asetat ekstrak daun 

keladi tikus (Typhonium divaricatum L. Decne) terhadap sel kanker mulut 

rahim HeLa Ohio menggunkan metode uji Bioassay memiliki efek 

menghambat pertumbuhan sel kanker dengan hasil nilai IC50 sebesar 7,2 

µg/mL, terpenoid berpotensi sebagai antikanker (Aryanti, 2004) 

6. Antrakuinon 

Damnakantal merupakan kandungan kimia yang terdapat pada 

antrakuinon. Secara in vitro, damnakantal dapat merusak gen sel kanker saat 

terjadi polferasi (Wang et al., 2007). Selain itu, alizarin dan proxeronine pada 

antrakuinon diduga juga sebagai senyawa yang bertanggungjawab atas 

aktivitasnya sebagai agen kemopreventif yang terdapat dalam buah 

mengkudu. Dari data diatas, didukung dengan penelitian uji sitotoksisitas 

esktrak etanolik buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) menggunakan metode 

MTT terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan hasil nilai IC50 sebesar 
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1,17 mg/mL, sehingga antrakuinon berpotensi sebagai antikanker 

(Febriansyah et al., 2012). 

2.5.4  Tinjauan Tanaman yang Mempunyai Potensi Sitotoksisitas  

Terhadap Sel HeLa 

Penelitian terhadap sel kanker serviks (Sel HeLa) semakin meningkat. 

Telah banyak tanaman yang terbukti mempunyai nilai sitotoksitas terhadap 

Sel HeLa. Hal ini dibuktikan dalam beberapa penelitian. Telah dilakukan uji 

sitotoksisitas esktrak etanolik tanaman daun sala (Cynometra ramiflora Linn) 

terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dengan metode MTT memiliki efek 

sitotoksik dengan hasil nilai IC50 sebesar 1,92 µg/ml (Haryoto, 2013). Pada 

penelitian lain dilakukan uji sitotoksisitas esktrak n-heksan tanaman daun 

beluntas (Pluchea indica Less.) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dengan 

metode MTT memiliki efek sitotoksik dengan hasil nilai IC50 sebesar 18,06 

µg/ml (Puspitasari, 2016). Pada tanaman daun srikaya (Annona squamosal) 

mempunyai potensi sebagai antikanker karena pada hasil peneltiian dengan 

metode MTT ekstrak etanol 70% dan fraksi kloroform daun srikaya memiliki 

aktivitas sitotoksisi terhadap sel HeLa dengan nilai IC50 sebesar 7,6948 µg/ml 

untuk esktrak etanol dan 4,5467 µg/ml untuk fraksi kloroform (Djajanegara, 

2009). Esktrak etanol biji sirsak (Annona muricata L.) dapat menghambat 

petumbuhan sel kanker serviks (sel HeLa) secara invitro dengan 

menggunakan metode MTT dengan potensi hambatan terhadap sel kanker 

serviks (sel HeLa) nilai IC50 sebesar 8, 906 (Arifianti, dkk., 2014). Menurut 

National Cancer Institute (NCI) suat ekstrak dinyatakan aktif memilki 

aktivitas antikanker apabila memiliki (IC50 < 30 µg/ml), moderat aktif (30 

µg/ml≤ IC50<100 µg/ml), tidak aktif (IC50 >100 µg/ml). 

2.6  Siklus Pertumbuhan Sel 

Semua jaringan hidup terdiri dari sel-sel. Sel tumbuh dan berkembang 

biak untuk mengganti sel-sel yang hilang karena rusak. Siklus sel merupakan 

proses vital dalam kehidupan setiap organisme, secara normal siklus sel 

menghasilkan pembelahan sel yang baik sel normal maupun sel kanker 

melalui untuk pembentukan sel baru. Pembelahan sel terdiri dari 2 proses 
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utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah 

digandakan ke 2 sel anak (ACS, 2014; Sarmoko, 2012). 

Siklus petumbuhan sel memiliki 5 tahapan dan karena reproduksi sel 

terjadi secara berulang-ulang, siklus sel ditampilkan sebagai lingkaran. Semua 

proses pada akhirnya mengarah kembali ke fase istrahat (G0) yang merupakan 

titik awal siklus sel. 

1. Fase G0 

Sel menghabiskan sebagian besar hidup di fase ini, dimana sel belum aktif 

membelah. Sebuah sel yang berada pada fase G0 dapat memasuki sel kembali 

atau tetap pada fase tersebut hingga terjadi apoptosis. Adanya stimulasi untuk 

memproduksi membuat sel dapat bergerak masuk kembali ke fase G1. 

2. Fase G1 

Pada fase ini terjadi sinstesis RNA dan protein, pada fase terakhir terjadi 

sintesis RNA yang optimum. Sehingga sel-sel baru akan memiliki ukuran 

normal. Fase ini berlangsung sekitar 18 sampai 30 jam. 

3. Fase S (sintesis) 

Pada fase ini dibentuk rantai DNA. DNa perlu replikasi terlebih dahulu 

agar sel anaknya mendapatkan materi yang sama persis, dengan dibentuknya 

DNA baru maka rantai tunggal DNA menjadi rantai ganda. Fase S 

berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam, duplikasi genom merupakan hal yang 

terpenting pada fase S (sintesis) ini.  

4. Fase G2 

Fase ini dimulai apabila sel sudah menjadi tetraploid dan mengandung dua 

DNA, kemudian sintesis RNA dan protein dilanjutkan sebelum memasuki 

fase M. Dengan kata lain, pada fase ini DNA bersiap untuk memulai proses 

pembelahan. 

5. Fase M (mitosis) 

Fase ini berlangsung hanya 30 sampai 60 menit, dimana sel sebenarnya 

terbagi menjadi sel-sel baru.Waktu yang diperlukan oleh suatu sel menjalanu 

siklus pertumbuhan snagat bervariasi dari beberapa jam sampai tahunan. 

Waktu siklus yang terpendek 24 jam dan yang terpanjang tidak diketahui, 
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dikarenakan ada beberapa sel yang tidak tumbuh lagi (ACS, 2014; 

Bolsover, 2004; Nalfriadi dan Ganiswara, 2007). 

2.7 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

   Teknik kultur sel (tissue culture) adalah teknik mengisolasi sel, jaringan, 

dan organ hewan pada lingkungan buatan yang mendukung pertumbuhannya. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kultur 

cryopreservation. Teknik ini menggunakan sel stok beku (frozen stok) yang 

disimpan dalam nitrogen cair, apabila akan digunakan maka sel tersebut 

langsung bisa digunakan dengan cara distarvasi terlebih dahulu. Kultur sel 

yang didapat dari jaringan secara langsung disebut kultur sel primer, 

sedangkan kultur sel yang telah mengalami penanaman berulang-kali 

(passage) disebut kultur cell line atau sel strain (Freshney, 2000). Sel kultur 

(cell line) adalah sel yang digunakan dalam penelitian yang dikembangbiakan 

dan berploriferasi pada media kultur secara in vitro. Sel kultur dapat diambil 

dari jaringan asal atau memperbanyak sel yang sudah ada. Dalam proses 

kultur sel selalu terkontrol dan terjaga aseptiknya agar tidak terjadi 

kontaminasi. Sistem kultur sel hewan menurut Ryan (2008) ada dua jenis, 

yaitu: 

a. Sistem kultur monolayeratau adherentyaitu sistem kultur yang digunakan 

untuk tipe sel yang hidup dengan melekat dengan substrat. 

b. Sistem kultur suspensi yaitu sistem kultur untuk tipe sel yang hidup 

tersuspensi pada medium. 

2.8  Sel Vero 

    Sel vero merupakan sel epitel non kanker atau sel normal. Sel vero 

merupakan sel yang berasal dari sel epitel ginjal dari Monyet Hijau Afrika 

(Cercopithecus aethiops). Sel ini pertama kali ditemukan pada tanggal 27 

Maret 1962 oleh Yasumura dan Kawakita dari Universitas Chiba di Chiba, 

Jepang (ATCC, 2011). Fungsi Sel vero adalah sebagai kontrol positif yang 

mewakili sel normal pada tubuh manusia, selain itu fungsi lainnya banyak 

digunakan sebagai produksi vaksin virus (Nor, 2010).  Sel vero merupakan sel 

monolayer berbentuk polygonal dan pipih, immortal, non tumorgenic 

fibroblastic cell. Sel ini melekat erat pada substrat yang berbahan polistirena 
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dengan membentuk ikatan kovalen. Pengujian sel vero dilakukan untuk 

mempelajari pertumbuhan sel, diferensiasi sel, sitotoksisitas, dan transformasi 

sel yang diinduksi berbagai senyawa kimia (Davidson, 2004; Turalely, 2012).  

2.9  Tinjauan tentang Metode MTT (Microculture Tetrazolium Salt) Assay 

     Syarat yang harus dipenuhi untuk sistem uji sitotoksisitas diantaranya 

adalah sistem pengujian harus dapat menghasilkan kurva dosis respon yang 

reprodusibel dengan variabilitas yang rendah, kriteria respon harus 

menunjukkan\ hubungan linier dengan jumlah sel serta informasi yang didapat 

dari kurva dosis-respon harus sejalan dengan efek yang muncul pada in vivo. 

Salah satu metode yang umum digunakan untuk menetapkan jumlah sel adalah 

metode MTT (CCRC, 2009). MTT merupakan salah satu uji in vitro dengan 

menggunakan kultur sel yang digunakan untuk mendeteksi tingkat ketoksikan 

suatu senyawa. Prinsip dari metode ini adalah adanya reaksi reduksi selular 

yang didasarkan pada pemecahan garam tetrazolium MTT (3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliumbromid)berwarnakuning menjadi 

Kristal formasan berwarna biru keunguan (Basmal, dkk, 2009). Suksinat 

tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel 

yang hidup membentuk Kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. 

Penambahan reagen stopper (bersifat detergenik) akan melarutkan kristal 

berwarna ini yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA 

reader. Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel 

hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka berarti jumlah 

sel hidup semakin banyak (CCRC, 2009). 

Uji MTT digunakan untuk mengukur aktivitas selular berdasarkan 

kemampuan enzim mitokondria reduktase pada mitokondria dalam mereduksi 

garam Methyltiazol enzim mitokondria reduktase. Enzim ini bereaksi dengan 

MTT dan membentuk Kristal formazan berwarna ungu. Diperlukan suatu zat 

tambahan sebagai pelarut seperti isopropanol, Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 

atau larutan dengan Sodium Dedocyl Sulfate (SDS) yang diencerkan dalam 

asam hidroklorida (HCl) untuk melarutkan Kristal formazan ungu. Optical 

Density (OD) menunjukkan nilai absorbansi dari suatu kristal formazan yang 

telah dilarutkan diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 490 sampai 570 nm (Heti, 2008). Nilai absorban ini menunjukkan 
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tingkat daya poliferasi sel sebagai manifestasi tingkat kekebalan selular 

(Winarno, 2011).  

 


