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.BAB I 

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

  Menurut WHO (1990), kanker merupakan masalah penyakit utama di dunia. 

Kasus kanker baru tiap tahun didiagnosis 7 juta, 50% terdapat di negara-negara 

berkembang (Sukardja, 2000). Di negara yang telah maju yang telah berhasil 

membasmi penyakit infeksi, kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah 

penyakit kardiovaskular (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995) dan orang yang meninggal 

karena kanker terdapat 67% pada laki-laki dan 59% pada perempuan (Sukardja, 

2000). Kanker ialah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan 

mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme 

multiseluler, mampu tumbuh di jaringan sekitarnya (invasif), menyebar ke tempat 

lain dan menyebabkan pertumbuhan baru (metastatik) (Nafrialdi dan Ganiswara,  

1995).

  Ada bermacam-macam cara penanganan kanker, antara lain pembedahan, 

penyinaran, kemoterapi, hormon terapi, imunoterapi dan hipertermi (Tjay dan 

Raharja, 2002). Terapi pengobatan kanker yang utama seperti pembedahan dan 

radiasi hanya dapat mencapai penyembuhan lengkap (kuratif) bila belum terjadi 

metastasis dan bila dilakukan sedini mungkin (Tjay dan Raharja, 2002). Penggunaan 

kemoterapi antikanker belum memberikan hasil yang optimal karena obat tersebut 

hanya menyembuhkan sejumlah kecil jenis kanker (Tjay dan Raharja, 2002). 

  Pengobatan kanker seperti tersebut di atas  tergolong sangat mahal. Selain itu, 

tidak jarang pasien tidak berhasil lepas dari cengkeraman kanker meskipun sudah 



2

melakukan berbagai usaha pengobatan medis (Kardinan, 2003). Karena itulah, pilihan 

pengobatan baru yang aman efektif dan selektif pada penyakit ini sangat penting 

(Handayani et al., 2001). 

 Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan yang luar biasa. Dari 30.000 spesies 

tumbuhan yang ada, sekitar 1260 spesies dapat dimanfaatkan sebagai obat (Mangan, 

2003). Telah banyak dilaporkan bahwa bahan dari tanaman (active ingredient)

memiliki potensi sebagai regulator negatif dari onkogen dan regulator positif dari gen 

tumor supressor sehingga berpotensi sebagai antikanker (Cassady, 1990 cit Meiyanto, 

2004). Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat kanker adalah ceplukan, 

karena di dalamnya terkandung beberapa kandungan biologi aktif dan beberapa unsur 

kimia alami yang meliputi flavonoid dan alkaloid. Beberapa ekstrak ceplukan 

mempunyai aktivitas yang kuat secara in vivo dan in vitro melawan beberapa tipe sel 

kanker pada manusia dan hewan (Anonim, 2002).  

Berdasarkan penelitian, ekstrak etanol Physalis angulata L. memiliki aktivitas 

sitotoksik in vitro pada 5 cell Cancer line pada manusia yaitu: HA22T (hepatoma), 

HeLa (kanker servik), KB (nasopharing), Colo 205 (colon) dan Calu (paru), sedang 

pada binatang terhadap H1477 (melanoma), Hep-2 (laryngeal) dan 8401 (glioma) dan 

memiliki efek anti tumor melawan P388 limpositik leukimia pada tikus secara in vivo

(Chiang et al., 1992). Studi pendahuluan menunjukkan bahwa Physalis  angulata L. 

bersifat toksik terhadap beberapa jenis kanker dan sel leukimia serta bersifat 

antimikrobial (Anonim, 2002). Sedangkan setelah uji praklinis, ternyata kandungan 

Physalin F pada tanaman Physalis angulata L. mempunyai efek antitumor (Anonim, 

2003). Sejauh ini belum dilakukan penelitian terhadap sel Myeloma, maka akan 
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dilakukan penelitian untuk menguji efek sitotoksik dan kinetika proliferasi fraksi 

kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) terhadap sel 

Myeloma. 

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian diarahkan untuk menjawab  

permasalahan yang ada yaitu : 

a. Apakah fraksi kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata L.)

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dan berapa IC50-nya? 

b. Apakah fraksi kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) 

mampu memperpanjang kinetika proliferasi sel Myeloma? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efek sitotoksik dan 

kinetika proliferasi fraksi kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis

angulata L.) terhadap sel Myeloma. 

D.  TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kanker

a. Tinjauan umum

Kanker  merupakan penyakit yang ditandai dengan proliferasi sel yang tidak 

terkontrol dan mengarah pada invasi jaringan di sekitarnya serta menyebar ke bagian 
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lain dalam tubuh. Aktivitas proliferasi yang tidak terkontrol akan membentuk 

jaringan abnormal yang disebut neoplasma (King, 2000). 

 Penyakit kanker dapat menyerang berbagai macam sel: sel hati, sel kulit, sel 

jantung, sel darah, sel otak, sel-sel pada saluran pencernaan seperti sel lambung dan 

usus, sel saluran urine, sel-sel paru-paru, dan sel-sel lainnya (Mulyadi, 1997).

b. Sifat sel Kanker 

   1) Heterogenitas 

   Populasi sel dalam suatu tumor tidak homogen, tetapi heterogen, walaupun 

semula berasal dari satu sel yang sama. Heterogenitas ini terjadi karena sel-

sel  kanker tumbuh dengan cepat sehingga belum dewasa, belum matang 

telah mengalami mitose, telah harus membiak, sehingga semakin lama 

semakin banyak keturunan sel yang makin jauh menyimpang dari sel 

asalnya, yang menimbulkan bentuk yang bermacam-macam. Karena waktu 

siklus kanker umumnya pendek, belum semua defek gen dapat direparasi 

atau tidak sempat direparasi sehingga menyebabkan keturunan sel-selnya 

menjadi bervariasi. 

  2) Tumbuh autonom  

Sel kanker itu tumbuh  terus tanpa batas (immortal), liar, semaunya sendiri, 

terlepas dari kendali pertumbuhan normal sehingga terbentuk suatu tumor 

yang terpisah dari bagian tubuh normal. Tumor dapat menimbulkan 

kelainan bentuk dan gangguan fungsi organ yang ditumbuhinya. Sel-sel 

normal setelah beberapa generasi akan berhenti tumbuh. Hanya sel yang 
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disebut stem sel masih mempunyai kemampuan tumbuh, bila ada 

rangsangan untuk tumbuh.  

3) Mendesak dan merusak sel-sel normal disekitarnya 

Sel-sel tumor mendesak (ekspansif) sel-sel normal disekitarnya, yang 

berubah menjadi kapsul yang membatasi pertumbuhan tumor. Pada tumor 

jinak kapsul itu berupa kapsul sejati yang memisahkan gerombolan sel 

tumor dengan se-sel normal, sedang pada tumor ganas berupa kapsul palsu 

(pseudocapsul), karena kapsul itu dapat ditembus atau diinfiltrasi oleh sel-

sel kanker. 

4) Dapat bergerak sendiri (amoeboid) 

Sel-sel kanker dapat bergerak sendiri seperti amoeba dan lepas dari 

gerombolan sel-sel tumor induknya, masuk diantara sel-sel normal 

disekitarnya. Hal ini menimbulkan infiltrasi atau invasi ke jaringan atau 

organ disekitarnya, dan metastase atau anak sebar di kelenjar limfe atau  di 

organ lainnya. 

5) Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran 

Ketidakwajaran itu antara lain disebabkan oleh kurang adanya daya adhesi 

dan kohesi, tidak mengenal kontak inhibisi, tidak mengenal tanda posisi, 

dan tidak mengenal batas kepadatan. 

6) Tidak menjalankan fungsinya yang normal  

 Sel-sel kanker dapat merusak fungsi organ yang ditumbuhinya karena 

membran sel  kanker  tidak  mengandung  fibronektin,  suatu   glukoprotein 

 yang dapat menghambat pertumbuhan sel (Sukardja, 2000). 
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c. Karsinogen dan karsinogenesis 

  Karsinogen adalah zat atau benda lain yang dapat berinteraksi dengan DNA 

dan menyebabkan kerusakan DNA sel. Bila kerusakan ini tidak segera dihentikan dan 

diperbaiki dengan sempurna, akan terjadi mutasi pada satu atau lebih gena yang 

terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel ke arah keganasan. Jadi, karsinogen adalah 

penyebab yang dapat merangsang pembentukan kanker (Dalimartha, 2004). 

  Riset pada dasawarsa terakhir mengungkapkan bahwa kanker disebabkan oleh 

terganggunya siklus sel akibat mutasi dari gena-gena yang mengatur pertumbuhan 

(Tjay dan Raharja, 2002). Penyebab penyakit kanker hingga kini dapat digolongkan 

menjadi 3 faktor, yaitu : fisika, virus, dan senyawa kimia (senyawa karsinogen) 

(Mulyadi, 1997). Faktor fisika penyebab penyakit kanker yang terutama adalah 

radiasi. Mekanisme terjadinya kanker dalam tubuh melalui faktor ini dianggap 

sebagai gejala molekuler. Diduga bahwa gena-gena yang terdapat dalam molekul 

asam deoksiribonukleat (DNA) dalam sel akan berubah, sehingga sel akan kehilangan 

daya aturnya (Mulyadi, 1997). Beberapa jenis virus juga berhubungan erat dengan 

perubahan sel normal menjadi sel kanker. Jenis virus ini disebut virus onkogenik 

(Anonim, 1995). Sedangkan senyawa kimia yang dapat menyebabkan timbulnya 

kanker antara lain senyawa atau bahan kimia yang terdapat pada makanan tertentu, 

asap rokok, bahan kimia untuk industri, serta asap yang mengandung senyawa karbon 

(Anonim, 1995). 

  Dari studi penyebaran penyakit dan data laboratorium diperkirakan bahwa 

senyawa karsinogen yang terdapat dalam lingkungan dan makanan-minuman 
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merupakan penyebab kanker yang terbesar. Diduga sekitar 70 - 90% penderita kanker 

disebabkan oleh senyawa karsinogen (Mulyadi, 1997). 

  Karsinogenesis adalah suatu proses perubahan struktur DNA yang bersifat 

irreversibel, sehingga terjadilah kanker (Mulyadi, 1997). Salah satu faktor 

terbentuknya kanker karena adanya sel epitel yang terus berkembang (berproliferasi). 

Saat berproliferasi, genetik sel bisa berubah akibat adanya pengaruh agen karsinogen 

yang menyebabkan hilangnya penekanan (supresi) terhadap proses proliferasi sel. 

Perkembangan sel normal menjadi sel kanker melalui tiga tahap, yaitu:  

1) Tahap I (tahap inisiasi) 

Pada tahap ini terjadi perubahan genetik yang menetap akibat rangsangan 

bahan atau agen inisiator yang menimbulkan proses inisiasi. Perubahan yang terjadi 

adalah irreversibel. 

2) Tahap II (tahap promosi)  

Dalam tahap ini terjadi perubahan ke arah pra-kanker akibat bahan-bahan 

promoter. Perubahan terjadi akibat pengaruh promoter yang berulang-ulang dan 

dalam jangka waktu yang lama. Tahap ini reversibel, artinya resiko timbulnya  kanker 

akan hilang bila promoternya dihilangkan. 

3) Tahap III (tahap progresif)

Telah terjadi pertumbuhan kanker, sudah meluas  (invasif),  dan  beranak sebar 

ke tempat yang jauh (metastasis) (Dalimartha, 2004).  

d. Obat anti kanker

Hingga kini pengobatan neoplastik atau kanker dapat dilakukan dengan 3 cara 

yaitu: pembedahan, radiasi, dan dengan pemberian obat antineoplastik atau 
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antikanker. Pada umumnya pengobatan penyakit ini dilakukan dengan campuran

cara-cara tersebut di atas. Ditinjau dari siklus sel, obat antineoplastik dapat 

dikelompokkan menjadi dua. Pertama obat yang kerjanya memperlihatkan toksisitas 

selektif terhadap sel yang sedang berproliferasi, kelompok ini disebut kelompok cell

cycle-specific (CCS). Kelompok obat CCS adalah: vinkristin, vinblastin, sitarabin, 

fluorourasil, azositidin, bleomisin, merkaptopurin, tioguanin, hidroksiurea dan 

metotreksat. Kelompok kedua adalah kelompok cell cycle-nonspecific (CCNS). 

Kelompok obat-obat CCNS adalah: mekloretamin, siklofosfamid, melfalan, busulfan, 

tiotepa, BCNU (karmustin), CCNU (lomustin), metil CCNU (semustin), mitomisin,

daktinomisin, doksorubisin, daunorubisin (Mulyadi, 1997). 

e. Siklus sel

Sel dapat berada dalam 3 keadaan : (1) yang sedang membelah (siklus 

proliferatif); (2) yang dalam keadaan istirahat (tidak membelah, Go); dan (3) yang 

secara permanen tidak membelah. Sel yang sedang membelah terdapat dalam 

beberapa fase yaitu fase mitosis (M), pascamitosis (G1), fase sintesis DNA (fase S), 

fase pramitosis (G2) (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995). Siklus sel dapat dilihat pada 

gambar 1. 

Gambar 1. Siklus sel terdiri dari fase mitose (M), fase sintese (S), fase pertumbuhan ke-1 (G1),
fase pertumbuhan ke-2 (G2) (Sukardja, 2000).
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Pada akhir fase G1 terjadi peningkatan RNA disusul dengan  fase S yang 

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

fase pramitosis (G2) dengan ciri : sel berbentuk tetraploid, mengandung DNA dua kali 

lebih banyak daripada sel fase lain dan masih berlangsungnya sintesis RNA dan 

protein. Sewaktu mitosis berlangsung (fase M) sintesis protein dan RNA berkurang 

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

interfase untuk kembali memasuki fase G1, saat sel berproliferasi, atau memasuki fase 

istirahat (Go). Sel dalam fase Go yang masih potensial untuk berproliferasi disebut sel 

klonogenik atau sel induk (stem cell). Jadi, yang menambah jumlah sel kanker adalah 

sel yang dalam siklus proliferasi dan dalam fase Go (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995). 

f. Cell cycle progression

Cell cycle progression merupakan parameter utama dalam mengukur sifat 

proliferatif sel (Meiyanto, 2004). Cell cycle menentukan proses pertumbuhan sel. 

Pada sel kanker terjadi regulasi abnormal dari cell cycle tersebut. Kanker muncul dari 

akumulasi perubahan genetik yang menyebabkan sel berkembang tanpa kontrol dan 

perubahan ini melibatkan empat sampai enam perubahan genetik (Hanahan and 

Weinberg, 2000). Pertumbuhan menunjukkan adanya perubahan ukuran sel dan 

merupakan hasil akhir dari proses-proses yang berpengaruh pada kehidupan sel 

tersebut seperti proliferasi, diferensiasi dan kematian sel. Sel yang mengalami 

diferensiasi tidak mengalami proliferasi atau potensi proliferasi sel tersebut 

berkurang. Sel kanker seringkali dikatakan sebagai sel yang berproliferasi lebih cepat 

dibandingkan dengan keadaan normal (King, 2000). Pada sel normal, proliferasi 

diatur dengan regulasi. 
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Gambar 2. Regulasi Cell Cycle (Frank and Teich, 1997)

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa cell cycle progression terdiri atas fase

sintesis (S) dan fase mitosis (M) yang dipisahkan oleh fase gap1 (G1) dan fase gap2

(G2). Adanya sinyal ekstraseluler akan menginduksi Cyclin (CycD). Fosforilasi pRb 

oleh cdk 4/6 terjadi melalui pembentukan kompleks CycD dengan cdk 4/6. Fosforilasi 

pRb menyebabkan lepasnya E2F dari kompleks pRb dengan E2F. E2F merupakan

faktor transkripsi CycE, CycA dan protein-protein lainnya yang terlibat dalam 

regulasi cell cycle. CycE dan CycA membentuk kompleks dengan cdk 2 dan 

melanjutkan fosforilasi pRb. E2F yang dihasilkan menginduksi gena-gena esensial

untuk proses sintesis dan mitosis. Proses tersebut dapat dihambat oleh protein p53, 
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cip/kip (p21, p27), INK 4 (p15, p16, p18, p19) yang merupakan penghambat cdk

(King, 2000). 

Regulasi cell cycle progression juga diatur oleh famili protein INK4 yang 

merupakan  penghambatan cdk 4 dan cdk 6. INK4 berikatan dengan cdk 4/6 dan 

memacu terlepasnya CycD yang kemudian terdegradasi, dengan terlepasnya CycD 

maka cdk 4 menjadi inaktif. Hal ini mengakibatkan pRb tidak terfosforilasi sehingga 

E2F inaktif dan tidak terjadi cell cycle. Cip/Kip secara spesifik menginaktivasi cyclin 

E CK2 sehingga menyebabkan terjadi G1 arrest. Pada sel kanker regulasi tersebut 

berubah karena sel kanker memiliki kemampuan untuk menghasilkan sinyal 

pertumbuhan sendiri ataupun hanya membutuhkan sedikit sinyal dari lingkungannya 

dan tidak memiliki respon terhadap stimulus negatif yang dapat menghentikan 

pertumbuhan sel (King, 2000). 

2. Sel Myeloma

Myeloma adalah kanker pada sumsum tulang, misalnya penyakit Kahler 

(multiple myeloma) dengan pertumbuhan liar sel-sel plasma di sumsum (Tjay dan 

Raharja, 2002). Sel Myeloma menghasilkan faktor dengan berat molekul rendah yang 

secara selektif merangsang osteoklas (faktor pengaktif osteoklas), dan faktor ini 

memainkan peran dalam lesi osteolitik maupun osteoporotik. Aspirasi sumsum tulang 

yang dilakukan untuk penilaian anemia kadang-kadang merupakan petunjuk pertama 

adanya myeloma.  Sumsum  tulang normal  mengandung  sel plasma kurang lebih 

1%, sedangkan myeloma ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah sel plasma 

(Bellanti, 1993). 
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Turunan sel Myeloma pertama kali diambil pada tahun 1967 oleh R. Laskov 

dan M.D. Scharff dari Merwin Plasma Sel Tumor-11 (MTC-11) yang diisolasi dari 

mencit Balb/c yang diperoleh dari J. Fahey. Sel tumor ini diadaptasikan ke dalam 

kultur sel secara terus-menerus sampai enam kali dan dipelihara dalam flask yang 

berisi media Dulbecco’s-Eagle’s dengan asam amino nonesensial dan 20% serum 

kuda yang inaktif (Anonim, 1983 cit Elfrieda, 2004). Medium yang paling sering 

digunakan dalam kultur sel Myeloma adalah RPMI 1640. Media ini mengandung 

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

pertumbuhan sel (Mahardika, 2004). 

3.  Tanaman Ceplukan 

a.  Morfologi Tanaman 

  Herba 1 tahun, tegak, tinggi 0,1-1 m. Bagian yang hijau berambut pendek atau 

boleh dikatakan gundul. Batang berusuk bersegi tajam, berongga. Helaian daun bulat 

telur memanjang bentuk lanset dengan ujung runcing, bertepi rata atau tidak, 5-15 

kali 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 jalan, dengan taju-taju bersudut 3, runcing, hijau, dengan rusuk 

yang lembayung. Mahkota bentuk lonceng lebar, tinggi 7-9 mm, kuning muda dengan 

pangkal hijau, tepian berlekuk 5 tidak dalam, dalam leher dengan noda-noda coklat 

atau kuning coklat, di bawah tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek 

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 
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memanjang, pada waktu masak kuning, panjang 14-18 mm, dapat dimakan. Asalnya 

dari Amerika seluruh Jawa,   1-1.550 m. Di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, hutan 

ringan, tepi hutan, gunduk (Van Steenis, 1997). 

b.  Klasifikasi Tanaman 

 Kedudukan tanaman ceplukan dalam sistem tumbuhan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Classic  : Dicotyledoneae 

Sub classis : Sympetalae 

Famili   : Tubiflorae (Solanales, Personatae) 

Ordo   : Solanaceae 

Genus   : Physalis 

Spesies  : Physalis angulata L.

(Van Steenis, 1997). 

c.  Nama daerah 

  Ceplukan juga dikenal dengan nama ceplukan, ceplokan, dan ceplukan (Jawa) 

; cecendet, cecendetan, cecenet (Sunda), yoryoran (Madura) ; keceplokan, angket 

(bali) ; serta daun boba dan daun kapo-kapo (Sumatra) (Mangan, 2003). 

d.  Kandungan kimia 

  Tanaman ceplukan mengandung beberapa macam zat kimia yang bermanfaat 

bagi pengobatan. Akar dan batang tanaman ceplukan mengandung saponin dan 
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flavonoid. Daun ceplukan mengandung polifenol dan asam klorogenat. Kulit buah 

ceplukan mengandung senyawa C27H440-H20. Adapun cairan buah ceplukan 

mengandung zat gula, dan biji ceplukan mengandung elaidic acid (Pitojo, 2002). 

Selain itu, tanaman ceplukan juga mengandung fisalin (Mangan, 2003). 

e.  Manfaat tanaman 

 Akar ceplukan dapat digunakan sebagai obat cacing yang berada di dalam 

rongga perut. Seduhan akar tanaman ceplukan juga dapat digunakan sebagai obat 

sakit demam. Remasan daun ceplukan yang dioleskan pada bisul, akan membantu 

agar bisul cepat pecah dan mengering. Buah ceplukan yang mengandung vitamin C 

dapat membantu mengobati penyakit gusi berdarah, yaitu dengan cara memakan 

segar sekitar 80 g (30 butir) buah ceplukan matang setiap harinya. Ceplukan juga 

berkhasiat dalam perawatan penderita kencing manis. Selain itu, ceplukan dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahkan sebagai tanaman penguji virus 

kentang (Pitojo, 2002). Sedangkan kaitannya dalam pengobatan kanker adalah  

karena  dalam  ceplukan  terkandung  Physalin F  yang  mempunyai efek antitumor 

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

berkhasiat sebagai antitumor dan menghambat pertumbuhan kanker, terutama kanker 

usus besar (Mangan, 2003). 

f. Efek Farmakologis 

  Tanaman ceplukan bersifat analgetik (penghilang nyeri), diuretik (peluruh air 

seni), detoxifies (penetral racun), pereda batuk, serta pengaktif fungsi kelenjar-

kelenjar tubuh (Mangan, 2003). 
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4.  Penelitian tanaman ceplukan dalam kaitannya dengan kanker

  Ceplukan (Physalis angulata L.) diketahui mempunyai efek toksik terhadap 

larva Artemia Salina Leach. Kadar LC50 rata-rata ekstrak metanol fraksik larut wash 

benzin Physalis angulata L. sebesar 164,75 μg/ml (Dewi, 2004). 

  Ekstrak etanol ceplukan (Physalis angulata L.) mempunyai efek sitotoksik 

dengan IC50 sebesar 36,674 μg/ml terhadap sel kanker payudara MCF-7 (Sutrisna, 

2006). Berdasarkan penelitian, ekstrak etanol P. agulata L. memiliki aktivitas 

sitotoksik in vitro pada 5 cell Cancer line pada manusia yaitu: HA22T (hepatoma), 

HeLa (kanker servik), KB (nasopharing), Colo 205 (colon) dan Calu (paru). 

Sedangkan  pada binatang terhadap H1477 (melanoma), Hep-2 (laryngeal) dan 8401 

(glioma) dan memiliki efek antitumor melawan P388 limpositik leukimia pada tikus 

secara in vivo (Chiang et al., 1992). 

5.  Uji Sitotoksik 

  Uji sitotoksik adalah uji in vitro dengan menggunakan kultur sel yang 

digunakan dalam evaluasi keamanan obat, kosmetika, zat tambahan makanan, 

pestisida dan digunakan juga untuk mendeteksi adanya aktivitas sitotoksik dari suatu 

senyawa. Sistem ini merupakan uji kualitatif dan kuantitatif dengan cara menetapkan 

kematian sel (Freshney, 1986). 

  Akhir-akhir ini uji sitotoksik digunakan secara luas menggantikan uji 

toksisitas secara in vivo yang menggunakan hewan. Beberapa alasan penggantian uji 

toksisitas yang menggunakan hewan dengan uji sitotoksik, antara lain uji sitotoksik in 

vitro sebagai tahap awal mengembangkan obat baru, lebih ekonomis daripada uji 
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toksisitas menggunakan hewan, keterbatasan model hewan untuk dapat dikorelasikan 

hasilnya pada manusia karena adanya perbedaan antar spesies (Freshney, 1986). 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem uji sitotoksik. 

Persyaratan tersebut antara lain sistem uji harus menghasilkan kurva dosis-respon 

yang reprodusibel dengan variabel tetapnya berupa konsentrasi senyawa uji yang 

meliputi dosis yang biasa diberikan secara in vivo, respon yang diperoleh harus 

berbanding lurus dengan jumlah sel dan informasi yang didapat dari kurva dosis 

respon harus dapat menggambarkan efek senyawa uji yang sama bila diberikan secara 

in vivo (Freshney, 1986). 

6. MTT Assay

Metode yang digunakan adalah MTT Assay (garam tetrazolium 3 (4,5 

dimetilfidazol-2il) – 2,5-difenil tetrazolium bromida). MTT akan diabsorbsi oleh sel

hidup, di mana MTT akan dipecah oleh sistem reduktase suksinat tetrazolium yang 

termasuk dalam rantai respirasi di mitokondria, sehingga aktif menjadi formazan

yang merupakan kompleks warna ungu dan tidak larut dalam air, tetapi dapat larut 

dalam SDS 10% (Doyle and Griffiths, 2000). Reaksi reduksi MTT menjadi formazan

dapat dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Reaksi Reduksi MTT menjadi Formazan (Mossman, 1983)
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Kompleks warna ungu tersebut dapat diukur absorbansinya dengan ELISA 

reader pada panjang gelombang 550 nm. Absorbansi tersebut menggambarkan 

jumlah sel hidup. Semakin kuat intensitas warna ungu diperoleh absorbansi yang 

semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak sel hidup yang bereaksi 

dengan garam tetrazolium, sehingga formazan yang terbentuk juga semakin banyak. 

Absorbansi ini yang akan digunakan untuk menghitung presentase sel hidup sebagai 

respon. Metode ini banyak digunakan karena cara pengerjaannya relatif cepat, 

reliabilitas tinggi dan hasilnya bisa untuk memprediksi sifat sitotoksik suatu bahan 

(Sieuwerts et al., 1995 cit Avilana, 2006).

7. Ekstraksi dan fraksinasi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak 

dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif yang 

dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain 

(Anonim, 1986). Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Anonim, 2000). Proses penyarian dipengaruhi oleh derajat kehalusan serbuk dan 

perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk simplisia sampai ke 

permukaannya, maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat lapisan batas 

sehingga suatu titik akan dicapai oleh zat-zat yang tersari jika ada daya dorong yang 

cukup untuk melanjutkan pemindahan massa. Makin besar perbedaan konsentrasi, 

makin besar daya dorong tersebut sehingga makin cepat penyarian (Anonim, 1986). 
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Dasar pemilihan cairan penyari yaitu harus dipilih pelarut yang bisa mengambil atau 

melarutkan zat khasiat yang ingin kita ambil dengan istilah yang terkenal “like

dissolves like” (Anonim, 2005). Selain itu ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih cairan penyari antara lain: murah dan mudah 

diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan 

tidak mudah terbakar, tidak dipengaruhi zat berkhasiat, diperbolehkan oleh peraturan 

dan selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki (Anonim,1986). 

Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi dan 

penyarian dengan alat Soxhlet (Anonim, 1986). 

a. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari 

zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan 

cara ini menghasilkan sari  yang  tidak  stabil dan  mudah  tercemar  oleh  kuman  dan  

kapang. Oleh sebab itu,  sari yang  diperoleh  dengan  cara ini  tidak  boleh disimpan 

lebih dari 24 jam (Anonim, 1986). 

b. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif  

sehingga zat aktif tersebut dapat larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara 

larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat 

didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Keuntungan cara penyarian 



19

dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan 

mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan 

penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1986). Selain itu, adanya kejenuhan 

konsentrasi di dalam larutan penyari (Anonim, 2005). 

c. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

(exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan (Anonim, 

2000). Teknik ini biasanya digunakan dengan cara melewatkan pelarut tetes demi 

tetes pada bahan-bahan tumbuhan yang akan diekstrak. Pelarut yang digunakan tidak 

mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa kimia yang akan diisolasi dengan 

baik. Dalam teknik perkolasi dibutuhkan pelarut yang lebih banyak (Anonim, 2005). 

Cara perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena aliran cairan 

penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang 

konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. 

Selain itu, ruangan diantara butir-butir sebuk simplisia membentuk saluran tempat 

mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka kecepatan 

pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas sehingga dapat meningkatkan 

perbedaan konsentrasi (Anonim, 1986). 

d. Penyarian dengan alat Soxhlet 

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Anonim, 2000). 

Penggunaan alat soxhlet yang mengekstrak secara kontinu dapat menghemat pelarut 
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yang digunakan. Alat ini bekerja cukup sederhana yaitu dengan menguapkan pelarut 

(dalam labu), lalu uap pelarut yang naik ke bagian atas soxhlet akan didinginkan oleh 

air dingin yang mengalir secara terus menerus sehingga pelarut akan mengembun 

kembali dan mengalir ke bawah membasahi atau merendam bahan tanaman. Setelah 

pelarut mencapai ketinggian tertentu (sifon), maka pelarut yang telah mengandung zat 

terlarut (senyawa-senyawa kimia tanaman) akan tumpah kembali ke labu awal. Proses 

ini berlangsung terus menerus. Dengan demikian ekstrak bahan-bahan tumbuhan 

yang akan diisolasi terendam secara kontinu di dalam pelarut yang selalu kembali 

dalam keadaan bersih. Cara ini sangat baik digunakan untuk mengekstrak komponen-

komponen kimia yang kandungannya dalam bahan alam sangat sedikit. Jumlah 

pelarut yang digunakan lebih sedikit dan waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak 

komponen kimia tersebut lebih pendek. Namun, kelemahan metode ini adalah adanya 

perlakuan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya proses degradasi atau 

penguraian senyawa-senyawa dalam ekstrak (Anonim, 2005). 

Fraksinasi merujuk pada pemisahan “halus” bertujuan untuk memisahkan 

senyawa-senyawa kimia dalam ekstrak kasar. Pemisahan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kepolaran pelarut yang digunakan. Teknik pemisahan ini biasanya 

dilakukan dengan menggunakan corong pisah yang tersedia dalam beberapa bentuk 

dan ukuran, mulai dari bentuk bulat hingga bulat lonjong yang menyerupai buah pir. 

Semakin panjang bentuknya semakin lama waktu yang diperlukan untuk terjadinya 

pemisahan. Jika menggunakan pelarut-pelarut yang mempunyai sifat hampir sama 

maka penggunaan corong pisah yang berbentuk hampir bulat lebih dasarankan agar 

lebih cepat terjadi pemisahan (Anonim, 2005).  
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D. HIPOTESIS

Berdasarkan penelitian, ekstrak etanol  Physalis angulata L. memiliki 

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

(hepatoma), HeLa (kanker servik), KB (nasopharing), Colo 205 (colon) dan Calu 

(paru), sedang pada binatang terhadap H1477 (melanoma), Hep-2 (laryngeal) dan 

8401 (glioma) dan memiliki efek antitumor melawan P388 limpositik leukimia pada 

tikus secara in vivo. Selain itu, ekstrak etanol ceplukan (Physalis angulata L.) 

mempunyai efek sitotoksik dengan IC50 sebesar 36,674 μg/ml terhadap sel kanker 

payudara MCF-7. 

Dari landasan teori di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

Fraksi kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel Myeloma dan mampu memperpanjang kinetika proliferasi 

sel Myeloma. 


