
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang diikuti 

proses invasi ke jaringan sekitar dan penyebarannya (metastatis) ke bagian tubuh 

yang lain. Sifat utama sel kanker ditandai dengan hilangnya kontrol pertumbuhan 

dan perkembangan sel kanker tersebut (King, 2000). 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian 

terbesar pada abad ini. Pada tahun-tahun terakhir ini tampak adanya peningkatan 

kasus kanker karena disebabkan oleh pola hidup yang salah seperti kebiasaan 

merokok, minuman beralkohol, makanan mengandung lemak jenuh, kehidupan seks 

bebas, dan lain-lain. (Anonim, 2006a). Di  Indonesia sendiri jumlah penderita kanker 

belum diketahui secara pasti, tetapi peningkatannya dari tahun ke tahun dapat 

dibuktikan sebagai salah satu penyebab utama kematian (Mangan, 2003). 

Berdasarkan daftar Badan Kesehatan Dunia WHO penyakit kanker masih dalam 

urutan teratas dari kelompok penyakit yang paling mematikan di dunia. Di dunia 

penyakit ini menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian, sedangkan di 

Indonesia menempati urutan keenam (Mulyadi, 1997). 

Kanker dapat menyebabkan gejala yang berbeda, tergantung pada lokasinya 

dan karakteristik dari keganasan dan apakah ada metastasis. Sebuah diagnosis yang 

menentukan biasanya membutuhkan pemeriksaan mikroskopik jaringan yang 

diperoleh dengan biopsi. Setelah didiagnosis, kanker biasanya dirawat dengan 
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operasi, kemoterapi, dan/atau radiasi (Anonim, 2006b). Pada umumnya pengobatan 

penyakit ini dilakukan dengan campuran cara-cara tersebut di atas (Mulyadi, 1997). 

  Sampai saat ini para ahli kedokteran belum menemukan obat antikanker 

dengan efek terapi yang memuaskan. Banyak pasien yang telah menjalani 

kemoterapi tetapi  kanker yang diderita masih tumbuh lagi. Selain itu juga efek 

samping yang ditimbulkan sangat merugikan bagi pasien. Oleh karena itu, banyak 

penderita kanker yang beralih pada pengobatan tradisional yang dianggap lebih 

efektif dan relatif aman. 

 Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk mencari obat kanker adalah 

dengan menggali sumber obat alam. Keaneka ragaman hayati Indonesia sangat 

berpotensi dalam penemuan senyawa baru yang mempunyai efek sitotoksik. Salah 

satunya adalah familia Piperaceae. Spesies Piper banyak digunakan pada pengobatan 

tradisional seperti Piper nigrum L., Piper cubeba L., Piper retrofractum Vahl., dan 

Piper betle L.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa piperin yang 

terdapat dalam ekstrak alkohol Piper longum mempunyai efek toksik terhadap sel 

DLA (Dalton’s Lymphoma Ascites) dan sel EAC (Ehrlich Ascites Carcinoma) (Sunil 

dan Kutan, 2003). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian potensi sitotoksik 

Piper cubeba terhadap sel kanker seperti Myeloma. Digunakan sel Myeloma karena 

sel Myeloma meupakan salah satu sel kanker yang sering ditemukan, yang berasal 

dari sumsum tulang yang menghasilkan sel darah, yang ditandai dengan gejala 

seperti anemia, cepat lelah, yeri pada tulang dan mudah sekali tejadi patah tulang 

(Anonim, 2006d).
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B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.  Apakah ekstrak etanol 70 % buah kemukus (Piper cubeba L.) mempunyai efek 

sitotoksik terhadap sel Myeloma dan berapa nilai IC50nya ? 

2. Apakah ekstrak etanol 70 % buah kemukus (Piper cubeba L.) mengandung 

senyawa piperin ? 

C. Tinjaun Pustaka 

1. Tanaman kemukus (Piper cubeba L.)

a. Toksonomi

Kedudukan tanaman kemukus dalam sistem tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut     : 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Piperales 

Familia : Piperaceae 

Genus         : Piper  

Spesies        : Piper cubeba L

(Van Stenis, 2003 ) 
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b. Morfologi

Tumbuhan memanjat dan melilit, batang berkayu, cabang-cabang 

licin tidak berambut. Daun berbentuk bundar telur agak lonjong, pangkal 

daun berbentuk jantung atau membundar, ujung meruncing, permukaan 

bawah berambut jarang dan penuh dengan bintik-bintik kelenjar yang 

terbenam; panjang helai daun 8 cm sampai 15 cm, lebar 2,5 cm sampai 9 cm, 

panjang tangkai daun 0,5 cm sampai 2 cm. 

Perbungaan berbentuk bulir yang panjangnya 3 cm sampai 10 cm, 

panjang gagang bulir 0,5 cm sampai 2 cm, bulir betina sering melengkung, 

daun gagang (bractea) berbentuk lonjong dengan panjang 4 mm sampai         

5 mm, lebar lebih kurang 0,8 mm dan lekat secara memanjang pada gagang 

bulir; daun gagang bulir jantan lebih kecil dengan panjang 1,5 mm sampai     

2 mm, lebar 0,7 mm sampai 1 mm, bentuk bundar telur sungsang atau agak 

lonjong. Benang sari 3 buah, putik 3 sampai 5 buah. Buah berwarna jingga, 

bergaris tengah 6 mm sampai 8 mm, biji berbentuk bulat. Tanaman ini 

tumbuh baik di dataran rendah sampai pada ketinggian 300 meter di atas 

permukaan laut dan paling baik di tempat-tempat yang terlindung. Dapat 

dipakai sebagai tanaman sela diantara tanaman kopi, kebun-kebun karet muda 

dengan jarak tanaman yang lebar (Anonim, 1977). 

c. Nama Daerah 

Sumatra : Kemukus, temukus (Melayu), kemekuh (Simalur), Jawa :

Rinu (Sunda), Kemukus (Jawa), kamokos (Madura). Sulawesi : Pamukusu 

(Makasar) (Anonim, 1977). 
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d. Kandungan Kimia

Buah kemukus  : Minyak atsiri, seskuiterpena, asam kubebat, zat pahit-

kubebin, piperina, piperidina, zat pati, gom, resina. 

Minyak  :  Terpena, d-sabinena, dipentena, sineol, d-terpeneol, 

kadinena, kadinol, derivat seskuiterpena (Soedibyo, 1998).

e. Manfaat Tanaman

Buah kemukus dapat digunakan dalam pembuatan diuretikum, 

ekspektorans dan desinfektans untuk sistem uro-genital. Di kalangan 

penduduk dipakai dalam pembuatan rokok asma, yang dihisap pada waktu 

serangan asma. Juga sebagai ramuan dalam pembuatan bermacam-macam 

obat tradisional (Tjitrosoepomo, 2002). 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati (Anonim, 1995). Ekstraksi atau penyarian merupakan 

peristiwa perpindahan masa zat yang semula berada di dalam ditarik oleh cairan 

penyari sehingga zat-zat aktif larut dalam cairan penyari. Pada umumnya 

penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang 

bersentuhan dengan penyari semakin luas. Metode dasar penyarian adalah 

maserasi, perkolasi dan soxhletasi. Pemilihan terhadap ketiga metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 

1986).
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Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi 

dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati 

sempurna dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor utama yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

maserasi. Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan 

banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia halus. 

Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan 

sel sehingga zat-zat akan terlarut. 

Serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan dalam wadah atau bejana 

bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang sehingga 

memungkinkan pelarut masuk keseluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 

1989).

3. Kanker

a.   Definisi Kanker 

  Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan 

sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang 

jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan 

yang bersebelahan (inversi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh 

(metastasis) (Anonim, 2006b).
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b. Sifat Kanker  

Kanker adalah suatu penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan 

mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada 

organisme multiseluler. Sifat umum dari kanker ialah sebagai berikut :           

(1). Pertumbuhan berlebihan umumnya berbentuk tumor; (2). Gangguan 

diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip jaringan mudigah;                

(3). Bersifat invasiv, mampu tumbuh di jaringan sekitarnya (perbedaan pokok 

dengan jaringan normal); (4). Bersifat metastatis, menyebar ke tempat lain 

dan menyebabkan pertumbuhan baru; (5). Memiliki hereditas bawaan 

(acquired heredity) yaitu turunan sel juga dapat menimbulkan kanker 

(Nafrialdi dan Sulistia Gan, 2002). 

c. Jenis Kanker 

         Sel-sel kanker dalam sebuah tumor berasal dari sebuah sel tunggal. Sel 

kanker dapat mengalami metastasi. Oleh sebab itu, kanker dapat 

dikelompokkan berdasarkan jenis sel dari mana ia berasal dan lokasi sel. 

Karsinoma berasal dari kelainan pada sel epitel (misal, sistem 

pencernaan atau kelenjar). Kanker darah, seperti leukemia dan limfoma, 

berasal dari kelainan pada sel darah dan sumsum tulang belakang. Sarcoma 

timbul dari kelainan pada sel jaringan penghubung, tulang dan otot. 

Melanoma timbul dalam melanosit. Terutama timbul dari kelainan pada sel 

kelamin (Anonim, 2006b).
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d. Penyebab Kanker 

Penyebab kanker belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa 

faktor resiko yang menjadi pemicu pada beberapa jenis kanker seperti faktor 

genetis (keturunan) dan faktor lingkungan. Berikut faktor lingkungan yang 

merupakan resiko pemicu kanker (karsinogen): 

1). Karsinogen kimia; seperti nikotin dan tar pada rokok, zat aditif (pengawet, 

pewarna) makanan, diet lemak jenuh pada makanan, alkohol, nitrosamin, 

merkuri, asbes, batubara. 

2). Karsinogen fisika; seperti sinar X, sinar ultraviolet, dan radiasi dari bom 

atom. 

3). Karsinogen biologi; seperti inveksi virus (papiloma dan herpes yang 

merupakan salah satu faktor pemicu kanker leher rahim), dan jamur 

(misal jamur Aspergillus flavus yang merupakan salah satu penyebab 

kanker hati). 

Faktor resiko karena genetis tidak bisa dirubah, sedangkan faktor resiko 

dari lingkungan dapat dihindari dan dikendalikan (Anonim, 2006a).

e. Siklus Sel Kanker 

Sel tubuh manusia akan selalu mengadakan generasi dan regenerasi, 

yaitu tumbuh, berkembang biak dan terdeferensiasi membentuk sistem organ 

dan jaringan sampai terbentuk sel organ dewasa. Kemudian sel mengalami 

degenerasi dan berakhir dengan kematian. Menurut Sukardja (2000) secara 

biokimiawi, membagi siklus pertumbuhan sel menjadi 4 fase: 
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1) Fase-G1 (Growth phase-1)

Pada fase-G1, sel anak baru berupa untai tunggal DNA yang 

terbentuk setelah mitosis akan tumbuh menjadi sel dewasa membentuk 

protein, enzim, dan sebagainya. Sel dewasa tersebut masuk ke zone 

perbatasan (restriction zone) yang menentukan apakah sel itu akan 

berhenti tumbuh atau tumbuh terus. Sel yang berhenti tumbuh akan 

masuk ke fase Go dan terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama 

stem sel, yaitu sel yang dapat tumbuh lagi bila ada rangsangan tertentu, 

misalnya untuk menggantikan sel yang rusak atau mati, dan kembali ke 

fase-S. Dan golongan kedua sel yang tetap dan tidak akan tumbuh sampai 

sel itu mati. Hanya sel syaraf yang praktis tidak akan tumbuh lagi. 

Sedangkan sel yang tumbuh terus, sel akan masuk kembali ke fase-S 

2) Fase-S (Synthetic phase)

Pada fase-S ini dibentuk untai DNA baru melalui proses replikasi. 

Replikasi DNA terjadi dengan bantuan enzim DNA-polimerase. Dengan 

dibentuknya DNA baru maka untai tunggal DNA menjadi untai ganda. 

3) Fase-G2 (Growth phase-2)

Pada fase ini dibentuk RNA, protein, enzim, dan sebagainya untuk 

persiapan fase-M berikutnya. 

4) Fase-M (Mitotik phase)

Pada fase ini hampir tidak ada kegiatan kimiawi. Yang ada adalah 

pembelahan sel, dari satu induk membelah menjadi dua sel anak yang 

mempunyai struktur genetik yang sama dengan induknya. Di sini rantai 
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ganda DNA yang merupakan pembawa informasi gen terbelah menjadi 

dua rantai tunggal yang masing-masing untuk satu sel anak baru. 

Siklus pertumbuhan sel tersebut dapat digambarkan secara skematis 

seperti pada Gambar 1. 

Gambar 1. Siklus Pertumbuhan Sel.                                                                          
Terdiri dari 4 fase yaitu fase-G1 (fase pertumbuhan ke-1), fase-S (Fase sintesis),            

fase-G2 (fase pertumbuhan ke-2) dan fase-M (Fase mitosis) 

Dalam siklus sel setelah tahap G2 dalam pertumbuhan akan diikuti 

dengan tahap pembelahan sel yang akan menghasilkan sel-sel baru yang 

masih muda kemudian akan mengalami pertumbuhan melalui tahap-tahap G1,

S dan G2. Siklus ini berjalan terus terutama pada jaringan tubuh yang masih 

muda . 

Adakalanya siklus sel ini terhenti karena berbagai sebab sehingga 

setelah tumbuh sel tidak mengalami pembelahan tetapi mengalami perubahan 

degenerasi dan kemudian mati (Juwono, 2003). Kematian sel juga terjadi 

karena apoptosis, yaitu kematian sel yang telah terprogram dalam gen sejak 

sel itu ada. Tetapi pada kanker sel-sel terus tumbuh tanpa batas sehingga 

dikatakan sel itu tidak mati (immortal), kemudian terbentuk tumor yang 
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makin lama makin menjadi besar dan bahkan sel-sel kanker dapat menyebar 

ke tempat atau organ lainnya, karena adanya rangsangan tumbuh yang terus 

menerus untuk tumbuh sampai penderita itu mati (Sukardja, 2000). 

Sel kanker itu timbul dari sel normal tubuh kita sendiri yang mengalami 

transformasi menjadi ganas, karena adanya mutasi spontan atau induksi 

karsinogen.

 Untuk dapat terus tumbuh, sel-sel kanker memerlukan pasokan darah 

yang cukup. Sel-sel kanker dapat memproduksi faktor pertumbuhan (growth

factor), hormon, enzim sendiri (Sukardja, 2000).

f. Gejala Kanker 

Pada stadium dini, kanker biasanya belum menimbulkan keluhan atau 

rasa sakit. Biasanya penderita menyadari bahwa tubuhnya telah terserang 

kanker ketika sudah timbul rasa sakit, padahal saat ada keluhan tersebut 

kanker sudah memasuki stadium lebih lanjut. Pengenalan gejala kanker perlu 

dilakukan sedini mungkin, meskipun tidak ada rasa gangguan atau rasa sakit. 

Mengetahui serangan kanker yang masih stadium dini membuat prosentase 

kesembuhannya semakin besar. Pengenalan gejala kanker dapat dilakukan 

sendiri dengan cara WASPADA yang merupakan pendekatan dari istilah-

istilah sebagai berikut: 

W  =waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau   

gangguan.

A = alat pencernaan terganggu dan susah menelan. 

S = suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. 

P = payudara atau tempat lain ada benjolan. 
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A = andeng-andeng atau tahi lalat berubah sifat, menjadi semakin besar dan 

gatal.

D = darah atau lendir yang tidak normal keluar dari lubang-lubang tubuh. 

A = ada koreng atau borok yang tidak bisa sembuh.  

g. Pencegahan dan Pengobatan Kanker 

Kanker dapat dikatakan sebagai penyakit gaya hidup karena dapat 

dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat dan menjauhi faktor-faktor 

risiko terserang kanker. Pencegahan kanker dapat dilakukan dengan cara 

menghindari makanan yang berlemak tinggi, hubungan seksual dengan 

pasangan yang bukan suami istri, asap rokok atau berhenti merokok, stress, 

terkena sinar matahari yang berlebihan, dan sebaiknya periksalah kesehatan 

secara berkala. 

Tidak semua kanker yang telah dideteksi atau ditemukan dapat 

disembuhkan. Namun, semakin dini kanker ditemukan dan diobati, semakin 

besar kemungkinan untuk sembuh. Secara umum pengobatan kanker 

mempunyai tujuan sebagai kuratif dan paliatif. Kuratif (penyembuhan) adalah 

membebaskan penderita dari kanker untuk selamanya. Penyembuhan ini 

hanya berhasil jika kanker yang diderita masih stadium dini, penyebarannya 

belum meluas, dan ukurannya masih kecil. Sedangkan paliatif merupakan 

tindakan aktif guna meringankan beban penderita kanker, terutama yang tidak 

mungkin bisa disembuhkan lagi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas hidup, mengatasi terjadinya komplikasi, dan mengurangi atau 

menghilangkan keluhan penderita. 
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Pengobatan  kanker dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

pembedahan (operasi), penyinaran (radioterapi) dan dengan obat pembunuh 

sel kanker (sitotastika atau  kemoterapi), peningkatan daya tahan tubuh 

(imunoterapi), pengobatan dengan hormon (Mangan, 2003). 

4. Sel Myeloma 

Sel Myeloma adalah sel yang ditemukan dalam sumsum tulang dan 

kadang-kadang pada darah tepi pasien dengan multipel Myeloma. Pada bentuk 

yang lebih anaplastik, sel ini besar, memiliki banyak sitoplasma berwarna biru 

tanpa kepucatan perinuklear, dan memiliki satu atau lebih inti vasikular dan 

cukup besar yang terletak sentral ataupun eksentris dan mungkin mengandung 

nukleolus (Dorland, 2002). 

Multipel Myeloma merupakan kanker tulang primer yang paling sering 

ditemukan, yang berasal dari sel sumsum tulang  Karena itu cara memperjelas 

diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan sumsum tulang. Kanker tulang 

mengganggu pembentukan sel darah pada sumsum tulang, yaitu ditandai dengan 

pembelahan sel plasma secara abnormal. Lebih jauh lagi, sifat abnormal ini juga 

menimpa sel-sel plasma yang ada pada organ di luar tulang. Sel-sel plasma 

tersebut membentuk imunoglobulin abnormal. Multipel Myeloma jarang terjadi 

pada orang berusia muda, melainkan pada usia 50-60 tahun. Gejala-gejalanya 

berupa anemia, cepat lelah, nyeri pada tulang, dan mudah sekali terjadi patah 

tulang (Anonim, 2006d).

Sel Myeloma diisolasi dari sumsum tulang dan tulang. Myeloma akan 

menyebabkan kerusakan dan kelemahan tulang yang menyebabkan sakit dan 
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fraktur pada tulang sehingga dapat menyebabkan penderita sulit bergerak. 

Meskipun Myeloma memiliki efek pada tulang namun Myeloma bukanlah 

termasuk kanker tulang, tetapi lebih tepat termasuk ke dalam kanker darah (sel 

plasma). Myeloma juga dapat menyebabkan hiperkalsemia, mencegah sumsum 

tulang untuk memproduksi sel plasma yang normal, serta sel darah putih yang 

normal sehingga mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, juga dapat 

menghambat pembentukan sel darah merah sehingga menimbulkan anemia dan 

dapat menyebabkan gangguan pada ginjal (Anonim, 2005). 

Medium pertumbuhan untuk sel Myeloma adalah RPMI 1640. Media ini 

mengandung garam-garam yang diperlukan, asam amino dan vitamin untuk 

pertumbuhan sel. Beberapa media RPMI mengandung bikarbonat atau hepes, 

glutamin dan serum sebagai tambahan essensial, dapat juga ditambahkan 

antibiotik, dan 2-mercapto etanol sebagai bahan tambahan non-essensial 

(Mahardika, 2003).

5. Sitotoksik  

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 yang menunjukkan hubungan lurus dengan 

jumlah sel. Informasi yang diperoleh dari kurva seharusnya berhubungan dengan 

efek in vivo dari obat sitotoksik yang sama. Sitotoksik senyawa merupakan 

syarat aktivitas antikanker (Burger, 1970).
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MTT assay merupakan metode yang penggunaannya sudah banyak 

diaplikasikan dalam berbagai bidang. Metode ini berdasarkan pada perubahan 

garam tetrazolium (3,4,5-dimetiltiazol-2-11)-2,5-difenil tetrazolium bromida) 

(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 (Price dkk., 1999, cit.

Setyaningsih, 2005). Garam tetrazolium (MTT) dilarutkan dalam Phosphat-

Buffer Saline (PBS) 5 mg/ml. MTT ditambahkan secara langsung pada plate 

yang berisi medium kultur 10-100 µL dan kemudian diinkubasi selama kurang 

lebih 4 jam pada 37oC. Kristal formazan berwarna ungu yang terbentuk terlarut 

dengan adanya penambahan iso-propanol asam (100 µL 0,04 N HCL dalam 

isopropanol) (Mostman, 1983, cit. Setyaningsih, 2005) atau SDS 10% dalam 

HCL 0,01N (Tada dkk., 1986, cit. Setyaningsih, 2005). Selanjutnya dibaca 

absorbansinya pada panjang gelombang 550 nm (Mostmann, 1983, cit.

Setyaningsih, 2005). Intensitas warna ungu yang terbentuk berbanding langsung 

dengan sel yang aktif melakukan metabolisme (Sigma, 1999, cit. Setyaningsih, 

2005).

6.    Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan suatu metode pemisahan 

senyawa kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Senyawa yang diuji 

dapat berupa senyawa tunggal maupun senyawa campuran (Khopkar, 1990). 

Campuran yang akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan pada fase diam berupa 
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bercak atau pita (awal). Setelah plat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup 

preparat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan 

terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya, senyawa yang 

tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985). 

Pada dasarnya Kromatografi Lapis Tipis melibatkan 2 Fase, yaitu: 

a. Fase Diam 

Dapat berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penjerap 

(kromatografi cair-padat) atau berfungsi sebagai penyangga untuk lapisan zat 

cair (kromatografi cair-cair). Hampir segala macam serbuk dapat dipakai 

sebagai fase diam atau penjerap, antara lain silika gel (asam silikat), alumina 

(aluminium oksida), kieselguhr (tanah diatome) dan selulosa. 

b. Fase Gerak 

Dapat berupa segala macam pelarut, pelarut yang lebih murah dapat 

dipakai untuk sehari-hari, asal diingat bahwa pelarut mungkin saja 

mengandung berbagai pencemar yang dapat mengubah kromatografi secara 

berarti. Campuran pelarut dianjurkan hanya dipakai untuk satu kali 

pengembangan saja, sebab susunannya mudah berubah akibat salah satu 

komponennya menguap (Gritter, 1991). 

Keberhasilan dari pemisahan kromatografi tergantung juga pada 

proses pewarnaan karena dengan warna yang terjadi akan mudah terdeteksi, 

untuk mempermudah deteksi kromatogram yang terjadi dilihat di bawah sinar 

UV. Untuk proses pewarnaan digunakan dengan pereaksi yang bermacam-
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macam. Proses pewarnaan dapat dilakukan dengan penyemprotan, yang 

dilakukan perlahan-lahan dari kiri ke kanan  dan dari atas ke bawah. Pelarut 

yang digunakan untuk penyemprotan harus tidak menguap. Pelarut-pelarut 

yang digunakan adalah etanol, propanol, n-butanol atau kloroform, campuran 

berair dapat digunakan, tetapi terlalu banyak air harus dicegah, karena dapat 

memberi efek melemahkan kertas. Penyemprotan kertas harus dilakukan 

dalam lemari asam dan selesai penyemprotan alat harus dibersihkan untuk 

mencegah lubang penyemprotan menjadi buntu (Sastrohamijodjo, 1991). 

Parameter pada kromatografi lapis tipis adalah faktor retensi (Rf),

merupakan perbandingan jarak yang ditempuh solute dengan jarak yang 

ditempuh fase gerak. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

      Jarak yang ditempuh solute (cm) 
                                     Rf  = 
                  Jarak yang ditempuh fase gerak (cm) 

Harga Rf umumnya lebih kecil dari 1, sedangkan bila dikalikan 

dengan 100 akan berharga antara 1-100, sehingga parameter ini dapat 

digunakan untuk perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan KLT 

(Sumarno, 2000). 
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Harga Rf dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Struktur kimia senyawa, sifat penyerap dan derajat aktivitasnya 

b. Tebal tipisnya penyerap 

c. Sifat fase gerak 

d.  Derajat kejenuhan bejana

e.   Teknik percobaan yang digunakan

f.  Jumlah cuplikan yang ditotolkan

g. Suhu yang dapat mempengaruhi perubahan komposisi pelarut akibat 

adanya penguapan

h. Keseimbangan dalam bejana (Sastrohamijodjo, 1991). 

D. Hipotesis

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunila dan Kutan menunjukkan 

bahwa piperin yang terdapat dalam ekstrak alkohol Piper longum mempunyai efek 

toksik terhadap sel DLA (Dalton’s Lhympoma Ascites) dan EAC (Earlich Ascites 

Crcinoma). Oleh karena itu dapat diambil hipotesis bahwa ekstrak etanol 70% buah 

kemukus (Piper cubeba L. ) yang mengandung piperin mempunyai potensi sitotoksik 

terhadap sel Myeloma. 


