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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyakit kanker termasuk dalam urutan kedua daftar kelompok penyakit 

penyebab kematian (Saffioti, 1997). Jumlah penderita kanker saat ini semakin 

meningkat, bahkan di Indonesia menempati urutan keenam sebagai penyebab 

kematian (Hariani, 2005). 

 Usaha pengobatan medis yang sering dilakukan seperti pembedahan, radiasi 

dan pemberian obat antikanker hingga saat ini belum memberikan hasil yang 

memuaskan. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya selektifitas obat 

antikanker yang digunakan ataupun karena patogenesis kanker itu sendiri belum 

jelas benar (Meiyanto dan Sugiyanto, 1997). Terapi pengobatan kanker yang 

utama seperti pembedahan dan radiasi hanya dapat dilakukan pada lokal stadium 

awal dan gagal digunakan untuk kanker yang telah berkembang pada stadium 

lanjut dan sudah mengalami metastasis (Indrayanto, 1988). Selain itu obat–obat 

kimia antikanker dan kemoterapi seringkali menimbulkan efek samping yang 

sangat tidak menyenangkan. Akibatnya masyarakat cenderung beralih pada 

pengobatan alam, dalam hal ini salah satu tanaman yang banyak diteliti efeknya 

sebagai antikanker adalah ceplukan (Physalis angulata L.) 

Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol P. angulata L memiliki 

aktivitas sitotoksik in vitro pada 5 cell cancer line pada manusia yaitu : HA22T 

(hepatoma), Hela (kanker serviks), KB (nasopharing), Colo 205 (colon) dan Calu 
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(paru). Efek tersebut diperoleh dari ekstrak etanol tanaman utuh (whole plant) 

Physalis angulata L. (Chiang et  al., 1992). Penelitian Diah (2007) menunjukkan 

bahwa ekstrak etanolik  Physalis angulata L. mempunyai efek sitotoksik terhadap 

sel Myeloma dengan IC50 70,92 µg/ml. 

 Pemanfaatan ceplukan sebagai tanaman obat antikanker sebagian besar 

masih diekstrak dari bagian-bagian tertentu yang tumbuh di alam secara liar atau 

yang telah dibudidayakan. Cara ini mempunyai banyak kelemahan, diantaranya 

sangat dipengaruhi oleh musim, tumbuhan menghasilkan senyawa kimia tertentu 

setelah mencapai umur tertentu. Oleh karena itu diperlukan budidaya alternatif 

untuk menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder dan dapat mengatasi 

keterbatasan tersebut (Santoso dan Nursandi, 2004). 

 Sebagian besar komponen kimia yang berasal dari tanaman yang digunakan 

sebagai obat atau bahan obat merupakan metabolit sekunder yang dapat dihasilkan 

dengan teknik kultur jaringan (Santoso dan Nursandi, 2004). Senyawa metabolit 

sekunder melalui kultur jaringan dapat diisolasi dari kalus atau sel. Kandungan 

metabolit sekunder dapat ditingkatkan diantaranya melalui seleksi bahan tanaman 

atau jaringan, pemakaian zat pengatur tumbuh serta manipulasi faktor lingkungan 

(Kristina, dkk., 2007). Penelitian Rao dan Ravishankar (2002) menunjukkan 

bahwa kultur akar juga dapat menghasilkan metabolit sekunder yang lebih besar 

dari tanaman aslinya. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan metabolit sekunder melalui kultur akar tanaman P. angulata yang 

ditumbuhkan pada media Murashige-Skoog kemudian diekstraksi dengan pelarut 

etanol 70 % dan diuji efek sitotoksiknya  terhadap sel Myeloma. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

permasalahan sebagai berikut: apakah ekstrak etanol kultur akar Physalis 

angulata L. yang ditumbuhkan pada media Murashige-Skoog mempunyai efek 

sitotoksik yang lebih poten dibandingkan ekstrak etanol tanaman utuhnya terhadap 

sel Myeloma dan senyawa kimia apa yang terkandung di dalam ekstrak tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol 

kultur akar ceplukan (Physalis angulata L.) yang ditumbuhkan pada media 

Murashige-Skoog terhadap sel Myeloma dan mengetahui kandungan kimia yang 

ada di dalam ekstrak tersebut. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker 

a) Tinjauan Umum 

 Kanker adalah penyakit pertumbuhan sel yang terjadi karena tumbuh dan 

berkembangbiaknya sel-sel baru di dalam tubuh yang bentuk, sifat dan kinetiknya 

berbeda dari sel normal asalnya. Sel baru tersebut pertumbuhannya liar, terlepas 

dari sistem kendali pertumbuhan normal sehingga merusak bentuk dan atau fungsi 

organ yang terkena (Sukardja, 2000). Penyakit kanker dapat menyerang berbagai 

macam sel, seperti sel hati, sel kulit, sel jantung, sel darah, sel otak, sel-sel pada 

saluran pencernaan, sel paru-paru, dan sel-sel lainnya (Mulyadi, 1997). 
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 Sel kanker mempunyai keadaan fisiologi yang berbeda dibandingkan sel 

normal, sehingga sel kanker dapat dibedakan dengan sel normal. Secara umum 

ciri-ciri dari sel kanker antara lain: (a) memiliki pertumbuhan berlebih umumnya 

berbentuk tumor (b) bersifat invasif, mampu tumbuh di jaringan sekitarnya (c) 

bersifat metastatif, menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru 

(Ganiswara dan Nafrialdi, 1995), (d) tidak sensitif terhadap signal antiproliferatif, 

(e) pemacuan angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru), (f) mampu 

menghindari apoptosis (Hanahan and Weinberg, 2000). 

 Salah satu sistem di dalam tubuh manusia yang mencegah penyebaran sel 

kanker adalah apoptosis yang menyebabkan sel bunuh diri. Apoptosis terjadi 

apabila DNA sel rusak, atau sel berkembang menjadi tumor, atau gen P53 yang 

juga dikenal sebagai gen pencegah kanker, kurang efektif (Yahya, 2002). Pada sel 

kanker mekanisme apoptosis ini hilang karena mutasi pada gen P53 (Hanahan and 

Weinberg, 2000). 

b) Karsinogen dan Karsinonegesis 

 Menurut Sukardja (2000), karsinogen adalah zat atau bahan yang dapat 

menimbulkan kanker. Di dalam alam banyak terdapat karsinogen, yang meliputi: 

1) Karsinogen kimiawi, seperti aflatoksin, nitrosianin, bahan anorganik seperti 

arsen, krom, asbes, peptisida, tir atau jelaga, bahan kimia atau industri. 

2) Sinar ionisasi (sinar X atau sinar rontgen dan sinar-UV). 

3) Virus DNA, RNA, dan refroid (virus papova, herpes). 

4) Hormon (estrogen, testoteron). 
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 Dari studi penyebaran penyakit dan data laboratorium diperkirakan bahwa 

senyawa karsinogen yang terdapat dalam lingkungan dan makanan minuman 

merupakan penyebab kanker yang terbesar. Sekitar 70-90 % penderita kanker 

diduga disebabkan oleh senyawa karsinogen (Mulyadi, 1997). 

 Karsinogenesis adalah suatu proses perubahan struktur DNA yang bersifat 

irreversibel, sehingga terjadilah kanker (Mulyadi, 1997). Kanker dapat terjadi 

karena ada kerusakan atau transformasi protoonkogen dan supresor gen sehingga  

terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semua 

yang mengakibatkan timbulnya sel kanker (Sukardja, 2000). 

 Proses karsinogenesis adalah proses bertahap suatu multiple process. Pada 

proses karsinogenesis sedikitnya terdapat 3 tahapan, yaitu: 

(1) Inisiasi 

Tahap pertama ialah permulaan atau inisiasi, dimana sel normal berubah 

menjadi pre-maligna. Karsinogen yang merupakan inisiator adalah mutagen yaitu 

zat yang dapat menimbulkan mutasi gen. Pada tahap inisiasi karsinogen bereaksi 

dengan DNA, menyebabkan amplifikasi gen dan produksi copy multiple gen. 

Proses tersebut tidak mengubah ekspresi gen namun perubahan yang terjadi 

bersifat permanen dan irreversible. 

(2)  Promosi 

 Promotor adalah zat non mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen 

dan dapat menimbulkan amplikasi gen. Suatu promotor yang umum adalah ester 

phorbol yang terdiri dari TPA (Tetra Phorbol Acetate) dan RPA (R-Retinoyl 

Phorbol Acetase) yang terdapat dalam minyak kroton. 
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Sifat-sifat promotor adalah: 

a. Mengikuti kerja inisiator 

b. Memerlukan paparan berkali-kali 

c. Keadaan dapat reversibel 

d. Dapat mengubah ekspresi gen seperti hiperlasia, induksi enzim, induksi 

diferensiasi. 

(3) Progresi 

 Pada tahap ini terjadi aktivasi, mutasi atau hilangnya gen. Pada progresi 

timbul perubahan benigna menjadi pra-maligna dan maligna (Sukardja, 2000). 

c) Siklus sel kanker 

 Sel termasuk sel kanker berada dalam tiga keadaan yaitu sel yang sedang 

membelah atau disebut siklus proliferatif, sel dalam keadan istirahat (tidak 

membelah G0), dan sel yang secara permanen tidak dapat membelah. Sel yang 

sedang membelah (proliferasi) terdapat dalam beberapa fase antara lain: fase 

mitosis (M), pascamitosis (G1), fase sintesis DNA (fase S), fase pramitosis (G). 

 Pada akhir fase G1 terjadi peningkatan RNA disusul dengan fase S yang 

yang merupakan saat terjadinya replikasi DNA. Setelah fase S berakhir sel masuk 

dalam fase promitosis (G2) dengan ciri sel berbentuk tetraploid, mengandung 

DNA dua kali lebih banyak daripada sel fase lain dan masih berlangsung sintesis 

RNA dan protein (Ganiswarna dan Nafrialdi, 1995). 

 Saat mitosis berlangsung (fase M), sintesis protein dan RNA berkurang 

secara tiba-tiba dan terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Setelah itu sel dapat 

memasuki fase G1, saat sel berproliferasi atau memasuki fase istirahat (G0). Sel 
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dalam fase G0 yang masih potensial untuk berploriferasi disebut sel klonogenik 

atau sel induk. Jadi yang menambah jumlah sel kanker ialah sel yang dalam siklus 

proliferasi dan dalam fase G0 (Ganiswarna dan Nafrialdi, 1995). 

 

2. Sel Myeloma  

 Multiple Myeloma (MM) merupakan suatu neoplasma yang ditandai dengan 

adanya proloferasi sel plasma. Penyakit ini timbul pada tulang soliter, difus, atau 

multipel. Gambaran mengenai penyakit ini menunjukkan adanya destruksi tulang, 

infiltrasi sel plasma pada sumsum tulang, hiperproteinemia dan hipergamma 

(Robianto, 2004). Tumor tumbuh terutama dalam sumsum tulang dan tulang yang 

berdekatan, menyebabkan anemia, sakit tulang, lesi litik, tulang patah, dan juga 

meningkatkan kerentanan pada infeksi (Katzung, 1992). 

  Secara normal, jumlah sel plasma kurang dari 5% dalam sumsum tulang. 

Namun  ketika sel-sel plasma berubah menjadi sel-sel kanker, jumlahnya dalam 

sumsum tulang menjadi banyak. Hal ini dapat terjadi karena sel Myeloma  

memiliki molekul-molekul adhesi yang memudahkan sel-sel tersebut menempel 

pada sel-sel sumsum tulang dan dinamakan stroma cells. Sel-sel Myeloma  

maupun stroma cells mampu menghasilkan cytokin-cytokin seperti interleukin G 

(IL-6) yang akan menstimulasi pertumbuhan sel-sel myeloma dan menghambat 

kematian sel secara alami (apoptosis). Sel Myeloma juga menghasilkan faktor 

pertumbuhan untuk merangsang pembentukan pembuluh darah baru 

(angiogenesis) yang akan membawa oksigen dan nutrisi untuk pertumbuhan sel-

sel kanker (Bellanti, 1993). 
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 Turunan sel Myeloma pertama kali diambil dari Merwin Plasma Sel 

Tumor-11 (MPC-11) yang diisolasi dari mencit Balb/c yang diperoleh dari J. 

Fahey pada tahun 1967 oleh R. Laskov dan M.D. Scharff. Sel tumor ini 

diadaptasikan ke dalam kultur secara terus-menerus sampai enam kali dan 

dipelihara dalam flask yang berisi Dulbecco’s-Eagle’s medium dengan asam 

amino non esensial dan 20% serum kuda yang in aktif (Fetal Bovine Serum) 

(Anonim, 1983).  

 Sel Myeloma yang akan digunakan harus berada dalam satu kondisi 

pertumbuhan yang eksponensial atau dalam pertumbuhan fase logaritmik. Kondisi 

ini dapat dicapai bilamana beberapa hari sebelum fusi, tiap hari dilakukan 

penggantian medium sambil mengencerkan kepadatan sel dengan jalan 

memindahkan ke culture flask yang lebih besar (Mahardika, 2004). 

 

3. Tanaman Ceplukan 

a) Morfologi Tanaman 

 Ceplukan merupakan herba 1 tahun, tegak, tinggi 0,1-1 m. Bagian yang 

hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul. Batang bentuk persegi tajam, 

berongga. Helaian daun bulat telur memanjang bentuk lanset, dengan ujung 

runcing, bertepi rata atau tidak, 5-15 x 2,5-10,5 cm. Tangkai bunga tegak dengan 

ujung yang mengangguk, langsing, lembayung, 8-23 mm, kemudian tumbuh 

sampai 3 cm. Kelopak bercelah 5, berbagi kurang dari separo, dengan taju-taju 

bersudut 3, runcing, hijau, dengan rusuk yang lembayung. Mahkota bentuk 

lonceng, tinggi 79 mm, kuning muda dengan pangkal hijau, tepian bertekuk 5 
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tidak dalam, dalam leher dengan noda-noda coklat atau kuning coklat, di bawah 

tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek rapat yang berbentuk V. 

Tangkai sari kuning pucat, kepala sari seluruhnya biru muda. Putik gundul, kepala 

putik bentuk tombol. Kelopak buah yang dewasa menggantung bentuk telur, 

panjang 2-4 cm, kuning hijau, berurat lembayung. Buah buni bulat memanjang, 

pada waktu masak kuning panjang 14-18 mm, dapat dimakan (Van Steenis, 1997). 

 

b) Klasifikasi Tanaman 

 Kedudukan tanaman ceplukan dalam sistem tumbuhan diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio  : Angiospermae 

Classis : Dicotyledoneae 

Subclassis  : Sympetalae 

Ordo  : Tubiflorae (Solanales, Personatae) 

Famili : Solanaceae 

Genus : Physalis 

Species  : Physalis angulata Linn. 

(Van Steenis, 1997) 

c) Nama Daerah 

 Ceplukan juga dikenal dengan nama ceplukan, ceplukan sapi, ceplokan, 

ciplukan, ciciplukan, (Jawa); cecendet, cecendetan , cecenet, cicendetan (Sunda); 

yoryoran (Madura); kopok-kopokan, padang rase, ciciplukan, angket (Bali); daun 



 10

boba (Ambon); daun kopo-kopi, daun loto-loto (Maluku); leletop (Sumatera 

Timur) (Heyne, 1987). 

d) Kandungan Kimia 

 Tanaman ceplukan mengandung beberapa macam zat kimia yang 

bermanfaat dalam pengobatan. Zat kimia yang terkandung dalam ceplukan adalah 

saponin, flavonoid, alkaloid, vitamin C, polifenol, asam kologenat, zat gula, 

elaidic acid dan fisalin (Anonima, 2005; Anonimb, 2005). Saponin dan flavonoid 

ditemukan pada bagian daun. Kulit buah ceplukan mengandung senyawa 

C27H44O-H2O. Cairan buah ceplukan mengandung zat gula. Biji ceplukan 

mengandung elaidic acid (Pitojo, 2002), 12-25 % protein, 15-40 % minyak lemak 

dengan komponen utama asam palmitat dan asam stearat (10-20 %) (Sudarsono 

dkk., 2002). Herba ceplukan mengandung fisalin B, fisalin D, fisalin F, 

withangulatin A, sedangkan tunas hasil kultur jaringan tanaman ditemukan 

flavonoid dan saponin yang mirip dengan yang terdapat pada tanaman asal 

(Sudarsono dkk., 2002). 

 

e) Manfaat Tanaman 

 Kandungan senyawa fisalin F pada herba ceplukan mempunyai efek 

antitumor (Anonim, 2003). Selain itu adanya saponin yang memberikan rasa pahit 

juga berkhasiat sebagai antitumor dan menghambat pertumbuhan kanker terutama 

kanker kolon. Kandungan flavonoid dan polifenol dapat digunakan sebagai 

antioksidan. Tanaman ceplukan berkhasiat sebagai analgetik, diuretik, pereda 

batuk, penetral racun dan penyakit fungsi kelenjar-kelenjar tubuh (Mangan, 2003). 
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Akar ceplukan dapat digunakan sebagai obat cacing, antipiretik, dan antidiabetes 

(Anonimb, 2005). 

 

4. Kultur Jaringan Tanaman (KJT) 

 Kultur jaringan tanaman adalah teknik budidaya sel, jaringan, dan organ 

tanaman dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam keadaan aseptik atau 

bebas mikroorganisme (Santoso dan Nursandi, 2004). Sel dan jaringan akan 

mampu tumbuh jika kondisinya sesuai, yaitu media, temperatur, dan cahaya 

(Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

 Dalam bidang farmasi, KJT mempunyai manfaat yang besar yaitu selain 

menghasilkan tanaman sumber simplisia yang seragam juga mampu menghasilkan 

metabolit sekunder sebagai bahan obat (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

Tanaman tersebut menghasilkan metabolit sekunder dengan struktur molekul dan 

aktivitas biologi yang beraneka ragam, memiliki potensi yang sangat baik untuk 

dikembangkan menjadi obat berbagai penyakit (Anonim, 2008) 

Pelaksanaan teknik KJT didasarkan pada teori sel yang dikemukakan 

Schleiden-Schwan, di mana setiap bagian sel dari organisme memiliki sifat 

totipotensi, yaitu kemampuan berkembang setiap sel dengan cara regenerasi 

menjadi organisme utuh bila dilengkapi dengan kondisi lingkungan yang sesuai 

(Dodds and Roberts, 1995). 

 Beberapa hal yang harus diperhatikan agar teknik kultur jaringan tanaman 

dapat berhasil dengan baik meliputi keadaan media tempat tumbuh, faktor 

lingkungan yang mempengaruhinya (kelembaban, temperatur, cahaya). 
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Penanaman bahan tanaman pada suatu media dengan lingkungan yang tepat 

akan mempercepat induksi totipotensi (Santoso dan Nursandi, 2004). Eksplan 

pada kultur jaringan tanaman sebaiknya dipilih bagian tanaman yang masih 

muda dan mudah tumbuh yaitu bagian meristem, misalnya: daun muda, ujung 

akar, ujung batang dan keping biji (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KJT, 

diantaranya: 

a) Media 

 Media merupakan faktor yang penting dalam teknik kultur jaringan. 

Keberhasilan teknik kultur jaringan ditentukan oleh pemilihan media yang 

digunakan karena dalam media inilah terdapat kebutuhan hara dari sel dan 

jaringan yang dikulturkan (Wetter and Constabel,1991). Media kultur jaringan 

tanaman terdiri dari komponen esensial dan komponen pengoptimal. 

Komponen penting meliputi garam anorganik, senyawa karbon (gula) sebagai 

sumber energi, vitamin dan zat pengatur tumbuh. Komponen pengoptimal 

meliputi senyawa nitrogen organik, asam organik, substrat komplek, arang 

aktif (Santoso dan Nursandi, 2004). 

 Dari sekian banyak jenis media dasar yang digunakan dalam teknik kultur 

jaringan, media Murashige Skoog merupakan media yang sering digunakan 

secara luas untuk kultivasi kalus pada agar karena mengandung sejumlah unsur 

hara organik yang layak untuk memenuhi kebutuhan banyak jenis sel tanaman 

dalam kultur (Gunawan, 1990). Keistimewaan media MS adalah kandungan 

nitrat, kalium, dan amoniumnya yang tinggi (Wetter and Constabel,1991). 
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 Zat pengatur tumbuh yang sering ditambahkan ke dalam media kultur 

adalah auksin dan sitokinin (Dixon and Gonzales, 1994). Adakalanya 

kombinasi auksin dengan sitokinin selain dapat merangsang proses 

pembelahan sel juga mempengaruhi kandungan senyawa sekundernya 

(Kristina, dkk., 2008). 

 Auksin merupakan salah satu hormon tumbuh yang tidak terlepas dari 

proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman (Abidin, 1990). Dalam 

aktivitas kultur jaringan, auksin sangat berperan menginduksi terjadinya kalus, 

menghambat kerja sitokinin membentuk klorofil dalam kalus, mendorong 

proses morfogenesis kalus membentuk akar atau tunas, mendorong proses 

embriogenesis, serta mempengaruhi kestabilan genetik sel tanaman. Zat yang 

termasuk di dalamnya adalah IAA (asam indolasetat), NAA (asam a-

naftalenasetat), NOA (asam 2-naftalosiasetat) dan 2,4-D (asam 2,4-

diklorofenoksiasetat) (Santoso dan Nursandi, 2004).  

 Sitokinin berperan dalam proses pembelahan sel. Dalam kegiatan kultur 

jaringan sitokinin telah terbukti dapat menstimulir terjadinya pembelahan sel, 

proliferasi kalus, pembentukan tunas, mendorong proliferasi meristem ujung, 

menghambat pembentukan akar, mendorong pembentukan klorofil pada kalus.  

Zat yang termasuk dalam kelompok sitokinin adalah kinetin                        

(96-furfurylaminopurine), zeatin, 6-benzyladenin dan 6-benzylaminopurine. 

Kinetin merupakan senyawa aktif yang terbentuk dari hasil penguraian 

sebagian DNA tua sperma ikan hering atau DNA yang diautoklaf yang 

menyebabkan terus tumbuhnya kalus tembakau (Santoso dan Nursandi, 2004). 
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 Dalam pertumbuhan jaringan, auksin bersama-sama dengan sitokinin 

memberikan pengaruh interaksi terhadap deferensiasi jaringan (Hendaryono dan 

Wijayani, 1994). Komposisi hormon dalam media sangat bervariasi, tergantung 

dari spesies atau varietas tanaman yang dikembangbiakkan, eksplan yang 

dipakai, dan tujuan dari kultur. Oleh karena itu, penambahan zat pengatur 

tumbuh tidak dapat ditetapkan kadarnya. George dan Sherrington (1984) 

menyatakan bahwa hal yang menentukan arah pertumbuhan jaringan tanaman 

adalah perimbangan kadar antar kedua zat pengatur tumbuh tersebut, seperti 

pada Gambar 1. 

 Auksin   Sitokinin 

→ pembentukan akar stek ← 
→ embriogenesis ← 

→ pembentukan akar adventif pada kalus ← 
→ inisiasi kalus ← 

→ pembentukan tunas adventif ← 
→ perbanyakan tunas ← 

 

Gambar 1. Pengaruh Perimbangan Kadar Auksin dan Sitokinin Terhadap Arah 
Pertumbuhan Jaringan Tanaman pada Kultur Jaringan (George and 
Sherrington, 1984). 

 
 
b) Sterilisasi 

 Salah satu hal yang sangat penting pada kultur jaringan tanaman 

adalah mengatasi kontaminasi mikroorganisme. Oleh karena itu semua alat, 

bahan dan media yang digunakan harus steril (George and Sherrington, 1984). 

Metode sterilisasi yang sering digunakan dalam pengerjaan kultur jaringan 

adalah: pemanasan kering, pemanasan basah, ultrafiltrasi, dan kimia (Santoso 

dan Nursandi, 2004). 
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(1) Sterilisasi alat dan medium 

 Pemanasan basah bertekanan tinggi (autoklaf) dapat digunakan untuk 

mensterilkan larutan komponen media, bahan dan alat-alat yang tahan terhadap 

pemanasan tinggi. Sterilisasi dengan autoklaf dilakukan pada tahanan 1,5 atm 

hingga suhu mencapai 121OC umumnya selama 15-20 menit. Sterilisasi ini lebih 

baik dibandingkan sterilisasi dengan pemanasan kering karena dengan autoklaf 

tidak hanya mematikan mikroorganisme tapi juga mematikan sporanya. Waktu 

sterilisasi sangat bervariasi, tergantung dari ukuran obyek  yang disterilkan. 

Lamanya waktu sterilisasi bahan cair (air, media) tergantung pada volume cairan 

yang disterilkan. Sterilisasi alat gelas dan metal dapat dilakukan dengan 

pemanasan kering (oven) (Santoso dan Nursandi, 2004). 

  Beberapa komponen media seperti vitamin dan zat pengatur tumbuh, tidak 

stabil dengan pemanasan oleh karena itu senyawa yang demikian sering 

disterilkan dengan ultrafiltrasi. Diameter lubang dan filter untuk sterilisasi metode 

ini adalah 0,20-0,22  mikron (Santoso dan Nursandi, 2004). 

(2) Sterilisasi eksplan 

 Eksplan adalah suatu organ atau bagian jaringan dari tanaman yang 

digunakan untuk memulai kultur jaringan (Dodds and Roberts, 1995). Organ-

organ meristem merupakan eksplan pilihan yang digunakan dalam kultur jaringan 

(George dan Sherrington, 1984). Sterilisasi eksplan berfungsi untuk 

menghilangkan semua mikrokarbon dan mencegah semaksimal mungkin 

terjadinya kerusakan sistem yang akan dikultur. Sterilisasi dapat dilakukan dengan 

natrium hipoklorit (NaOCl) atau kalsium hipoklorit (CaCOCl2). Di laboratorium 



 16

sering digunakan larutan pemutih Bayclin ® yang mengandung NaOCl sebagai  

bahan aktifnya (Indrayanto, 1988). 

(3) Laminar Air Flow (LAF) 

 Laminar Air Flow adalah almari yang dibuat sedemikian rupa, dilengkapi 

filter antimikrobial, sistem aerasi udara, lampu UV sehingga dalam keadaan 

operasional di dalam almari udaranya steril walaupun terbuka. Almari ini 

digunakan untuk kegiatan yang bersifat aseptik untuk mencegah masuknya 

mikroorganisme selama aktivitas KJT berangsung (Santoso dan Nursandi, 2004). 

  

5. Ekstraksi dengan cara maserasi 

 Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang 

tidak dapat larut dengan pelarut cair (Anonim, 1986). Ekstrak etanol adalah 

sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksikan senyawa aktif dari 

simplisia nabati (akar ceplukan) menggunakan pelarut etanol p.a, kemudian semua 

atau hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau serbuk ditetapkan (Anonim, 

2000). 

 Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplista dalam cairan 

penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau 

pelarut lain. Sepuluh bagian simplista dengan derajat halus yang cocok 

dimasukkan kedalam bejana, lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan 

dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. 

Setelah 5 hari sari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari 

secukupnya, diaduk dan diserkai sampai diperoleh seluruh sari sebanyak 100 
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bagian. Setelah itu sari dipekatkan dengan cara diuapkan pada tekanan rendah dan 

suhu 50°C hingga konsentrasi yang dikehendaki (Anonim, 1986). 

 Maserasi merupakan proses yang paling tepat dimana bahan obat yang sudah 

halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan penyari hingga meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat akan melarut (Ansel, 1989). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan 

yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan (Anonim, 1986).   

  

6. Sitotoksisitas 

Uji sitotoksik merupakan uji in vitro dengan menggunakan kultur sel yang 

digunakan dalam evaluasi keamanan obat, kosmetik, zat-zat tambahan makanan 

dan digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas sitotoksik dari suatu senyawa. 

Sistem ini merupakan uji kuantitatif dengan cara menetapkan kematian sel 

(Freshney, 1986). 

 Uji sitotoksik merupakan perkembangan untuk mengidentifikasi obat 

sitotoksik baru atau deteksi obat dengan aktivitas antitumor. Dasar dari percobaan 

ini antara lain, bahwa sistem penetapan aktivitas biologis seharusnya memberikan 

kurva dosis respon dan kriteria respon yang menunjukkan hubungan lurus dengan 

jumlah sel (Burger, 1970, cit. Setyaningsih, 2002). 

 Akhir-akhir ini uji sitotoksik digunakan secara luas menggantikan uji 

sitotoksik secara in-vitro yang menggunakan hewan. Hal ini dikarenakan pada uji 

sitotoksik secara in-vitro sebagai tahap awal mengembangkan obat lebih 

ekonomis dibanding uji toksisitas secara in-vitro dan keterbatasan hewan uji untuk 
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dikorelasikan hasilnya pada manusia karena adanya perbedaan antara kedua 

spesies (Freshney, 1986).  

 Metode umum yang digunakan untuk uji sitotoksik adalah metode 

perhitungan langsung (direct counting) dengan menggunakan biru tripan dan 

MTT assay (Junedy, 2005). MTT assay berdasarkan pada perubahan garam 

tetrazolium  (MTT) menjadi formazan dalam mitokondria sel hidup. Konsentrasi 

dari formazan yang berwarna ungu dapat ditentukan secara spektrofotometri 

visibel dan berbanding lurus dengan jumlah sel hidup (Mosmann, 1983). 

Uji sitotoksik dapat menggunakan parameter nilai IC50 yang  menunjukkan 

nilai konsentrasi yang menghambat proliferasi 50 % dari populasi sel dan 

menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. Semakin besar 

harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Melannisa, 2004). 

 

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Kromatografi Lapis Tipis merupakan suatu metode pemisahan fisikokimia 

yang didasarkan pada kecepatan migrasi dan penyebaran dari molekul senyawa 

yang merupakan keseimbangan distribusi senyawa-senyawa dalam cuplikan 

diantara fase diam dan fase gerak (Sudjadi, 1988). 

 Kromatogram pada KLT merupakan noda-noda yang terpisah setelah 

visualisasi fisika atau kimia. Visualisasi fisika dengan cara melihat noda 

kromatogram yang mengadsorbsi radiasi ultraviolet (UV) atau berfluoresensi 

dengan radiasi UV (254 nm atau 366 nm). Visualisasi kimia adalah dengan 

mereaksikan kromatogram dengan pereaksi warna yang memberikan warna atau 
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fluoresensi spesifik yaitu dengan penyemprotan atomizer atau memberikan uap 

zat kimia (Mulja dan Suharman, 1995). Jarak pengembangan senyawa pada 

kromatrogram dinyatakan dengan retardation factor (Rf) atau hRf. Angka Rf 

diperoleh dengan membandingkan jarak bercak dari titik awal penotolan dengan 

jarak yang ditempuh fase gerak dan hRf dperoleh dengan mengalikan angka Rf 

dengan faktor 100 (h), menghasilkan nilai berjarak 0 – 100 (Stahl, 1985) 

 

E. Landasan Teori 

 Beberapa penelitian menyatakan bahwa Physalis angulata L. mengandung 

suatu senyawa metabolit sekunder berupa physalin B dan physalin D yang 

merupakan golongan steroid. Senyawa tersebut memiliki efek sitotoksik 

terhadap sel kanker limfosit dan leukemia (Sombra et al., 2006). Ekstrak 

etanolik ceplukan mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dengan IC50 

70,92 µg/ml (Diah, 2007). 

Kebutuhan senyawa obat semakin tinggi sementara lahan dan plasma nutfah 

semakin menyusut, oleh karena itu diperlukan alternatif pemecahan. Teknik kultur 

jaringan tanaman dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Melalui teknik ini, metabolit sekunder yang dihasilkan dalam jaringan tanaman 

utuh dapat dihasilkan juga dalam sel-sel yang dipelihara pada medium buatan 

secara aseptik (Fitriani, 2003). Kandungan senyawa kimia dalam tanaman utuh 

bervariasi. Senyawa kimia yang terdapat dalam ceplukan adalah flavonoid, 

steroid, alkaloid (Sudarsono dkk., 2002). Melalui teknik kultur jaringan senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dibanding yang berasal 
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dari tanaman aslinya (Hendaryono dan Wijayani, 1994). Produksi metabolit 

sekunder dimungkinkan dengan teknik kultur jaringan tanaman, misalnya kultur 

akar (Rao and Ravishankar, 2002). Dengan meningkatnya produksi metabolit 

sekunder diharapkan juga dapat meningkatkan efek sitotoksiknya. 

 

F. Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori di atas, maka didapatkan suatu hipotesis yaitu : 

ekstrak etanol kultur akar ceplukan (Physalis angulata L.) yang ditumbuhkan 

pada media Murashige-Skoog mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma. 
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