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 BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L.) 

Jatropha gossypifolia L. termasuk dalam famili Euphorbiaceae tanaman 

yang terkenal di benua afrika dan amerika yang tumbuh alami hampir seluruh 

daerah tropis di dunia. Bagian tanaman seperti akar, batang, daun, biji dan buah 

sering digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat afrika (Felix-silva et al, 

2014). 

 
Gambar 2.1 Jarak Merah (J. gossypifolia L.) (Felix-silva et al, 2014) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

Kindom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil) 

Ordo  : Euphorbiaceae 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha  

Spesies  : Jatropha gossypifolia L. (Rai & Ela, 2012) 

2.1.2 Nama Daerah  

J. gossypifolia L. di Indonesia memiliki nama berbeda-beda di setiap 

daerah yaitu Jarak ulung (Lampung) ; Jarak cina, Jarak kosta merah, Jarak 

landi (Jawa) ; kale ke jarak (Madura) ; Balacai Merah  (Bahasa Minahasa) ; 

dan Malacai Merah (Bahasa Mongodow) (Kinho, et al., 2011). 
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2.1.3 Morfologi Tanaman  

 Tanaman J. gossypifolia L. merupakan tamanan semak, tumbuh berumpun, 

tinggi 1,8 meter, dengan rambut kelenjar berbentuk bintang bercabang, getah 

bersabun, batang berbentuk bulat, berkayu, memiliki banyak cabang, dan berwarna 

coklat (Ogundare, 2007). 

 Daun tunggal berbentuk bulat telur sungsang sampai bulat, terbagi 3-5, 

bertangkai panjang, panjang 7-22 cm, dan lebar 6-20 cm. Daun muda berwarna 

keunguan, sedangkan daun tua berwarna kecoklatan. Bunga berbentuk corong, 

ukuran kecil, keluar dari ujung batang, dan berwarna keunguan. Dalam satu pohon 

terdapat bunga jantan dan bunga betina. (Prapti, 2008). 

 Buah berkendaga tiga, bulat telur, sedikit berlekuk tiga dengan 6 alur 

memanjang, berwarna hijau, menjadi hitam jika masak. Berakar tunggang dan 

berwarna putih. Biji bulat berwarna coklat kehitaman (Dalimartha, 2006).  

2.1.4 Ekologi dan Penyebaran 

 Tanaman J. gossypifolia L. secara meluas tumbuh di daerah iklim tropis dan 

subtropis seperti wilayah Amerika dan Afrika. Dibudayakan di negara-negara tropis 

di seluruh dunia. Tumbuhan ini mampu beradaptasi di iklim kering atau pun pada 

daerah yang lembab. Tanaman J. gossypifolia L. mudah ditemukan dikawasan 

hutan dan padang rumput, meskipun habitatnya sangat cocok di sekitar tepian 

sungai dan pada dataran yang banyak mengandung air. Pada keadaan banjir yang 

bersifat periodik dimungkinkan dapat membantu penyebaran tanaman ini . Di 

Indonesia J. gossypifolia L. dikenal sebagai jarak merah atau jarak cina. Tanaman 

ini umumnya tumbuh liar di tepi jalan, lapangan rumput atau di semak-semak,   pada 

tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari di dataran rendah (Felix-Silva, 

et al., 2014 ; Randall, 2009) 

2.1.5 Manfaat dan Aktifitas Biologi  

 Tanaman jarak merah merupakan salah satu tanaman yang digunakan 

sebagai obat tradisional China, Ayurveda dan Thailand untuk digunakan 

pengobatan demam, nyeri dan disentri (Jain, 2013). Tanaman jarak merah 

dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antikanker (Felix-silva et al, 2014).  
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J. gossypifolia L. juga memiliki khasiat dapat mengobati dikrasia, pusing dan 

disphonia (Sabandar et al, 2013). Pada bagian batangnya ditemukan lignin jatrodien 

dan pada kulit mengandung alkaloid jatrophine yang berguna sebagai anti-inflamasi 

dan analgesik (Panda, 2009). 

Daun J. gossypifolia L. digunakan untuk mengobati bisul, gatal-gatal, 

demam, diare, pencahar, vertigo dan kanker. Biji J. gossypifolia L. digunakan untuk 

pencahar, minyaknya serupa dengan minyak kastrol (jarak). Minyak dari biji J. 

gossypifolia L. digunakan sebagai emesis, pencahar dan stimulan, selain itu juga 

diterapkan untuk bisul, lepra dan cacingan. Sementara itu, akar J. gossypifolia L. 

dianjurkan untuk lepra dan mengobati bisa gigitan (Sabandar et al, 2013). Hasil 

isolasi akar J. gossypifolia L. didapatkan mengandung senyawa lathyrane diterpene 

yang disebut Falodone. Senyawa ini terbukti menghambat pertumbuhan A-549 sel 

kanker paru-paru manusia dengan metode MTT assay yakni IC50  = 120 µg/mL 

(Falodun et al., 2012). 

2.1.6 Kandungan Kimia Tanaman  

 Secara umum kandungan yang terdapat dalam tumbuhan jarak merah ini 

cukup banyak. Dari keseluruhan organ tanaman terdapat golongan senyawa 

kumarin, lignoid dam diterpen yang masing-masing memiliki senyawa khusus.  

Pada akar jarak merah sebagian besar telah berhasil diisolasi senyawa diterpen 

yaitu, jatropholone A, Jatropholone B, dari ekstrak petrol eter menghasilkan isolat 

2α-Hydroxyjatrophone, 2β-Hydroxy-5,6-isojatrophone, β-Hydroxyjatrophone, dari 

ekstrak etanol dihasilkan jatrophone, dari ekstrak petrol eter dan metanol dihasilkan 

isolat Citlalitrione dan Falodone (Felix-silva et al., 2014). Dimana terdapat senyawa 

baru yang disebut Falodone golongan diterpen yang memiliki aktifitas sebagai 

antikanker (Falodun et al., 2012).  

 Pada penelitian sebelumnya dilakukan skrining fitokimia dari Fraksi N-

heksan. Kandungan senyawa kimia fraksi n-heksana akar J. gossypifolia L. diuji 

dengan menggunakan uji identifikasi kromatografi lapis tipis (KLT) antara lain 

golongan alkaloid, flavonoid, terpenoid, antrakuinon dan polifenol. Fase gerak yang 

digunakan adalah n-heksana : etil asetat : asam formiat (8:2:3) dan fase diam yang 

digunakan adalah silika gel 60 F254. Ekstrak yang ditotolkan pada plat KLT yaitu 

sebanyak 5 μl. Dari hasil penelitian didapatkan senyawa yang terkandung dalam 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 
 

 

fraksi n-heksan akar J. gossypifolia L. adalah terpenoid dan antrakuinon 

(Rahmaniyah, 2016). 

2.2 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari 

bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat 

aktif terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam 

mengekstraksinya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen 

kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai 

terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Ditjen 

POM, 1986). 

 Pemilihan pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam ekstraksi. 

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dapat menarik komponen aktif dari 

campuran. Pada prinsip suatu bahan akan mudah larut dalam pelarut yang sama 

polaritasnya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut 

adalah selektivitas, sifat pelarut, kemampuan untuk mengekstraksi, tidak bersifat 

racun, mudah diuapkan dan harganya relatif murah (Gamse,  2002).   

Tabel I. Indeks polaritas pelarut (Fessenden, 1997) 

Pelarut  Indeks polaritas (P) 

Heksana (C6H14) 0 

Toluena (C3H8) 2,4 

Dietil eter (C4H10O) 2,8 

Diklorometana (CH2C12) 3,1 

Butanol (C4H9OH) 3,9 

Kloroform (CHCl3) 4,1 

Etil Asetat (C2H5COOCH3) 4,4 

Aseton (CH3COCH3) 5,1 

Metanol (CH3OH) 5,1 

Etanol (C2H5OH) 5,2 

Air (H2O) 9,0 

 

 Berbagai metode ekstraksi yang dapat digunakan dalam ekstraksi bahan alam 

dengan menggunakan pelarut yaitu dengan cara dingin (maserasi, perkolasi) dan 
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cara panas (refluks, digesti, infus, dekok dan sokletasi). Salah satu metode ekstraksi 

yang sering digunakan yaitu Maserasi (Depkes RI, 2000). 

Maserasi merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan 

pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi 

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada 

keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar) (Depkes RI, 2000). 

Metode  ini dilakukan  dengan  memasukkan  serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar.  Proses  

ekstraksi  dihentikan  ketika tercapai  kesetimbangan  antara  konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam  sel  tanaman.  Setelah  proses ekstraksi,  

pelarut  dipisahkan  dari  sampel dengan  penyaringan. 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 diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode 

maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil 

(Mukhriani, 2014) 

2.3 Tinjauan Tentang Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu dari 

non polar, semi polar, dan polar. Senyawa yang memiliki sifat non polar akan larut 

dalam pelarut non polar, yang semi polar akan larut dalam pelarut semi polar, dan 

yang bersifat polar akan larut kedalam pelarut polar (Depkes RI, 2000). 

2.4 Tinjauan Tentang Kanker 

2.4.1 Definisi 

Kanker merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan tidak 

normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Sel-sel kanker 

dapat menyebar ke bagian tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. 
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Umumnya sebelum kanker meluas atau merusak jaringan disekitarnya, penderita 

tidak merasakan adanya keluhan ataupun gejala. Bila sudah ada keluhan atau gejala, 

biasanya penyakit sudah berlanjut (YKI, 2016) 

Kanker biasanya terjadi dari berbagai jaringan dalam berbagai organ, seperti 

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

kencing dan berbagai macam sel tubuh lainnya. Sel-sel kanker membentuk suatu 

massa dari jaringan yang ganas yang menyusup ke jaringan didekatnya (invasif) 

dan bisa menyebar (metastasis) ke seluruh tubuh. (Diananda, 2007) 

Pada keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika tubuh 

membutuhkannya seperti mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Sebaliknya, sel 

kanker akan membelah diri meskipun tidak dibutuhkan sehingga kelebihan sel-sel 

baru. Hal ini dapat menyebabkan kanker dapat tumbuh di semua jaringan tubuh. 

Oleh Karena itu, dikenal bermacam-macam jenis kanker seperti karsinoma, 

sarcoma, limfoma, dan leukemia. Tumor ganas yang berasal dari mesodermal 

disebut dengan sarcoma sedangkan Tumor ganas yang berasal dari sel epitel, 

misalnya pada kanker payudara disebut dengan karsinoma (Dalimartha, 2004). 

2.4.2 Sifat dan Karakteristik Sel Kanker 

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

karakteristik yaitu, sebagai berikut : 

1. Sel kanker mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya 

sendiri. Sinyal pertumbuhan diperlukan agar sel dapat terus membelah. 

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

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

merespon adanya sinyal yang dapat menghentikan terjadinya 

pertumbuhan dan pembelahan sel. Dengan demikian, sel kanker dapat 

terus membelah. 

3. Sel kanker mampu menghindar dari mekanisme apoptosis. Apoptosis 

merupakan program bunuh diri sel ketika sel tersebut mengalami 

kerusakan, baik struktural maupun fungsional, yang tidak dapat ditolerir 

lagi. Namun sel kanker dapat menghindar dari kematian dengan 

mengeblok jalur terjadinya apoptosis di dalam sel. 

4. Sel kanker memiliki potensi tak terbatas untuk mengadakan replikasi. 
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5. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis untuk mencukupi 

kebutuhannya akan oksigen dan nutrisi. Pada tahap perkembangan 

tumor yang hiperproliferatif, sel-sel tumor akan mengekspresikan 

protein proangiogenik sehingga akan terbentuk cabang baru pada 

pembuluh darah yang menuju sel kanker yang kemudian akan mensuplai 

kebutuhan nutrisi dan oksigen dari sel kanker. 

6. Sel kanker mampu menginvasi jaringan di sekitarnya dan membentuk 

anak sebar. 

2.4.3 Karsinogenesis 

 Karsinogenesis adalah suatu proses yang menghasilkan tranformaasi sel 

normal menjadi sel neoplastic yang disebabkan oleh perubahan genetik yang 

menetap atau mutasi (Muti, 2010). Proses karsinogenesis secara bertahap diawali 

dengan proses inisiasi, dilanjutkan dengan promosi, dan berlanjut dengan progresi 

dari sel normal menjadi sel kanker (Dipiro, 2008) 

 
Gambar 2.2 Proses Karsinogenesis ( Oliviera et al., 2007) 

1. Inisiasi  

Pada tahap inisiasi berlangsung cepat, dimana sel normal terpapar oleh 

bahan karsinogen yang dapat menyebabkan kerusakan genetik. Apabila 

kerusakan tidak segera dikendalikan maka akan menyebabkan mutasi sel yang 

irreversibel, misalnya karsinogen kimia pada golongan alkylating dapat 

langsung menyerang tempat dalam molekul yang banyak eletronnya. 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 genetik.  RNA yang berikatan dengan karsinogen 

bermodifikasi menjadi DNA yang dimutasi. Sel berusaha mengoreksi lesi ini 
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dengan detoksifikasi kemudian diekskresi atau dapat terjadi kematian sel atau 

terjadi reparasi DNA yang rusak tersebut oleh enzim sel sehingga menjadi sel 

normal kembali. Karsinogen kimia dapat didetoksifikasi/ dinon-aktifkan 

kemudian diekskresi atau dapat langsung diekskresi. Tetapi dari proses 

pengnon-aktifan ini dapat terbentuk metabolit yang karsinogenik. Sel 

terinisiasi dapat mengalami kematian, bila tidak, maka sel dapat masuk ke fase 

promosi. Pada akhir fase inisiasi belum terlihat perubahan histologis dan 

biokimiawi hanya terlihat nekrosis sel dengan meningkatnya proliferasi sel. 

2. Promosi 

Pada tahap promosi terjadi pertumbuhan dari sel yang sudah mengalami 

mutasi. Sel terinisiasi dapat tetap tenang bila tidak dihidupkan oleh zat yang 

disebut promotor. Promotor sendiri tidak dapat menginduksi perubahan kearah 

neoplasma sebelum bekerja pada sel terinisiasi.  Bila promotor ditambahkan 

pada sel terinisiasi dalam kultur jaringan, sel ini akan berproliferasi. Jadi 

promotor adalah zat proliferatif. Promosi adalah proses yang menyebabkan sel 

terinisiasi berkembang menjadi sel preneoplasma oleh stimulus zat lain 

(promotor). Proses ini bersifat reversibel, Sel preneoplasma dapat tumbuh terus 

pada kultur jaringan sedangkan sel normal akan berhenti tumbuh. Oleh karena 

itu, salah satu jalan untuk mencegah terbentuknya sel kanker yaitu dengan 

merubah gaya hidup dan diet. 

3. Progresi 

Tahap progresi merupakan tahap akhir dari pertumbuhan sel neoplastik. 

Fase ini berlangsung berbulan-bulan. Pada awal fase ini, sel preneoplasma dalam 

stadium metaplasia berkembang progresif menjadi stadium displasia sebelum 

menjadi neoplasma. Terjadi ekspansi populasi sel-sel ini secara spontan dan 

ireversibel. Sel-sel menjadi kurang responsif terhadap sistem imunitas tubuh dan 

regulasi sel. Pada fase ini terjadi perubahan genetik yang dapat menyebakan 

peningkatan proliferasi sel, terjadi invasi dan metastasis dari sel tumor ke 

jaringan lokal. Pada akhir fase ini gambaran histologis dan klinis menunjukkan 

keganasan. (Balmer,et al., 2005; Kartawiguna, 2001). 
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 Pada umumnya karsinogen disebabkan oleh faktor lain yaitu, seperti radiasi, 

bahan kimia dan virus. 

a. Radiasi 

Radiasi termasuk bagian dari karsinogen. Terdapat 2 macam radiasi yaitu 

radiasi ionisasi (misalnya sinar X) dan non-ionisasi (sinar ultraviolet). 

Keduanya adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar X 

berasal dari tambang uranium, alat diagnostik penyakit, alat terapi radiasi, 

kecelakaan nuklir, bom atom dan sampah radioaktif. Resiko terkena kanker 

meningkat pada anak yang waktu masa fetusnya terkena radiasi sinar X dari 

pelvimetri ibunya atau pada anak yang sel benih ibunya sebelum kehamilan 

mengalami mutasi (Kartawiguna, 2001). Kanker kulit dapat timbul akibat 

terpaparnnya sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Resiko terkena kanker 

kulit biasanya terjadi pada orang berkulit putih. Pada orang berkulit putih, 

disebabkan karena banyak terkena sinar matahari akibat tren mode keinginan 

mempunyai kulit coklat (De Jong, 2004). 

b.  Virus   

Terdapat berbagai jenis virus dapat menyebabkan terjadinya kanker 

contohnya adalah onkogen oleh virus RNA (retrovirus) seperti HIV, dan 

onkogen oleh virus DNA (seperti papilloma virus, Molluscum contangiosum, 

herpers simpleks, EBV, Avian, hepatitis B, CMV, dsb) (Chrestella, 2009). 

c. Bahan Kimia  

Beberapa contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker yaitu, 

Polycyclic aromatic hydrocarbon adalah benzopyrene yang terdapat dalam asap 

rokok, asap mobil dan sebagai produk pembakaran tumbuh-tumbuhan. Senyawa 

kromium (Cr), nikel (Ni) dan uranium (Ur) diduga menyebabkan kanker paru 

dan sinus sedangkan kadmium (Cd) diduga menyebabkan kanker prostat 

(Kartawiguna, 2001) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
 

 

2.4.4 Siklus Sel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Siklus sel (Boik,2001) 

 Setiap sel baik normal maupun kanker mengalami siklus sel. Siklus sel 

memiliki dua fase utama, yakni fase S (sintesis) dan fase M (mitosis). Fase S 

merupakan fase terjadinya replikasi DNA kromosom dalam sel, sedangkan pada 

fase M terjadi pembelahan sel aktif menjadi 2 sel. Fase yang membatasi kedua fase 

utama tersebut yang dinamakan Gap. G1 (Gap-1) terdapat sebelum fase S dan 

setelah fase S dinamakan G2 (Gap-2). Pada fase G1, sel melakukan persiapan untuk 

sintesis DNA yang merupakan fase awal siklus sel. Penanda fase ini adalah adanya 

ekspresi dan sintesis protein sebagai persiapan memasuki fase S. Pada fase G2, sel 

melakukan sintesis lebih lanjut untuk proses pembelahan pada fase M (Ruddon, 

2007). 

Integritas diperiksa tiga kali selama siklus yaitu di ujung fase G1, G2, dan M. 

Selama pemeriksaan ini, DNA diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan. 

Jika sudah rusak, sel yang sehat akan menghentikan siklus dan mencoba untuk 

memperbaiki lesi. Jika lesi yang tidak dapat diperbaiki, siklus sel akan berhenti dan 

sel akan bunuh diri melalui apoptosis untuk menghindari menyampaikan DNA 

yang rusak (Boik, 2001) 

2.4.5 Gejala Kanker  

 Kanker yang mengancam nyawa dapat bermula dari gejala-gejala biasa 

yang bersifat umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Keluarnya cairan atau darah tidak normal pada organ-organ tubuh tertentu. 

(misal keluar cairan abnormal dari puting payudara) 
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2. Terjadi pembengkakan pada organ tubuh yang terserang (bejolan di 

payudara, di perut dan sebagainya) 

3. Demam kronis  

4. Terjadinya batuk kronis (terutama kanker paru) atau perubahan suara (pada 

kanker leher) 

5. Terjadi perubahan sistem pencernaan/ kandung kemih 

6. Penurunan nafsu makan dan berat badan. (Diananda, 2007). 

2.5 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.5.1 Definisi  

 
Gambar 2.4 Anatomi Payudara (Dipiro, 2011) 

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang menyebabkan 

kematian tertinggi pada wanita di Indonesia. Kanker payudara merupakan kanker 

yang terjadi karena terganggunya sistem pertumbuhan sel di dalam jaringan 

payudara. Payudara tersusun atas kelenjar susu, jaringan lemak, kantung penghasil 

susu dan kelenjar getah bening. Sel tidak normal bisa tumbuh di empat bagian 

tersebut dan mengakibatkan kerusakan yang dapat menyerang payudara (Nurcahyo, 

2010).  Pada Umumnya tumor pada payudara bermula dari sel epitelia, sehingga 

kebanyakan kanker payudara dikelompokkan sebagai karsinoma (keganasan tumor 

epitelia). Berdasarkan asal dan histologinya kanker payudara dikelompokkan 

menjadi dua kelompok besar yaitu karsinoma in situ dan invasif karsinoma. 

Karsinoma in situ dikarakterisasi oleh neoplasma dimana sel tumor masih terbatas 
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pada epitel asal baik di duktus maupun dilobular, tanpa invasi ke membran basal. 

sebaliknya pada invasif karsinoma, membran basal akan rusak sebagian atau secara 

keseluruhan dan sel kanker akan mampu menginvasi jaringan di sekitarnya menjadi 

sel metastatis (CCRC, 2014). 

 Kanker payudara dapat menyebar melalui sistem getah bening. Sistem getah 

bening sudah termasuk dalam kelenjar getah bening, pembuluh getah bening dan 

cairan getah bening ditemukanseluruh tubuh manusia. Kelenjar getah bening adalah 

salah satu bagian kecil, berbentuk kacang yang berfungsi sebagai sistem kekebalan 

tubuh . Sel-sel dihubungkan oleh pembuluh getah bening (limfatik). Pembuluh 

getah bening kecil seperti vena, perbedaanya pembuluh getah bening membawa 

cairan bening yang disebut getah bening (bukan darah) dari payudara. Cairan getah 

bening berisi cairan jaringan, serta sel-sel sistem kekebalan tubuh. Sel-sel kanker 

payudara dapat memasuki pembuluh getah bening dan mulai tumbuh di kelenjar 

getah bening. Sebagian besar pembuluh getah bening payudara mengalir ke kelenjar 

getah bening di bawah lengan (ketiak), kelenjar getah bening di sekitar tulang 

selangka (supraklavikula dan getah bening infraklavikula), dan kelenjar getah 

bening di dalam dada dekat tulang dada (getah bening mamaria internal) (ACS, 

2015). 

2.5.2 Epidemiologi  

 Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menyebabkan kematian 

tertinggi kaum wanita di dunia. Di perkirakan pada tahun 2003 terdapat sekitar 

172.000 wanita yang berada di negara kawasan Inggris raya memiliki riwayat 

kanker payudara (Winstanley, 2009). Kanker payudara pada tahun 2007 menduduki 

peringkat pertama dengan prosentase sebanyak 26 % (Dipiro, 2011). Menurut 

America Cancer society pada tahun 2014 saat ini terdapat 3,1 juta penderita kanker 

payudara di amerika serikat yang terdiri dari wanita yang masih dirawat dan yang 

telah menyelesaikan pengobatan (ACS, 2015).  

Kejadian kanker payudara di Indonesia mencapai sekitar 40 kasus setiap 

100.000 penduduk pada tahun 2012, menurut data di organisasi kesehatan dunia 

(WHO). Dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, kanker payudara di 

Indonesia lebih banyak diderita oleh wanita usia muda dan pada tahap yang lebih 

lanjut (WHO, 2012). Berdasarkan data dari RS. Kanker Dharmais selama periode 
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4 tahun terjadi kenaikan jumlah penderita kanker payudara yaitu pada tahun 2010 

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

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

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

217 kasus kematian akibat kanker payudara (RS.Kanker Dharmais, 2013). 

Kanker payudara merupakan suatu penyakit dimana sel-sel ganas terbentuk 

pada jaringan payudara. Kanker payudara pada umumnya berupa ductal breast 

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

ini berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Pada 

bagian kulit payudara bukan termasuk bagian dari kanker payudara. Diagnosis 

kanker payudara dapat diketahui melalui pemeriksaan seperti mamografi, 

ultrasonografi dan lainnya (Dalimartha, 2004). 

2.5.3 Faktor Resiko  

  Penyebab terjadinya kanker payudara belum diketahui secara pasti. Faktor 

resiko terkena kanker payudara yang utama yaitu, jenis kelamin dengan perempuan 

lebih sering terkena kanker payudara dari pada laki-laki dengan perbandingan 

1:100. Faktor resiko diantaranya meliputi riwayat keluarga dengan penderita kanker 

payudara, menstruasi dini, usia tua pada kelahiran dan pemakaian pil yang 

mengandung estrogen jangka panjang. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit 

kanker payudara, terutama berkelamin perempuan lebih beresiko terkena kanker 

dua kali lipat sebelum berusia 60 tahun.  Selain itu, juga terdapat factor resiko lain 

yang diduga berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara yaitu menopause 

terlambat, riwayat pemberian ASI, alkohol dan obesitas (NCI, 2016). 

 Faktor resiko kuat pada kanker yaitu riwayat penyakit yang ada pada satu 

orang atau lebih dari keluarga dekat (saudara perempuan atau ibu). Hal tersebut 

diperkuat dengan beberapa studi genetika yang berhasil mengidentifikasi gen-gen 

utama, diantaranya BRCA1 ditemukan pada kromosom 17 dan BRCA2 pada 

kromosom 13, yang berperan pada kanker payudara familial. BRCA1 dan BRCA 2 

berperan penting dalam perbaikan DNA dan bekerja sebagai penekan tumor 

(Corwin, 2008). 
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2.5.4 Tanda dan Gejala  

 Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan adanya bejolan berupa 

nodul, asimetris atau simetris abses (peradangan) dengan diobati antobiotik tidak 

kunjung membaik serta benjolan berupa kista, nyeri pada payudara, keluarnya 

cairan tidak normal pada puting payudara dan retraksi atau distrosi puting (puting 

masuk ke dalam) (Diananda, 2007). 

 Kanker payudara biasanya tidak menimbulkan gejala ketika tumor masih 

kecil dan masih bisa disembuhkan. Apabila tumor sudah mulai membesar dan 

sudah mulai bisa dirasakan dengan tanda fisik yang paling umum yaitu, berupa 

adanya benjolan yang terasa sangat sakit. Terkadang kanker payudara dapat 

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak dan menyebakan benjolan atau 

pembengkakan, bahkan sebelum tumor payudara cukup besar untuk dirasakan. 

Tanda dan gejala umum yang terjadi yaitu terasa nyeri yang hebat pada payudara, 

terjadi perubahan ukuran payudara seperti timbul pembengkakan, penebalan atau 

kemerahan pada kulit payudara, dan kelainan puting. Hal ini penting untul dicatat 

bahwa ada tidaknya kanker payudara (ACS, 2015).  

2.5.5 Stadium Kanker Payudara 

 Menurut National Cancer Institute (2016), kanker payudara terbagi 

beberapa stadium yaitu sebagai berikut: 

1. Stadium 0 

           
Gambar 2.5 Stadium 0 (karsinoma in situ) 

Stadium 0 merupakan karsinoma in situ. Dalam karsinoma ductal in 

situ (DCIS), terdapat sel-sel abnormal pada lapisan saluran payudara, tetapi 

sel-sel yang abnormal tidak menyerang jaringan payudara di dekatnya atau 

menyebar di luar jaringan. Sedangkan dalam karsinoma lobular in situ 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

20 
 

 

(LCIS) terdapat sel-sel abnormal pada lobules payudara, tetapi kondisi 

tersebut jarang menjadi kanker invasif. 

2. Stadium I 

 
Gambar 2.6 Stadium IA dam IB kanker payudara 

Stadium I terbagi menjadi dua yaitu, Stadium IA dan Stadium IB. 

Pada stadium IA tumor payudara berukuran tidak lebih dari 2 cm (tidak 

lebih dari ¾ inci), kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening. 

Sedangkan pada stadium IB tumor payudara berukuran tidak lebih dari 2 

cm, sel-sel kanker ditemukan pada kelenjar getah bening. 

3. Stadium II 

                              
Gambar 2.7 Stadium IIA dan IIB kanker payudara 

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

stadium IIA tumor berukuran tidak lebih dari 2 cm dan kanker telah 

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak atau kelenjar getah bening di 

dekat tulang dada. Terdapat juga tumor yang mulai membesar dengan 

ukuran antara 2-5 cm, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. 

Sedangkan pada stadium IIB tumor berukuran antara 2-5 cm dam kanker 

telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. Terdapat juga tumor lebih 

besar dari 5 cm, namun kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening 

ketiak. 
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4. Stadium III  

              

                             
Gambar 2.8 Stadium IIIA, IIIB, dan IIIC kanker payudara 

Terdapat tiga bagian pada stadium III, yaitu stadium IIIA, IIIB, dan 

IIIC. Pada stadium IIIA tumor payudara berukuran tidak lebih dari 5 cm, 

dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak yang melekat 

pada setiap jaringan lain atau disekitarnya.  Atau, mungkin kanker telah 

menyebar ke kelenjar getah bening di belakang tulang dada. Atau, tumor 

lebih dari 5 cm dan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak 

yang mungkin melekat pada setiap jaringan lain atau disekitarnya. Atau, 

kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening di belakang  

tulang dada tetapi tidak menyebar ke kelenjar getah bening ketiak. 

Pada stadium IIIB tumor payudara telah menyusup keluar payudara, 

tumbuh ke dalam dinding dada atau kulit payudara. Payudara mungkin 

terjadi bengkak atau kulit payudarah kemungkinan terdapat benjolan. 

Kanker kemungkinan telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak , dan 

kelenjar getah bening ini dapat melekat pada setiap jaringan laian atau di 

sekitarnya. Atau, kanker mungkin telah menyebar ke kelenjar getah bening 

di belakang tulang dada. 

Pada stadium IIIC kanker payudara telah menyebar ke kelenjar getah 

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

menyebar ke kelenjar getah bening di atas atau di bawah tulang selangka. 
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5. Stadium IV  

 
Gambar 2.9 Stadium IV kanker payudara 

 Stadium IV merupakan tahap akhir, dimana tumor atau sel-sel 

kanker telah menyebar keluar daerah payudara dan dinding dada, seperti 

paru-paru, hati, tulang dan bahkan ke otak. 

2.6 Tinjauan Tentang Antikanker  

Pengobatan kanker dapat dilakukan sencara konvensional. Menurut 

National Cancer Institute (2016) pengobatan untuk kanker terdiri dari : 

1. Kemoterapi 

Terapi kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. 

Kemoterapi diberikan kepada pasien kanker payudara stadium I, II, III dan IV 

dan biasanya digunakan sebelum atau sesudah pembedahan. Ketika digunakan 

dengan pengobatan lainnya, kemoterapi dapat:  

• Membantu tumor lebih kecil sebelum operasi dan terapi radiasi, yang 

disebut dengan kemoterapi neoadjuvant.  

• Menghancurkan sel-sel kanker yang mungkin tetap setelah pengobatan 

dengan pembedahan atau terapi radiasi, yang disebut dengan 

kemoterapi adjuvant 

• Membantu pengobatan lain bekerja lebih baik. 

• Membunuh sel kanker yang telah kembali atau menyebar ke bagian 

tubuh lainnya. 
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Obat-obatan untuk kanker payudara biasanya langsung diberikan secara 

intavena, biasanya pasien akan menerima obat kombinasi.  

2. Pembedahan  

Pembedahan merupakan pengobatan yang paling sering digunakan untuk 

kanker payudara. Beberapa jenis dan pembedahan meliputi: 

a. Pengangkatan sebagian payudara atau breast-conversiving surgery adalah 

untuk mengangkat kanker dan jaringan normal di sekitar payudara, yang 

biasa disebut dengan lumpektomi atau parsial mastektomi. Tetapi pasien 

yang menderita kanker payudara harus di lakukan juga terapi radiasi untuk 

membunuh sel kanker yang kemungkinan tertinggal di area payudara. 

b. Pengangkatan seluruh payudara merupakan pembedahan untuk 

mengangkat seluruh jaringan payudara (mastektomi). Setelah mastektomi, 

pasien diberikan pilihan untuk merekontruksi payudara. Hal ini merupakan 

operasi plastic untuk mengembalikan bentuk payudara. 

3. Radiasi  

Terapi ini menggunakan penyinaran energi tinggi untuk membunuh sel 

kanker. Tetapi radiasi biasanya dilakukan setelah pembedahan untuk menekan 

pertumbuhan sel kanker payudara di daerah sekitar payudara. Pasien biasanya 

melakukan terapi radiasi setelah breast-conserving surgery, namun terkadang 

setelah melakukan masektomi juga ada beberapa jenis terapi radiasi, antara 

lain: 

a. Terapi radiasi luar. Radiasi ini menggunakan alat besar yang yang 

dipaparkan ke bagian luar tubuh. Alat radiasi ini hanya tersedia 

dirumah sakit. Biasanya pasien mendapatkan terapi sekali dalam 

sehari, lima hari dalam seminggu selama -6 minggu. Masing-masing 

sesi pengobatan hanya membutuhkan beberapa menit. Tetapi radiasi 

dari luar ini, pengobatan yang paling sering digunakan untuk kanker 

payudara. 

b. Brachytherapy.Terapi ini dilakukan dengan meletakkan satu atau lebih 

tube tipis ke dalam payudara lewat pembedahan kecil. Suatu substansi 

radioaktif dimasukkan ke dalam tube. Pengobatan ini hanya 

membutuhkan waktu beberapa menit, kemudian substansi diangkat. 
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Setelah tube diangkat, tidak ada radioaktif yang tertinggal di badan 

pasien. Metode dari terapi radiasi ini bisa diulang setiap hari selama 

seminggu. 

4. Hormon  

Hormon terapi atau disebut juga anti-hormone treatment. Jika data lab 

pasien menunjukkan sel kanker payudara mempunyai reseptor hormon, maka 

hormon terapi bisa digunakan sebagai opsi untuk pengobatan kanker. Hormon 

terapi mencegah sel kanker untuk menggunakan hormone alami (estrogen dan 

progesteron) yang diperlukan sel kanker untuk pertumbuhannya. 

Selain itu terdapat juga obat-obat yang digunakan sebagai antikanker, 

khususnya yang berasal dari bahan alam yaitu sebagai berikut: 

a. Golongan Alkaloid Vinca (Vinblastin dan Vinkristrin) 

Golongan Alkaloid Vinca diisolasi dari tanaman Vinca rosea Linn. 

Alkaloid vinca secara khas bekerja pada fase M. Mekanisme kerjanya 

sebagai antikanker adalah dengan mengikat tubuli dan menghambat 

pembentukan komponen mikrotubuli pada kumparan metosis sehingga 

metaphase berhenti. Vinblastin digunakan pada berbagai macam limfoma 

dengan efektifitas tinggi sampai 80% dan biasanya dikombinasikan dengan 

bleomisin dan cisplastin, atau dengan doksorubisin atau prednisolone. 

Vinblastine bisa digunakan juga untuk pengobatan kanker testis, payudara, 

dll. Sedangkan vinkristin mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan 

dengan vinblastin karena memiliki kemampuan penetrasi ke dalam sel 

kanker yang lebih baik. Vinkristin biasanya dikombinasikan dengan 

prednisolone untuk pengobatan leukemia akut. (Suswandono, 2000; Tjay & 

Rahardja, 2007). 

b. Golongan Epipodofilotoksin (Etoposid, Teniposid) 

Golongan Epipodofilotoksin diisolasi dari tanaman Podophyllium 

peltatum. Etoposid bekerja dengan menghentikan pertumbuhan sel kanker 

pada fase S dan G2. Mekanisme kerjanya dengan menghambat 

topoisomerase-II, sehingga sintesis DNA dan RNA terganggu. Etoposid 

digunakan untuk pengobatan karsinoma paru, kanker testis, leukemia, 

lifoma, dll. Sedangkan Teniposid mekanisme kerjanya dengan merintangi 
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mitosis dengan cara menghambat enzim topoisomerase-II sehingga terjadi 

pemecahan DNA. Teniposid aktif untuk linfoma. (Ganiswara, 2007; Tjay & 

Rahardja, 2007). 

c. Golongan Taxane (Palitaksel, Dosetaksel) 

Golongan Taxane diisolasi dari tanaman cemara Taxus brefivolia. 

Palitaksel diperoleh secara semi-sintetis dari suatu zat pelopornya 

(baccatine) yang diperoleh dari jarum-jarum Taxus baccata, yang terdapat 

lebih luas di Eropa dan Amerika Serikat. Mekanisme kerjanya dengan jalan 

menghambat mitosis dan mengikat pada suatu protein, yang menghalangi 

apoptosis. Obat ini digunakan pada kanker ovarium dan kanker mamma 

yang tersebar setelah terapi dengan cisplatin gagal. Sedangkan Dosetaksel 

merupakan derivat semisintesis dengan efek dan mekanisme kerja yang 

sama dan lebih kurang 2 kali lebih aktif daripada palitaksel. Kedua obat 

bersifat sangat lipofil dan tak larut dalam air. Plasma t ½ nya ± 11 jam. 

(Suswandono, 2000; Tjay & Rahardja, 2007). 

d. Turunan Kamfetokin (Kamtotekin, Irinotekan) 

Kamtotekin dan irinotekan merupakan derivat dari kamfotekin yang 

telah digunakan dalam studi praklinis dalam terapi antikanker. (Kumar et 

al, 2013;  Tjay & Rahardja, 2007). 

2.7 Tinjauan Senyawa Metabolit Sekunder sebagai Antikanker 

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu 

organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, 

perkembangan atau reproduksi organisme. Senyawa metabolit sekunder hanya 

ditemukan pada spesies tertentu. Hal ini berbeda dengan metabolit primer yang 

ditemukan pada seluruh spesies dan diproduksi dengan menggunakan jalur yang 

sama. senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik dan dapat 

digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia (Herbert,1995). 

Beberapa senyawa metabolit mempunyai aktivitas sebagai antikanker, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Alkaloid  

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terdapat dalam 

tumbuh-tumbuhan bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai sistem lingkar 
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heterosiklik dengan nitrogen sebagai hetero atomnya (Sumardjo, 2008).  Alkaloid 

memiliki aktivitas sebagai anti kanker / anti tumor yaitu menghambat pembelahan 

sel tumor dengan menghalangi miktotubula depolimerisasai. Berdasarkan aktivitas 

antikanker atau antitumor, alkaloid sitotoksik terhadap berbagai jenis kanker dan 

leukemia, juga sebagai antivirus. Kebanyakan alkaloid dengan aktivitas antikanker 

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

2004). Hal ini dibuktikan dengan penelitian uji sitotoksisitas isolate sponge Zyzzya 

fuliginosa terhadap kanker leukemia dengan harga IC50: 0,12 µg/ml, menunjukkan 

bahwa senyawa alkaloid berpotensi sebagai antikanker (Singla, 2014). 

b. Flavonoid  

Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan 

di alam. Banyak senyawa flavonoid ini bukan disebabkan oleh banyaknya struktur 

variasi struktur, akan tetapi lebih disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, 

alkolasi atau glikolasi pada struktur tersebut. Flavonoid di alam juga sering 

dijumpai dalam bentuk glikosidanya (Kristanti, 2008). Pada skrining fitokimia 

tanaman Patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) yang merupakan salah satu spesies 

dari famili Euphorbiaceae memiliki metabolit sekunder senyawa flavonoid yang 

positif bersifat sitotoksik terhadap sel kanker. Data ini, di dukung dengan Hasil uji 

toksisitas ekstrak etanol batang Patah tulang dengan metode BSLT yang 

menunjukkan bahwa ekstrak segar maupun kering bersifat sitotoksik dengan nilai 

LC50 (7,994 ppm) untuk ekstrak etanol batang segar dan LC50 (9,940 ppm) untuk 

ekstrak etanol batang kering. (Baud, et al., 2014). 

c. Polifenol 

Senyawa fenol dapat di definisikan secara kimiawi oleh adanya satu cincin 

aromatik yang membawa satu (fenol) atau lebih (polifenol) substitusi hidroksil, 

termasuk derivat fungsionalnya. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang 

ditemukan pada tumbuhan. Turunan polifenol sebagai antioksidan dapat 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki 

radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal 

bebas. Polifenol merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap aktivitas 

antioksidan dalam buah dan sayuran (Hattenschwiler dan Vitousek, 2000). 
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Polifenol diperkirakan mempengaruhi apoptosis yang menunjukkan sifat 

antikanker sehingga dapat dimanfaatkan. Mekanisme senyawa polifenol dengan 

melakukan inisiasi apoptosis yaitu melalui mengatur mobilisasi ion tembaga yang 

terikat untuk kromatin mendorong fragmentasi DNA. Resveratrol dipandang 

mampu mendegradasi DNA (Hadi et al., 2006). Data diatas di dukung dengan 

penelitian uji sitotoksisitas madu dengan metode BLST didapatkan harga IC50 yaitu 

1,50 µg/ml, sehingga polifenol berpotensi sebagai antikanker (Sumarlin, et al., 

2014) 

d. Terpenoid  

Senyawa terpena dan terpenoid merupakan penggabungan antara unit-unit 

isoprene dan isopentan dan terbentuk di dalam tumbuhan sebagai hasil proses 

biosintesis (Robinson, 1995). Dalam biosintesinya semua terpenoid berasal dari 

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

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

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

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

sitotoksik pada leukemia (Kintzios and Barberaki, 2004). 

Terpenoid telah terbukti menekan pertumbuhan sel kanker dengan bertindak 

pada perkembangan tumor, menghambat inisiasi dan promosi karsinogenesis, 

menginduksi diferensiasi sel tumor dan apoptosis dan menekan angiogenesis tumor, 

invasi dan metastasis memelalui berbagai transkirpsi (Bishayee et al.,2011). Data 

tersebut di dukung dengan penelitian uji fraksi etil asetat golongan terpenoid 

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

mulut rahim HeLa dengan metode Bioassay memiliki efek menghambat 

pertumbuhan sel kanker dengan Harga IC50 yang didapatkan yaitu sebesar 7,2 

µg/ml (Aryanti, 2004). 

e. Antrakuinon 

Antrakinon merupakan senyawa turunan antrasena yang diperoleh dari reaksi 

oksidasi antrasena. Antrakinon yang mengandung gugus karboksilat dapat 

diekstraksi dengan penambahan basa, misalnya dengan natrium bikarbonat. Hasil 

reduksi antrakinon adalah antron denantranol terdapat bebas di alam atau sebagai 

glikosida (Stanitsky, 2003). 
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Antrakuinon telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antikanker. Dalam 

sebuah penelitian diketahui bahwa kandungan dari buah mengkudu adalah 

antrakuinon, yaitu damnakantal yang secara in vitro dapat mengacaukan gen sel 

kanker saat melakukan proliferasi. Salah satu komponen yang terdapat pada buah 

mengkudu juga dapat mematikan sinyal dari sel tumor untuk berproliferasi 

(Witantri, et al., 2015). Data tersebut di dukung dengan penelitian uji sitotoksisitas 

Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap sel kanker 

payudara MCF-7 dengan metode MTT assay memiliki daya hambat pertumbuhan 

sel kanker dengan IC50 sebesar 1,17 µg/ml (Febriansah, et al., 2012) 

f. Saponin  

Saponin merupakan senyawa golongan kimia yang memiliki bobot molekul dan 

polaritas tinggi. Saponin sering terbentuk sebagai campuran kompleks satu dengan 

yang lainnya. Adanya busa pada saat mengekstraksian tumbuhan menunjukkan 

bahwa tumbuhan tersebut mengandung saponin (Harbone, 1987). Saponin di duga 

memiliki aktivitas antikanker (Boik,2001). Dari data tersebut di dukung dengan 

penelitian uji sitotoksisitas isolasi senyawa saponin dari Persia Gulf Ophiuroidea 

(O. Phiocoma erinaceus) terhadap sel kanker serviks (sel HeLa) dengan metode 

MTT yaitu memiliki efek sitotoksik dengan harga IC50 sebesar 12,5 µg/ml dalam 

48 jam dan 25 µg/ml dalam 24 jam (Armini, 2014). 

2.8 Tinjauan Tentang Doxorubicin 

Gambar 2.10. Struktur Kimia Doxorubicin (Pubchem, 2016) 

Doxorubicin adalah antibiotik golongan antrasiklin yang sering digunakan 

untuk terapi berbagai macam jenis kanker seperti leukemia akut, kanker payudara, 

kanker tulang dan ovarium (Childs et al., 2002). Secara klinis, doxorubicin 

merupakan terapi adjuvant untuk kanker payudara. Selain itu, doxorubicin 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

29 
 

 

merupakan agen kemoterapi yang aktif mengobati kanker payudara pada fase 

metastatik dan menghasilkan respon 50% sampai 60% sebelum memperoleh 

kemoterapi pada tahap metastatik (Dipiro, 2008). 

Doxorubicin bersifat sitotoksik dengan mekanisme menghambat sintesa DNA 

dan RNA melalui daya kerjanya terhadap  enzim topoisomerase II.  Kondisi ini 

dapat menghambat kerja topoisomerase II yang berfungsi menguraikan plin DNA 

untuk persiapan transkripsi. Doxorubicin membuat kompleks topoisomerase II 

tetap stabil meski telah mengudarkan pilinan ganda DNA (Tjay dan Raharja, 2007). 

Doxorubicin harus diadminstrasi melalui intravena, karena obat ini menjadi tidak 

aktif jika diserap melalui saluran cerna.  pH intraseluler dan ekstraseluler dapat 

dipengaruhi oleh uptake anthracycline dan sitotoksik sel karena obat menjadi 

protonasi apabila ada perubahan pH. Kemudian, doxorubicin akan mengalami 

metabolisme dihati dan metabolit primernya yang aktif adalah doxorubicinol. 

Setelah itu, eksekresi doxorubicin adalah sekitar 90% melalui feses dan sekitar 10 

% melalui urin (Speth, et al., 1988). Penggunaan doxorubicin secara klinis menjadi 

terbatas. Hal ini disebabkan oleh efek samping pada pemakaian kronisnya yang 

bersifat ireversibel, termasuk terbentuknya cardiomyopathy yang dapat 

menyebabkan gagal jantung (Han et al., 2008).  

2.9 Tinjauan Tentang Sel Kanker Payudara 

Pada penelitian antikanker dengan metode in vitro secara luas menggunakan 

cell line. Cell line kanker payudara telah banyak digunakan secara luas untuk 

penelitian patobiologi kanker payudara dan penelitian tentang ciri baru untuk terapi. 

Keuntungan dari cell line yaitu relative mudah untuk memanipulasi farmakologi 

dan genetiknya (Pollack, 2009). Cell line adalah sel disubkultur dari primary 

cultures , yaitu sel dari organ atau jaringan yang dikultur dalam kondisi hormonal 

yang sesuai (ATCC, 2008). Cell line kanker payudara pada umumnya terdiri dari 

dua model yaitu sel T47D dan sel MCF-7. Dua cell line ini umumnya digunakan 

baik secara in vitro (dalam culture sel) maupun in vivo (xenograf tumor tikus) dalam 

penelitian gen, fungsi protein dan peniliaian efisiensi. Dua cell line berasal dari 

metastasis situ efusi pleura (Aka, 2012). Pada praktikum kali ini peneliti 
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menggunakan model sel T47D untuk pengujian uji sitotoksisitas fraksi n-heksan 

akar J. gossypifolia L. terhadap sel kanker T47D dengan metode MTT assay. 

2.9.1 Tinjauan Sel Kanker Payudara T47D 

Gambar 2.11 Sel T47D (Biolabss, 2011) 

 Sel T47D merupakan continous cell line yang diisolasi   dari jaringan tumor 

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

pada penelitian kanker payudara secara in vitro karena penanganannya mudah, 

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-sel T47D responsif terhadap pembentukan protein 

Rha dan Ras yang menyebabkan sel-sel ini mengalami migrasi dan invasi (CCRC, 

2014)  

 Media yang digunakan pada sel T47D adalah Rosewall Park Memorial 

Institute (RPMI) 1640 serum. Media RPMI mengandung nutrisi yang dibutuhkan 

sel seperti asam amino, vitamin garam-garam organik, dan glukosa. Sedangkan 

serum mengandung hormon untuk pertumbuhan sel dan mineral yang disebut 

sebagai kofaktor enzim.  Seluruh komponen media RPMI tersebut berguna untuk 

mancakup nutrisi pada sel untuk tetap bertahan hidup dan berkembang biak 

(Winarno, 2011). Untuk memperoleh media kompleks, maka ditambahkan 0,2 U/ml 

bovine insulin dan Fetal Bovine Serum (FBS) hingga konsentrasi akhir FBS dalam 

media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 37°C dengan kadar CO2 5%. Sel 

ini termasuk cell line adherent yang mengekspresikan ER-β dibuktikan dengan 

adanya respon peningkatan proliferasi sebagai akibat pemaparan 17β-estradiol. Sel 

T47D merupakan sel yang sensitive terhadap doxorubicin.  (ATCC, 2008; Verma 

dkk., 1998; Zampieri dkk., 2002).  
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2.9.2 Perbedaan antara Sel T47D dan Sel MCF-7 

Selain sel T47D model sel kanker yang payudara yang banyak digunakan 

dalam sebuah penelitian antikanker yaitu sel MCF-7. Sel MCF-7 merupakan jenis 

sel kanker yang diisolasi dari jaringan payudara seorang wanita yang berasal dari 

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

MCF-7 ini berupa sel adherent (melekat yang dapat ditumbuhkan dalam media 

penumbuh DMEM atau RPMI yang mengandung fetal bovine serum (FBS) 10% 

dan antibiotik Penicilin-Streptomycin 1%. Sel MCF-7 memiliki karaktreristik 

antara lain resisten agen kemoterapi, mengepresikan reseptor estrogen (ER+), over  

ekspresi Bcl-2 dan tidak mengepresikan caspase-3. Sel MCF-7 tergolong cell line 

adherent yang mengepresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), resisten terhadap 

doxorubicin, dan tidak mengepresikan caspase-3 (CCRC, 2014). Dilihat dari 

karakteristik tersebut yang membedakan antara sel MCF-7 dengan Sel T47D . 

2.10 Tinjauan Tentang Sel Vero 

Sel Vero merupakan sel yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika 

(Cercopithecus aethiops) yang diisolasi pada tahun 1962 oleh Y. Yasumura dan Y. 

Kawakita dari Universitas Chiba di Jepang. Sel vero adalah salah satu jenis cell line 

dari mammalia sering digunakan penelitian pada studi virologi (studi replikasi 

virus) dan juga digunakan sebagai substrat sel vaksin plague assays. Sel vero 

mempunyai pola khas pada pertumbuhannya dalam kultur, sel ini tumbuh di 

monolayers, bentuknya memanjang dan serupa dengan sel-sel fibroblast dengan 

sedikit seperti granulasi sitoplasma (Adams, 2015). Sel vero sebagai substrat untuk 

produksi vaksin dilakukan oleh Institut Merieux (sekarang dikenal sebagai Aventis 

Pasteur). Perusahaan ini telah mendapat izin dari Prancis untuk membuat inaktivasi 

vaksin poliovirus oral, dan inaktivasi vaksin rabies dari sel vero sejak tahun 1980an 

(Ammerman, 2008). 

2.11 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel merupakan kultur yang diperoleh dari hasil dispersi jaringan hidup. 

Jaringan yang digunakan dipecah-pecah terlebih dahulu melalui proses enzimatis, 

kimiawi maupun secara mekanis untuk menghasilkan suspense sel yang kemudian 

ditanam di dalam media yang sesuai. Kultur ini disebut drngan kultur sel primer. 
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Hasil pembiakan secara berulang ataupun hasil transformasi dari kultur cell line. 

Pemisahan kultur cell line berdasarkan karakteristik tertentu akan menghasilkan 

kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan strain cell. Keuntungan dari 

kultur tersebut dilihat dari segi kontrol lingkungan fisika kimia yang lebih tepat dan 

kondisi biologis yang relatif konstan. Karakteristik dan homogenitas sampel dari 

sistem kultur sel jauh lebih baik dibandingkan jaringan dari hewan. Dari segi 

ekonomis lebih menguntungkan, karena pereaksi yang digunakan lebih sedikit 

(Freshney, 1987). 

2.12 Tinjauan Tentang Metode MTT (Microculture Tetrazolium Salt) Assay. 

Metode MTT merupakan metode yang digunakan untuk pengujian 

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

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

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromide) oleh sistem reduktase. Suksinat 

tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang 

hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu tidak larut air. Penambahan 

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

kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna 

ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup. Sehingga jika intensitas 

warna ungu semakin besar, maka jumlah sel hidup semakin banyak (CCRC, 2009).  

 


