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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies  : Jatropha gossypifolia L. 

(Plantamor, 2016) 

Gambar 2.1(A) Akar J. gossypifolia L. dan (B) Daun, bunga, serta buah J. 

gossypifolia L. (Singh et al., 2013) 

2.1.2 Sinonim 

Jatropheae; Jatropha: Jatropha gossypifolia; Adenoropium gossypiifolium 

(L.)Pohl, Manihot gossypiifolia (L.) Crantz, Adenoropium elegans Pohl, Jatropha  

elegans Kl., Jatropha staphysagriifolia Mill., Jatropha gossypifolia, dan Jatropha 

gossipyifolia (Silva et al, 2014). 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Euphorbiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Jatropha
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2.1.3 Morfologi Tanaman 

 J. gossypifolia L. adalah tumbuhan semak dengan akar yang dangkal, 

tunggang, berwarna putih, dan tumbuh secara liar. Penelitian menunjukkan bahwa 

tanaman ini dapat hidup lebih lama, umumnya J. gossypifolia L. dapat tumbuh 

dengan ketinggian sekitar 1-2 meter, dan bisa mencapai hingga 4 meter dengan 

kondisi yang memungkinkan. J. gossypifolia L. ini memiliki beberapa cabang 

pada batangnya yang masing-masing dapat terus tumbuh bahkan jika stem 

utamanya telah rusak. Batangnya sendiri lembut dan berrambut dengan kelenjar 

kasar, kulit batangnya tipis berwarna hijau atau merah ketika masih muda. 

Batangnya mengeluarkan getah yang lengket dan batangnya bisa berukuran lebih 

dari 15 cm. Daunnya semak tunggal, bertangkai, memiliki 3-5 lobus, panjang 4,5-

9 cm dengan lebar 5-13 cm. Warna daun tergantung pada usia, daun yang muda 

berwarna merah keunguan sedangkan daun yang tua hijau keunguan.  Bunganya 

majemuk dalam bulir, betangkai, berbentuk corong, kecil, serta berwana merah 

hingga ungu gelap. Dibagian luar kelopak memiliki pusat kuning yang berukuran 

6-9 mm di ujung batang. Bunga J. gossypifolia L. Ini juga memproduksi nektar 

dalam jumlah besar untuk menarik serangga, untuk membantu dalam proses 

penyerbukan, biasanya terdapat bunga jantan dan betina. Buah J. gossypifolia L. 

berbentuk bulat lonjong, berganda tiga, memiliki panjang sekitar 12 mm dan lebar 

10 mm, biasanya berisi tiga biji. berwarna hijau cerah ketika dewasa, pucat hijau 

atau cokelat kehitaman bila telah masak. Biji berwarna coklat dengan panjang 7-8 

mm dan lebar 3-4 mm (Randall et al., 2008).  

2.1.4 Daerah Asal dan Penyebaran 

 J. gossypifolia L. adalah Spesies yang hidup dilingkungan tropis dan 

subtropis di wilayah Afrika dan Amerika. Nama "Jatropha" berasal dari kata 

Yunani "jatros," yang berarti "dokter" dan "trophe," yang berarti "obat,". Spesies 

Jatropha digunakan dalam obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit di Afrika, Asia, Amerika Latin atau sebagai tanaman hias. Hal ini secara 

luas didistribusikan di negara-negara tropis, subtropis, dan daerah semi kering 

tropis dari Afrika dan Amerika, di Brasil yang lebih dominan terdapat di Amazon, 

Caatinga, dan hutan Atlantik. selain itu didistribusikan pula keseluruh negeri di 

Utara, Timur laut, Midwest, Selatan, dan daerah Tenggara (Silva et al., 2014). 
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Tanaman ini dapat tumbuh liar dihutan terbuka, dipadang rumput, dan dataran 

rendah. Biji J. gossypifolia L. juga dapat berkecambah tanpa berkompetisi dengan 

tanaman yang lain (Randall et al., 2008). 

2.1.5 Manfaat dan Aktivitas Farmakologis 

 J. gossypifoliaL. merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai 

obat tradisional di China (Jain, 2013). Jatropha gossypifolia L. dapat digunakan 

sebagai obat beberapa penyakit dan infeksi yaitu sebagai anti-inflamasi, analgesik, 

dan antikanker untuk pengobatan gangguan lambung.  Pada bagian batangnya  

akar Jatropha gossypifolia L. ini berfungsi sebagai anti-inflamasi dan analgesik 

(Panda,2009). Pada bagian daunya berfungsi sebagai obat bisul, gatal-gatal, 

demam, pencahar. Pada bagian biji berfungsi sebagai obat Pencahar, emesis, 

stimulant, lepra (Banerjiet al., 1993). Selain itu bagian akarnya berfungsi untuk 

mengobati lepra, bisa gigitan ular, dan antikanker (Kirtikar, et al., 1996 ; Falodun 

et al., 2012). Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji sitotoksisitas dari  

isolasi ekstrak akar J. gossypifolia L. dari hasil penelitian tersebut didapatkan 

senyawa yang dikenal dengan lathyrane jenis diterpenes terisolasi dari akar J. 

gossypifolia L. yang disebut falodone senyawa tersebut  menyebabkan 

penghambatan  pertumbuhan. Senyawa baru tersebut menunjukkan kuat 

proliferasi aktivitas penghambatan terhadap A 549 yaitu sel kanker manusia. 

Dengan metode MTT Assay IC50 yaitu sebesar 120 µg/ml (Falodun et al., 2011). 

Abiodone, juga merupakan senyawa diterpenoid lathyrane, yang diisolasi dari J. 

gossypifolia L. dan memiliki aktivitas antikanker yang poten (Silva et a.l, 2014). 

2.1.6 Kandungan Senyawa Kimia 

 Senyawa baru lathyrane jenis diterpenes terisolasi dari akar J. gossypifolia 

L. yang disebut falodonetersebut menunjukkan kuat adanya proliferasi aktivitas 

penghambatan terhadap A 549 sel kanker manusia. Penelitian dengan metode 

MTT Assay tersebut diperoleh IC50 yaitu sebesar 120 µg/ml (Falodun et al., 

2012). Berdasarkan hasil skrining golongan senyawa kimia diketahui bahwa 

ekstrak etanol, akar J. gossypifolia L. mengandung senyawa terpenoid, alkaloid, 

flavanoid, antrakinon, dan polifenol (Nwokocha et al., 2011). Senyawa alkaloid 

dan taksan itu sendiri dapat menghambat mikrotubulus dan mengganggu mitosis. 
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Contohnya adalah alkaloid vinka (leukemia, limfoma, kanker kandung kemih) dan 

taksan (kanker ovarium, kanker payudara). Berdasarkan penelitian sebelumya 

yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa kimia dari akar J. 

gossypifolia L. dengan menggunakan fraksi etanol dan diuji dengan menggunakan 

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

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

antrakinon dan trierpenoid (Septiarini, 2016). 

Tabel II.1 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 

 

2.2 Tinjauan Tentang Kanker 

2.2.1 Definisi 

 Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan 

mekanisme normalnya, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak normal dan 

selnya akan tumbuh dan berkembang dengan cepat, serta terus membelah diri 

tidak terkendali (Aqila, 2010). Sel-sel tersebut kemudian menyusup ke jaringan 

dan akan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, serta menyerang jaringan 

organ-organ penting serta syaraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel 

hanya akan membelah diri bila terjadi perggantian sel-sel yang telah mati atau 

rusak dan sebaliknya pada sel kanker, sel akan terus membelah meskipun tubuh 

tidak memerlukannya. Akibatnya, terjadilah penumpukan sel baru yang biasa 
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disebut tumor ganas. Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan 

yang normal sehingga mengganggu organ yang ditempatinya.  

 Tumor jinak adalah tumor yang hanya tumbuh dan membesar, tidak terlalu 

berbahaya, serta tidak menyebar hingga keluar jaringan. Sedangkan tumor ganas  

adalah kanker yang tumbuh dengan cepat dan tidak terkendali serta merusak 

jaringan lainnya. Dengan kata lain, kanker adalah semacam tumor ganas (Sabrina, 

2009). Penyebab utama kematian di Amerika salah satunya adalah kanker  yang 

menyerang diusia lebih dari 85 tahun. didiagnosis sekitar 1,4 juta kasus kanker 

pada tahun 2007, dan kanker akan meningkat diperkirakan 559.650 jiwa di 

Amerika memasuki States 2 (Dipiro, 2008). 

2.2.2 Siklus Sel 

 Siklus sel adalah merupakan suatu pembelahan dari satu pembelahan ke 

pembelahan berikutnya, dan didalam suatu proses tersebut ada periode 

diantaranya pembelahan sel yang berurutan. Proliferasi pada sel normal 

berlangsung melalui suatu siklus sel yang terdiri dari 4 fase yang ditentukan oleh 

suatu sintesis DNA yaitu terdiri dari fase G1, fase S, fase G2 dan fase M. Setelah 

fase mitosis, sel memasuki fase G1, yaitu dimana fase sel sangat aktif akan tetapi 

tidak mensintesis DNA, atau memasuki pada fase G0 yaitu untuk istirahat.  

 Pada fase G0/G1 kandungan sel DNA adalah diploid (2N). Siklus sel ini 

kemudian berlanjut ke fase S, saat terjadinya sintesis DNA dan kandungan DNA 

yang berubah menjadi 4N. Fase selanjutnya adalah fase G2, fase dimana sebelum 

memasuki fase M sel tesebut membelah diri menjadi 2 sel diploid. Waktu yang 

diperlukan untuk satu siklus bergantung pada jenis sel dan perbedaan waktu itu 

terutama di fase G1, bila perlu siklus sel berhenti pada fase ini (G1 arrest) atau 

pada interfase G1/S (Michelle D. Garrett, 2001) 

(1) Interfase 

 Interfase merupakan tahap dari siklus sel di mana sel-sel menghabiskan 

sebagian dari waktunya lebih dari 90% dan melakukan fungsi termasuk 

persiapan untuk pembelahan sel karena memberikan pengertian seolah-olah 

pada fase ini tidak terjadi apa-apa. Pada fase ini sel sedang mempersiapkan 

semua kebutuhan untuk melakukan pembelahan mitosis. Sel terus tumbuh, 

bertambah ukuran, membentuk struktur dan molekul baru.  
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(2) Fase G1 (Growth phase 1) 

 Pada fase G1 (fase pertumbuhan pertama) rata-rata berlangsung antara 12 

sampai 24 jam dan dalam fase ini tidak ada kegiatan pembelahan nukleus. 

Nukleus membesar dan sitoplasma bertambah. Pada kondisi ini kromosom 

belum tampak, kecuali ada pembentukan asam ribonukleat (RNA) dan 

protein, dibentuk pula:  

a) Enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA dalam fase berikutnya. 

b) Protein, yang mungkin dapat berguna untuk memacu pembelahan 

nukleus. 

c) Tubulin dan Protein, yang akan membentuk spindel (gelendong inti) 

(Sukardja, 2000). 

(3) Fase S (Sintesis) lamanya ± 6-8 jam 

 Pada stadium ini terjadi replikasi DNA dan juga berlangsung pembentukan  

histon untuk persiapan fase M berikutnya. Pada akhir stadium ini tiap 

kromosom  terdiri dari dua kromatid kakak beradik yang memiliki sentromer 

bersamaan. Inilah merupakan aktivitas yang paling penting dalam stadium S. 

Stadium ini dapat memakan waktu 35 sampai 45% dari siklus interfase. 

(4) Fase G2 (Growth phase 2) lamanya ± 1-2 jam 

 Fase ini merupakan fase pertumbuhan kedua, dalam fase ini DNA cepat 

sekali bertambah kompleks dengan pembentukan RNA, protein, enzim serta 

berlangsungnya sintesis protein. Fase ini dapat memakan waktu kira-kira 10 

sampai 20% dari siklus interfase, untuk persiapan fase M berikutnya (Suryo, 

1996). 

(5) Fase M (Mitosis) lamanya ± 1-2 jam 

 Pada fase-M  pembelehan sel dari 1 sel induk membelah menjadi 2 yang 

mempunyai struktur genetika yang sama dengan sel induknya. Rantai ganda 

DNA berfungsi sebagai pembawa informasi gen akan terbelah menjadi 2 

rantai tungal yang masing-masing untuk satu sel anak yang baru. Waktu yang 

diperlukan untuk satu sel menjalani siklus pertumbuhan sangat bervariasi. 

Waktu siklus yang terpendek 24 jam dan yang terpanjang tidak diketahui, 

karena ada sel yang tidak tumbuh lagi. 
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2.2.3 Proses Karsinogenesis 

 Karsinogen adalah suatu bahan yang dapat memicu terjadinya kanker. 

Konsep ini  multi-tahap. Karsinogen sendiri dapat mempengaruhi suatu protein 

yang berperan pada pengaturan siklus pembelahan sel atau DNA, seperti 

protooncogene atau tumor supressorgene (ACS, 2016). Transformasi maligna ini 

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

(1) Inisiasi 

 Tahapan awal diamana inisiator seperti zat kimia, faktor fisik, dan agens 

biologis melepaskan mekanisme enzimatik normal dan hal inilah yang 

menyebabkan perubahan dalam struktur genetik DNA. Perubahan ini 

mungkin akan dipulihkan melalui mekanisme perbaikan DNA atau bahkan 

mungkin dapat mengakibatkan mutasi selular secara permanen. Mutasi ini 

biasanya tidak signifikan bagi sel-sel sampai terjadi karsiogenesis pada tahap 

kedua. 

(2) Promosi 

 Selama tahap ini dilakukan  pemajanan berulang terhadap agens, sehingga 

menyebabkan ekspresi informasi abnormal atau genetik mutan atau bahkan 

periode laten yang lama. Periode laten ini berguna untuk peningkatan mutasi 

seluler yang beragam sesuai dengan tipe agens, dosis promoter, dan 

karakteristik sifat sel target itu dendiri. Onkogen seluler yang terdapat pada 

semua system mamalia, bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi selular 

vital dalam pertumbuhan dan berdiferensiasi. Proto-onkogen seluler terdapat 

dalam sel-sel dan bertindak sebagai suatu “saklar-on” untuk pertumbuhan 

selular. Begitu pula, gen supresor kanker yang bertindak sebagai “saklar-off” 

atau yang mengatur poliferasi selular yang tidak dibutuhkan. Apabila gen-gen 

mengalami mutasi, penyusunan kembali, diperkuat atau kehilangan 

kemampuan regulasi, maka transformasi keganasan akan terjadi. Mana kala 

penampilan genetik ini terjadi didalam sel, maka sel-sel tersebut akan mulai 

untuk memproduksi populasi sel-sel mutan yang berbeda dari sel induknya. 

(3) Progresi 

 Tahap ketiga dari karsinogenesis selular. Sel-sel yang mengalami 

perubahan bentuk selama inisiasi dan promosi kini melakukan perilaku 
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maligna. Sel-sel ini sekarang menampakkan suatu kecendrungan untuk 

menginvasi jaringan yang berdekatan dan bermetastase (Smeltzer and 

Suzanne C., 2001) 

2.3 Tinjauan Tentang Kanker Payudara 

2.3.1 Definisi 

 

Gambar 2.2Anatomi payudara (Dipiro,2011) 

 Kanker payudara (Carcinoma mammae) merupakan suatu penyakit yang 

ganas dan berasal dari kelompok parencgym. Kanker payudara ini merupakan 

salah satu jenis tumor ganas yang telah tumbuh dalam jaringan payudara. Kanker 

bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun 

jaringan ikat pada payudara (ACS, 2016). 

2.3.2 Stadium 

 Menurut National cancer institute (NCI) tahapan pada stadium kanker 

payudara tergantung pada ukuran  tumor payudara yang menandai apakah tumor 

telah menyebar kekelenjar getah bening atau  telah menjalar ke bagian tubuh 

lainnya. Dokter menjelaskan adapun tahapan kanker payudara yaitu menggunakan 

angka Romawi 0, I, II, III, IV dan dengan huruf A, B, C. Sebuah kanker yang 

diawali dengan tahap 0 adalah tahapan dimana kanker bersifat non-invasif yang 

menggambarkan bahwa kanker masih tetap dalam lokasi payudara dan belum 

menyebar luas, sampai kemudian kanker memasuki tahap IV adalah bersifat 

invasive kanker stadium lanjut yang telah menyebar ke bagian lain dari tubuh. 

Berikut adalah tahapan menurut Breast Cancer: 
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(1) Tahap 0 

 Merupakan tahap awal dimana Karsinoma Duktal In Situ (DCIS) masih 

bersifat non-invasif, sel-sel abnormal pada lapisan saluran payudara, sel-sel 

abnormal ini tidak menyerang jaringan payudara didekatnya ataupun 

menyerang jaringan yang normal (ACS, 2016).  

 

Gambar 2.3Tahap 0 (ASCO, 2005). 

(2) Tahap I 

 Merupakan kanker payudara stadium awal kanker invasif. kondisi ini 

adalah di mana benjolan kanker pada payudara berukuran 2 cm atau lebih 

kecil. Benjolan ini masih belum menyebar ke kelenjar getah bening di bagian 

ketiak (ACS, 2016). 
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Gambar 2.4(A)Tahap IA, (B) Tahap IB prognostic grup 1, dan (C) Tahap IB 

prognostic grup 2 (ASCO, 2005). 

(3) Tahap II 

 Merupakan kanker yang ada di wilayah payudara akan tetapi telah 

berkembang lebih besar. Hal ini menggambarkan bahwa seberapa banyaknya 

kelenjar getah bening yang mengandung sel kanker (ACS, 2016). Tahap ini 

dibagi menjadi dua subkategori. 

(a) Tahap IIA 

Tumor ditemukan diameternya lebih kecil atau sama dengan 2 cm 

(seukuran buah anggur), dan telah ditemukan pada kelenjar getah bening. 

Selain itu juga diameternya lebih lebar 2 cm dan tidak lebih dari 5 cm 

belum menyebar ke kelenjar getah bening (ACS, 2016). 
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Gambar 2.5(A) Tahap IIA prognostic grup 1, (B) Tahap IIA prognostic grup 2, 

dan (C) Tahap IIA prognostic grup 3 (ASCO, 2005) 

(b) Tahap IIB 

Tumor ditemukan dengan diameter lebih lebar 2 cm namun tidak 

melebihi 5 cm yang telah menyebar di pembuluh getah bening. Sebuah 

tumor juga dapat ditemukan dengan diameter lebih lebar 5 cm namun sel 

kanker belum menyebar ke setiap kelenjar getah bening (ACS, 2016). 

 

Gambar 2.6(A) Tahap IIB prognostic grup 1, dan (B) Tahap IIB prognostic grup 

2 (ASCO, 2005). 

(4) Tahap III 

 Merupakan tahap dimana kanker telah menyebar lebih lanjut ke payudara 

atau tumor ukurannya bertambah  lebih besar dari tahap sebelumnya. Tahap 

ini dibagi menjadi tiga subkategori: 

(a) Tahap IIIA 

Tumor ditemukan dengan diameter lebih kecil dan lebih besar dari 5 cm 

menyebar ke antara satu dan tiga kelenjar getah bening yang berada di 

dekatnya (ACS, 2016).  
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Gambar 2.7(A) Tahap IIIA prognostic grup 1, (B) Tahap IIIA prognostic grup 2, 

(C) Tahap IIIA prognostic grup 3, (D) Tahap IIIA prognostic grup 4, dan (E) 

Tahap IIIA prognostic grup 5 (ASCO, 2005). 

(b) Tahap IIIB 

Pada tahap ini, tumor telah menyebar ke dinding dada belakang payudara 

sehingga dapat menyebabkan pembengkakan atau peradangan dan jika 

telah menembus kulit bisa menyebabkan luka bernanah di payudara dan 

mungkin juga telah menyebar ke sembilan node ketiak (aksila) getah 

bening atau ke kelenjar di dekat tulang dada (ACS, 2016). 
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Gambar 2.8(A) Tahap IIIB prognostic grup 1, (B) Tahap IIIB prognostic grup 2, 

dan (C) Tahap IIIB prognostic grup 3 (ASCO, 2005). 

(c) Tahap IIIC 

Tahap ini tumor berbagai ukuran hadir dan mulai menyebar lebih dari 10 

titik disaluran getah bening dibawah tulang selangka (ACS, 2016). 

 
Gambar 2.9Tahap IIIC (ASCO, 2005). 

(d) Tahap IV 

Tahap ini merupakan tahap dimana kanker payudara telah menyebar ke 

kelenjar getah bening di dekatnya dan bagian yang jauh dari tubuh di luar 
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payudara yang mungkin dapat melibatkan organ seperti paru-paru, hati, 

atau otak - atau tulang (ACS, 2016). 

 

Gambar 2.10Tahap 4 (ASCO, 2005). 

 

2.3.3 Penyebab dan Faktor Resiko 

(1) Usia  

 Usia merupakan salah satu dari berbagai macam faktor yang dapat 

menyebabkan resiko kanker, ada sekitar 60% kanker payudara yang dapat 

menyerang pada usia diatas 60 tahun. Namun resiko terbesar ditemukan pada 

wanita yang berusia lebih diatas 75 tahun. 

(2) Pernah menderita kanker payudara 

 Seorang wanita yang pernah menderita kanker in situ atau kanker invasive 

memiliki resiko untuk terserang kanker payudara kembali. Karena setelah 

payudara yang terserang kanker diangkat, maka resiko terjadinya kanker pada 

payudara yang sehat meningkat sebesar 0,5-1%/tahunnya. 

(3) Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara 

 Apabila memiliki ibu, saudara perempuan atau anak perempuan yang 

menderita kanker payudara, maka ia memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk 

menderita kanker tersebut. 

(4) Faktor genetik dan hormonal 

 Ada 2 jenis gen yang berperan dalam terjadinya kanker payudara, yaitu 

BRCA1 dan BRCA2. Apabila seorang wanita memiliki salah satu dari gen 

tersebut, maka kemungkinan besar bisa menderita kanker payudara. Gen yang 
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juga diduga berperan dalam terjadinya kanker payudara adalah p53, BARD1, 

BRCA3 dan Noey2. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kanker payudara 

disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel genetik yang mengalami kerusakan. 

Faktor hormonal juga dapat memicu pertumbuhan sel. Kadar hormon yang 

tinggi selama masa reproduktif wanita, jika tidak diselingi oleh perubahan 

hormonal karena kehamilan, meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang 

secara genetik telah mengalami kerusakan dan dapat menyebabkan kanker. 

(5) Pernah menderita penyakit payudara non-kanker 

 Resiko menderita kanker payudara juga lebih tinggi dibanding wanita yang 

pernah menderita penyakit payudara non-kanker sehingga hal ini yang dapat 

menyebabkan bertambahnya jumlah saluran air susu dan terjadinya kelainan 

struktur jaringan payudara. 

(6) Menstruasi pertama 

 Menstruasi pertama yang terjadi sebelum usia 12 tahun, serta menopause 

setelah usia 55 tahun, dan kehamilan pertama setelah usia 30 tahun atau 

belum pernah hamil. Semakin dini menstruasi maka semakin besar resiko 

menderita kanker payudara. Resiko ini adalah 2-4 kali lebih besar pada 

wanita yang mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun. Lain halnya 

dengan menopaose dan kehamilan karena semakin lambat menopause dan 

kehamilan pertama, semakin besar resiko menderita kanker payudara. 

(7) Pemakaian pil KB atau terapi sulih estrogen 

 Resiko kanker payudara juga dapat meningkat karena penggunaan Pil KB, 

tergantung kepada usia, lama pemakaian, dan banyak faktor lainnya. Terapi 

sulih estrogen selama lebih dari 5 tahun juga sedikit meningkatkan resiko 

kanker payudara dan resikonya meningkat jika pemakaiannya lebih lama. 

(8) Obesitas pasca menopause  

 Faktor obesitas salah satu faktor resiko kanker payudara masih 

diperdebatkan. Beberapa penelitian menyebutkan tingginya kadar estrogen 

pada orang yang obesitas adalah sebagai faktor resiko kanker payudara. 

(9) Mengkonsumsi alkohol 

 Pemakaian alkohol lebih dari 1-2 gelas/hari bisa meningkatkan resiko 

terjadinya kanker payudara. Karena membatasi hati untuk mengontrol  
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kadar hormone esterogen sehingga hal ini dapat meningkatkan factor. 

(10) Bahan kimia 

 Paparan bahan kimia yang menyerupai estrogen yang terdapat di dalam 

pestisida dan produk industri juga dapat meningkatkan resiko terjadinya 

kanker payudara. 

(11) Paparan DES (dietilstilbestrol) 

 Wanita yang mengkonsumsi DES untuk mencegah keguguran memiliki 

resiko tinggi menderita kanker payudara. 

(12) Penyinaran 

 Pemaparan terhadap penyinaran (terutama penyinaran pada dada), pada 

masa kanak-kanak bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. 

(13) Faktor resiko lainnya. 

 Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kanker rahim, ovarium 

dankanker usus besar selain itu adanya riwayat kanker dalam keluarga juga 

bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara (ACS, 2016). 

2.3.4 Gejala Kanker Payudara 

 Gejala dari kanker payudara yang paling umum adalah benjolan yang 

biasanya dirasakan berbeda dari jaringan yang ada pada payudara dan sekitarnya. 

Benjolan ini tidak menimbulkan rasa nyeri dan memiliki bentuk yang tidak 

teratur. Pada penderita kanker payudara yang masih pada tahap awal, benjolan 

bisa digerak-gerakkan dan dapat juga didorong dengan jari tangan. Namun, pada 

stadium lanjut, biasanya melekat pada dinding dada atau pada kulit sekitarnya. 

Untuk stadium lanjut ini, benjolan yang ada bisa membengkok dan juga terdapat 

borok pada kulit.  

 Gejala lain yang mungkin dapat ditemukan adalah adanya benjolan diketiak 

penderita, perubahan bentuk dan ukuran payudara penderita, serta keluarnya 

cairan yang abnormal dari puting susu (berdarah, atau berwarna kuning, hijau atau 

mungkin bernanah). Perubahan pada tekstur dan warna pada kulit disekitar 

payudara. Payudara tampak berwarna kemerahan. Kulit di sekitar payudara 

bersisik. Puting susu tertarik kedalam dan terasa gatal. nyeri pada payudara atau 

pembengkakan pada salah satu payudara. Pada stadium lanjut, bisa timbul nyeri 
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pada tulang, penderita mengalami penurunan berat badan, dan pembengkakan 

lengan. 

2.4 Tinjauan Tentang Antikanker 

 Obat-obatan  yang kini digunakan adalah hasil tumbuhan yakni alkaloida 

vinka, pedofilin, dan obat-obat terbaru  dari kelompok taxoida.  

(1) Golongan Alkaloida Vinka 

(a) Vinblastin (erbablas, velbe) 

Golongan alkaloid ini dengan derivatnya vinkristin, diperoleh dari Vinca 

rosea (jenis kembang serdadu) (1960). Vinblastin banyak digunakan pada 

macam-macam limfoma (M. Hodgkin dan non-Hodgkin) dengan 

efektivitasnya yang tinggi bisa (sampai 80%) dan tak jarang dapat 

memberikan efek terapi yang baik. Biasanya obat ini digunakan sebagai 

terapi kombinasi dengan bleomicin dan cisplatin, atau dengan 

doksorubisin dan prednisolon. Obat ini juga digunakan pula pada penyakit 

kanker testis, buah dada, dan kanker lainnya (Tjai dan Rahardja, 2007). 

(b) Vinkristin (krebin, oncovin) 

Spectrum kerja dan penggunaan vinkristin dengan vinblastin, antara 

kedua obat tidak terdapat resistensi-silang lengkap. Pada leukemia 

limfoblast obat ini lebihdapat memberikan efek terapi, terutama bila 

dikombinasi dengan sitostatika lain. Obat ini juga banyak digunakan pada 

M. non-Hodgkin dan tumor pada anak-anak (Tjai dan Rahardja, 2007). 

(c) Vindesin (eldisine) 

Derivat semisintesis dari vinblastin yang kurang dalam penurunan 

aktivitas sumsum tulang yang mengarah ke konsentrasi yang lebih rendah 

dari trombosit (myelosupresi) dan neurotoksis daripada vinkristin. Obat 

ini hanya digunakan dalam kombinasi dengan onkolitika lain (Tjai dan 

Rahardja, 2007). 

(2) Golongan Epipodofilotoksin 

(a) Pedofilin 

Pedofilin ini diperoleh dari akar tanaman di Amerika podophyllum  

peltatum yang mengandung zat antimitosis podofilotoksin. Dua glikosida 

semisintesisnya adalah etoposida dan teniposida (VM-26, Vumon), yang 
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memiliki daya untuk dapat merintangi mitosis, dengan cara menghambat 

enzim topoisomerase-I sehingga terjadilah pemecahan DNA (Tjai dan 

Rahardja, 2007). 

(b) Teniposida  

Teniposide adalah agen neoplastik yang sifat umumnya mirip etoposid. 

Tenoposida telah dicoba pada tumor padat termasuk neuroblastoma dan 

kanker mata. Meskipun teniposide tidak substansial lebih kuat dari 

etoposid dalam hal penghambatan katalitik atau stabilisasi DNA-enzim 

menengah, namun lebih mudah diambil oleh sel-sel, yang menghasilkan 

akumulasi teniposide lebih besar dalam sel dengan demikian, 

kapasitasnya lebih besar untuk sitotoksisitas (Martindale 36
th

, 2009)  

(c) Etoposida  

Berasal dari tanaman podophyllum peltatum dapat pertumbuhan sel 

kanker pada fase S dan G2 (siswandono dan soekardjo, 2000). Terutama 

digunakan dalam kombinasi dengan bleomicin, karboplatin dan cisplastin 

pada kanker testis dan paru, juga pada kanker buah dada dan non-

hodgkin. Daya kerjanya menghambat topoisomerase-II, sehingga sintesa 

dari DNA dan RNA terganggu (Martindale 36
th 

hal 719 ; Tjai dan 

Rahardja, 2007). 

(3) Golongan Taksan 

(a) Paclitaxcel (taxol) 

Paclitaxel adalah obat baru kemoterapi golongan taxan. Obat ini terbuat 

dari jarum dari jenis tertentu Taxus boccata berkhasiat sebagai sitotoksik 

dengan menghambat mitosis dan mengikat suatu protein, yang 

menghalangi apoptosis. Obat ini digunakan khusus kanker ovarium dan 

kanker mamma yang tersebar setelah terapi dengan cisplastin gagal (Tjai 

Tan dan Kirana, 2007). 

(b) Docetaxel (taxotere) 

Docetaxel adalah mekanisme kerja hampis sama dengan paclitaxel dan ± 

2 kali lebih aktif dari paclitaxel. Docetaxel digunakan untuk mengobati 

kemajuan local dan metastatic kanker payudara (Martindale 36
th

 hal 711 ; 

Tjai dan Rahardja, 2007). 
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2.4.1 Tinjauan Tentang Doxorubicin 

 

Gambar 2.11Struktur kimia doxorubicin (Pubchem, 2016) 

 Doxorubisin merupakan Salah satu obat kemoterapi yang paling popular 

(Rang et al., 2003 ; Tan et al., 2009). Doxorubicin adalah antibiotik golongan 

antrasiklin yang banyak digunakan untuk terapi berbagai macam jenis kanker. 

(Childs et al., 2002). Hasil isolasi dari Streptomices peucetius var caesius pada 

tahun 1960an diperoleh senyawa murni doxorubicin. Mekanisme doxorubisin 

menghambat sintesa DNA dan RNA terhadap  enzim topoisomerase II (Tjay dan 

Raharja, 2007). Kondisi ini yang berfungsi menguraikan plin DNA untuk 

persiapan transkripsi. Doxorubicin akan membuat kompleks topoisomerase II 

tetap stabil meskipun pilinan ganda DNA terlepas. Selain itu Senyawa ini juga 

dapat menghambat kerja reverse trankriptase sehingga senyawa ini dapat bekerja 

pada membran sel (Smith et al., 2000). Doxorubicin juga mempunyai mekanisme 

dengan pembentukan radikal bebas semiquinon dan radikal bebas oksigen yang 

bertanggungjawab pada kardiotoksisitas akibat antibiotik antrasiklin (Bruton et 

al., 2005).Doxorubicin dengan adanya gugus quinon yang dimilikinya juga 

mampu menghasilkan radikal bebas baik pada sel normal maupun sel kanker 

(Gewirtz, 1999). 

 Doxorubicin juga merupakan agen kemoterapi yang aktif dalam mengobati 

kanker payudara pada fase metastatik dan menghasilkan respon sebesar 50% 

sampai 60% sebelum memperoleh kemoterapi pada tahap metastatik (Dipiro et 

al., 2005). Obat ini dapat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh dan menginduksi 

kardiotoxicity (Santos et al., 2010; Bowles et al., 2012) Jika digunakan jangka 

panjang efek samping pada pemakaian kronisnya bersifat ireversibel, termasuk 

terbentuknya cardiomyopathy yang dapat menyebabkan gagal jantung  (Han et al., 

2008).  
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2.4.2 Tinjauan Senyawa Metabolit Sekunder Sebagai Antikanker 

Senyawa metabolit tanaman dibagi menjadi dua yaitu metabolit primer dan 

metabolit sekunder. Metabolit primer adalah metabolit yang terlibat langsung 

dalam pertumbuhan normal. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam kategori 

metabolit primer antara lain, karbohidrat, protein, asam nukleat dan lemak. 

Sedangkan metabolit sekunder tidak secara langsung terlibat dalam proses- proses 

yang bersifat essensial, tetapi biasanya memiliki fungsi ekologis penting (Herbert, 

1995). Tanaman yang mempunyai sifat antikanker dan telah diidentifikasi yaitu 

polifenol, alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid (Rahman, 2016). 

(1) Polifenol 

 Senyawa polifenol termasuk flavonoid, tanin, kurkumin, resveratrol dan 

gallacatechins. Mekanisme senyawa polifenol yaitu dengan melalui 

Pengaturan  mobilisasi ion tembaga yang terikat untuk kromatin mendorong 

fragmentasi DNA yang sering disebut inisiasi apoptosis. Resveratrol mampu 

mendegradasi DNA (Hadi et al., 2006). Sifat lain polifenol yaitu  kemampuan 

untuk merusak protein dalam sel-sel kanker serta dapat meningkatkan 

pertumbuhan. Misalnya, kurkumin yang mempengaruhi sel kanker telah 

merusak ekspresi Tumor Necrosis Factor (TNF) melalui interaksi dengan 

berbagai rangsangan (Aggarwal, 2014). Berdasarkan data penelitian BSLT 

yang mendukung  senyawa polifenol dari madu (Mellify) menunjukkan nilai 

IC50 = 1,50 µg/mL, sehingga polifenol berpotensi sebagai antikanker 

(Sumarlin, 2014). 

(2) Flavonoid 

 Flavonoid dari senyawa polifenol memiliki 10.000 struktur yang dikenal 

serta merupakan keluarga besar dari metabolit sekunder tanaman (Cao et al., 

2013). Pada penelitian yang dilakukan Cao et al., 2013  yaitu 

mengidentifikasi efek antikanker dari flavonoid dari spesies pakis Dryopteris 

erythrosora pada sel kanker paru-paru manusia (cell line A456). Flavanoid 

yang ditemukan menunjukkan nilai yang besar dan memiliki aktivitas radikal 

bebas sitotoksisitas pada sel kanker. Flavonoid yang dimurnikan juga 

menunjukkan adanya aktivitas antikanker terhadap kanker pada manusia 

yaitu; hepatoma (Hep-G2), karsinoma serviks (Hela) dan kanker payudara 
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(MCF-7) (Yang et al., 2014). Sehingga dalam penelitian menemukan  bahwa 

dengan konsentrasi rendah masih menunjukkan persentase yang tinggi 

sebagai aktivitas antikanker (Cao et al., 2014). Berdasarkan data yang 

mendukung dari uji sitotoksisitas isolat sappanchalcone dari esktrak secang 

(Caesalpinia sappan Linn)  terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan 

metode sulforhodamine B (SRB) memiliki efek sitotoksisitas dengan nilai 

IC50 = 8,64 µg/mL, sedangkan untuk sel kanker serviks HeLa IC50 = 6,05 

µg/mL sehingga flavonoid berpotensi sebagai antikanker (Son et al., 2015). 

(3) Alkaloid 

 Alkaloid adalah senyawa organik yang banyak ditemukan pada berbagai 

jenis tumbuhan ada yang beracun dan ada juga yang berguna dalam 

pengobatan (Djoronga dkk, 2014). Alkaloid yang dapat menghambat 

pembelahan sel tumor dengan menghalangi miktotubula depolimerisasi 

memilki aktivitas sebagai anti kanker atau anti tumor. Alkaloid dengan 

aktivitas antikanker antara lain indole, piridin, piperidin atau amino alkaloida 

(Kintzios dan Baberaki, 2004). Didukung dengan uji sitotoksisitas senyawa 

alkaloid dari spons Petrosia sp terhadap sel myeloma pada isolat 1 

menunjukkan nilai IC50 = 16, 95 µg/mL dan pada isolat 2 nilai IC50 = 18,8 

µg/mL sehingga alkaloid berpotensi sebagai antikanker (Astuti, 2005). 

(4) Saponin 

 Saponin adalah banyak ditemukan dalam tumbuhan dalam jenis glikosida 

dan karakteristiknya berupa buih  (Prihatman, 2001). Saponin yang berasal 

dari tanaman Panax gibseng juga memilki aktivitas sebagai antikanker (Boik, 

2001). Berdasarkan penelitian uji sitotoksisitas isolasi senyawa Persia Gulf 

Ophiuroidea (O. Phiocoma erinaceus) yang telah dilakukan terhadap sel 

HeLa memiliki efek sitotoksik dengan nilai IC50 = 12,5 µg/mL, sehingga 

berpotensi sebagai antikanker (Haryoto, 2013). 

(5) Terpenoid  

 Terpenoid bertindak pada perkembangan  tumor, menghambat inisiasi dan 

promosi karsinogenesis, menginduksi diferensiasi sel tumor dan apoptosis 

serta menekan angiogenesis tumor, invasi dan metastasis memelalui berbagai 

transkirpsi (Bishayee et al., 2011). Berdasarkan penelitian dengan 
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menggunakan ekstrak etanol 50% umbi keladi tikus dapat menghambat 50% 

pertumbuhan pada sel kanker payudara (sel MCF-7) dengan nilai IC50 = 89,16 

µg/mL (Widowati dan Mudahar, 2009). 

2.5 Tinjauan Tentang Sel Vero 

 

Gambar 2.12Sel Vero (ATCC, 2008) 

Sel vero adalah sel yang berasal dari epitel ginjal monyet hijau dari afrika 

(cercopithecus aethiops) pada tahun 1960. Sel vero adalah cell line mamalia yang 

paling umum digunakan dalam penelitian molekuler, mikrobiologi  dan biologi 

sel. Sel vero juga digunakan secara luas dalam studi virologi, selain itu juga sel ini 

telah digunakan dalam banyak aplikasi lainnya, termasuk transmisi dan studi 

bakteri intraseluler (misalnya, rickettsia spp.), parasit ( misalnya, neospora), dan 

penilaian efek bahan kimia beracun serta zat-zat lainnya pada sel mamalia yang 

berada di tingkat molekuler. Selain itu, sel vero di amerika serikat telah berlisensi 

untuk rotavirus, cacar, menginaktivasi (virus polio) vaksin virus, selain itu 

diseluruh dunia sel vero ini telah digunakan untuk produksi sejumlah virus 

lainnya, termasuk virus rabies, reovirus dan virus ensefalitis di jepang (ATCC, 

2008). 

 

2.6 Tinjauan Tentang Kultur Sel 

Kultur sel, pemeliharaan dan pertumbuhan sel-sel dari organisme multisel 

luar tubuh dalam kontainer yang dirancang khusus dan di bawah kondisi yang 

tepat dari suhu, kelembaban, nutrisi, dan kebebasan dari kontaminasi. Dalam arti 

luas, sel, jaringan, dan organ yang terisolasi dan dipelihara di laboratorium 
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dianggap objek kultur jaringan. Teknik kultur sel telah memungkinkan para 

ilmuwan untuk menggunakan kultur sel untuk studi eksperimental dan untuk tes 

biologis banyak jenis. Sel kultur disebut juga continous cell line. Continous cell 

line ini yang sering dipakai dalam penelitian kanker secara in vitro karena mudah 

penangannya, memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas, homogenitas 

yang tinggi serta mudah diganti dengan frozen stock jika terjadi kontaminasi. 

(Burdall et al., 2003). 

2.7 Tinjauan Tentang Sel Kanker Payudara 

(a) Sel MCF-7 

 

Gambar 2.13Sel MCF-7 (Biolabss, 2011) 

Cell line kanker payudara telah 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).MCF-7 merupakan sel kanker payudara pada 

manusia, sel ini pertama kali diisolasi pada tahun 1970. Cell line dari jaringan 

ganas adenokarsinoma payudara ini berasal dari metastasis efusi pleura seorang 

wanita tua berusia 69 tahun. Sel tersebut diambil dari jaringan payudara seorang 

wanita bergolongan darah O, dengan Rh positif, berupa sel adherent (melekat) 

yang dapat ditumbuhkan dalam MCF-7 adalah singkatan dari Michigan Cancer 

Foundation-7. Sel MCF-7 ini berguna untuk studi kanker payudara secara in 

vitrokarena sel memiliki beberapa karakteristik yang ideal khusus pada epitel 

payudara. Ini termasuk kemampuan sel MCF-7 untuk memproses estrogen 

melalui reseptor estrogen. Sel MCF-7 juga sensitif terhadap sitokeratin. Ketika sel 

tumbuh secara in vitro, sel mampu membentuk epitel payudara yang sel-selnya 

tumbuh secara monolayer. Pertumbuhan sel MCF-7 dihambat menggunakan 

tumor necrosis factor alpha (TNF alpha) dan dengan perlakuan menggunakan anti 

estrogen yang dapat memodulasi insulin-like growth factor (CCRC, 2009 ; 
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Levenson and Jordan, 1997). Komponen-komponen ini mampu mereduksi 

pertumbuhan sel kanker. 

(b) Sel T47D 

 T47D merupakan sel kanker payudara yang diperoleh dari seorang pasien 

wanita berusia 54 tahun dengan infiltrasi duktal karsinoma payudara yang 

diisolasi pada tahun 1979 dari efusi pleura (Biolabss, 2011). T47D yang juga 

merupakanContinous cell line sering dipakai dalam penelitian kanker secara in 

vitro karena penanganannya yang mudah, sel ini juga memiliki kemampuan 

replikasi yang tidak terbatas, homogenitasnya yang tinggi serta mudah diganti 

dengan frozen stock jika terjadi kontaminasi. Sel T47D memiliki morfologi seperti 

sel epitel (CCRC, 2009). 

Tabel II.2 Perbedaan sel kanker payudara MCF-7 dan T47D 

 MCF-7 T47D 

Diperoleh  Cell line payudara ini 

berasal dari metastasis efusi 

pleura seorang wanita tua 

berusia 69 tahun. Sel 

tersebut diambil dari 

jaringan payudara seorang 

wanita bergolongan darah 

O, dengan Rh positif 

T47D merupakan sel 

kanker payudara yang 

diperoleh dari seorang 

pasien wanita berusia 54 

tahun yang diisolasi pada 

tahun 1979 dari efusi 

pleura. 

Jenis Cell line dari jaringan ganas 

adenokarsinoma payudara 

Infiltrasi duktal karsinoma 

Media Kultur DMEM  (Dulbeco's 

Modified Eagle 

Medium)danRPMI (Roswell 

Park Memorial) 

RPMI (Roswell Park 

Memorial)  

Mengekspresikan  Reseptor ER-α  Reseptor ER-β  

2.8 Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan suatu proses penyaringan pada suatu senyawa kimia 

dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi dapat 

dilakukan dengan beberapa metode yang sesuai dengan sifat dan tujuannya 

ekstraksi itu sendiri. Pada proses ekstraksi ini menggunakan sampel dalam 

keadaan segar atau yang telah dikeringkan. Metode ekstraksi yang sering 

digunakan adalah: 
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Tabel II.3 Indeks polaritas pelarut (Sarker et al., 2006) 

Solvent 
Polarity 

Index 

Boiling 

Point (˚C) 

Viscosity 

(Cpoise) 

Solubility In 

Water 

(%W/W) 

n-Hexane 0.0 69 0.33 0.001 

Dichloromethane 3.1 41 0.44 1.6 

n-Butanol 3.9 118 2.98 7.81 

iso-Propanol 3.9 82 2.30 100 

n-Propanol 4.0 92 2.27 100 

Chloroform 4.1 61 0.57 0.815 

Ethyl acetate 4.4 77 0.45 8.7 

Acetone 5.1 56 0.32 100 

Methanol 5.1 65 0.60 100 

Ethanol 5.2 78 1.20 100 

Water 9.0 100 1.00 100 

 

(1) Cara dingin 

(a) Maserasi  

 Maserasi adalah metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan. 

Dilakukan dengan merendam bagian tanaman secara utuh atau yang sudah 

digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertututp pada suhu kamar selama 

sekurang kutrangnya 3 hari dengan pengadukan yang dilakukan berkali-kali 

sampai  semua bagian  tanaman yang dapat larut melarut dalam cairan pelarut. 

Pelarut yang digunakan adalah alkohol atau bisa juga air. Campuran ini kemudian 

disaring  dan diperoleh ampas yang kemudian dipress untuk memperoleh bagian 

cairnya. Cairan yang diperoleh dijernihkan dengan penyaringan setelah dibiarkan 

selama waktu tertentu. Keuntungan proses maserasi diantaranya adalah tanaman 

yang akan diekstraksi tidak harus dalam wujud serbuk yang halus, tidak 

diperlukan keahlian khusus. Kerugian proses maserasi adalah perlunya 

penggojokan/pengadukan, pengepresan dan penyaringan, terjadinya residu pelarut 

di dalam ampas, serta mutu produk akhir yang konsisten (Kumoro, 2015). 

(b) Perkolasi 

 Perkolasi adalah cara penyarian dengan bahan yang telah terbasahi. 

Perkolasi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengekstrak 

bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan ekstrak cair biasanya untuk 

ekstraksi metabolit sekunder dari bahan alam, terutama untuk senyawa yang tidak 
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tahan pemanasan (Irawan, 2010). Jumlah pelarut yang dibutuhkan dalam ekstraksi 

ini cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama (Kumoro, 

2015 ; Sarker SD. et al., 2006). 

(2) Cara panas 

(a) Refluks 

 Refluks merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut dengan 

temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin. Teknik refluks ini melibatkan 

kondensasi uap. 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 merupakan maserasi kinetik dengan pengadukan pada temperatur 

yang lebih tinggi dari temperatur suhu kamar, yang secara umum dilakukan pada 

temperatur 40-50 ⁰C (Ditjen POM, 2000). 

(c) Soxhlet 

 Ekstraksi dengan menggunakan alat soxhlet, ekstraksinya dengan 

menggunakan pelarut yang selalu baru, yang biasanya dilakukan dengan 

menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya 

pendingin. Kelebihan metode soxhlet adalah proses ekstraksi berlangsung secara 

berkala, waktu ekstraksi yang lebih relative sebentar dan jumlah pelarut yang 

lebih sedikit bila dibandingkan dengan cara dingin yaitu metode maserasi atau 

perkolasi. Kelemahannya adalah dapat menyebabkan rusaknya komponen 

yangtidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus 

menerus (Sarker SD. et al., 2006 ; Tiwari et al., 2011). 

(d) Infuse  

 Infuse merupakan penyarian yang umumnya dilakukan untuk menyari 

kandungan zat aktif yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati. Proses ini 

dilakukan pada suhu 90˚C selama 15 menit. Pemilihan suhu infuse ini, tergantung 

pada ketahanan senyawa bahan aktif yang diekstraksi terhadap paparan panas. 

Larutan encer yang mengandung senyawa bahan aktif yang diperoleh  selanjunya 
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segera digunakan sebagi obat cair. Hasil infuse tidak bisa digunakan dalam jangka 

waktu yang lama karena tidak mengguankan bahan pengawet.  

(e) Dekok 

 Dekok dalah infuse dengan waktu yang lebih lama dan temperature sampa 

titik didih airnya. Yaitu 30 menit pda suhu 90-100˚C. Proses ini sesuai untuk 

mengekstrak bahan bioaktif yang dapat larut dalam air dan tahan terhadap panas.  

2.9 Tinjauan Tentang Fraksinasi 

  Fraksinasi adalah proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair Ekstrak 

yang difraksinasi merupakan ekstrak awal yang mengandung campuran berbagai 

senyawa, sehingga tidak bisa bila mengunakan teknik pemisahan tunggal sehingga 

ekstrak awal biasanya dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan 

ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan 

tingkat kepolarannya yaitu dari non polar, semi polar, dan polar. Fraksinasi dapat 

dilakukan dengan metode ektraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum 

(KCV), kromatografi kolom (KK), size-exclution chromatography (SEC), solid-

phase extraction (SPE) ( Sarker SD et al., 2006). 

 Fraksinasi bertingkat diawali dengan pelarut yang kurang polar terlebih 

dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar. Tujuannya agar 

proses pengikatan senyawa dapat bertahap dan seluruh senyawa dapat ditarik oleh 

pelarut polar yang bersifat manarik seluruh senyawa. Tingkat polaritas pelarut 

dapat ditentukan dari nilai konstanta dielektrik dari pelarut (Lestari dan Pari, 

1990).  

2.10 Tinjauan Tentang Metode MTT (Microculture Tetrazolium Salt) Assay 

Uji sitotoksisitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui efek 

suatu bahan secara langsung terhadap jaringan dalam kultur sel diperlukan serta 

prosedur skrining yang standart.  Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui efek 

toksik suatu bahan secara langsung terhadap kultur jaringan. MTT assay adalah 

suatu assay pada mikroplat yang tidak memerlukan transfer sel. Uji ini dapat 

digunakan untuk mengukur poliferasi dan sitotoksisitas terhadap sel. Pada 

penelitian yang telah dilakukan, ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. memiliki 

sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara MCF7 dengan nilai      45,239 µg/ml 
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dan terhadap sel vero 8,315 µg/ml dengan menggunakan metode MTT assay. 

Konsentrasi ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. 600 µg/ml, pada sel kanker 

MCF-7 memiliki prosentase sel hidup terendah yaitu -1,527%, sedangkan pada sel 

vero 1,048% yang dibandingkan pada konsentrasi (800, 400, 200, 100, 50, 25, dan 

12,5) µg/ml, sehingga pada konsentrasi tersebut ekstrak etanol akar J. gossypifolia 

L. memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker payudara 

MCF-7 dan sel vero (Rozalina, 2015). Berdasarkan beberapa penelitian terkait 

antioksidan esktrak etanol akar J. gossypifolia L. dari berbagai metode remaserasi, 

diperoleh dat profil KLT akar J. gossypifolia L. positif mengandung senyawa 

flavonoid, triterpenoid, dan antrakinon (Septiarini, 2016 ; Nwokocha et a.l, 2011).  

Prinsip dari metode MTT adalah kemampuan sel hidup untuk mereduksi 

garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium 

bromid) oleh sistem reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai 

respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan 

berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan reagen 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). 

 


