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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol diikuti proses invasi 

ke jaringan sekitar dan penyebarannya (metastasis) ke bagian tubuh yang lain. Sifat 

utama sel kanker ditandai dengan hilangnya kontrol p ertumbuhan dan perkembangan 

sel kanker tersebut (King, 2000). 

Setiap tahun jumlah penderita kanker di dunia bertambah 6,25 juta orang, dua 

per tiga dari penderita kanker di dunia berada di negara-negara yang sedang 

berkembang termasuk Indonesia. Data Departemen Kesehatan menunjukkan jumlah 

penderita kanker di Indonesia mencapai 6% dari populasi (Anonima, 2006).  

Kanker leher rahim (kanker serviks) adalah kanker yang terjadi pada serviks 

uteri, suatu daerah pada organ repoduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah 

rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina) (Riono, 

1999). Kanker serviks merupakan penyebab kematian akibat kanker yang terbesar 

pada wanita di negara-negara berkembang, bahkan tiap tahunnya sekitar seperempat 

juta wanita meninggal karena penyakit ini (Anonim, 2005). 

Berbagai cara penyembuhan telah dilakukan untuk melawan kanker seperti 

pembedahan, penyinaran, kemoterapi, dan imunoterapi. Namun demikian, masing-

masing cara mempunyai kelemahan sehingga pengobatan kanker belum memuaskan 

hingga saat ini (Hoffman, 1999). Penggunaan kemoterapi antikanker belum 
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memberikan hasil yang optimal karena bekerja tidak spesifik sehingga dapat merusak 

sel normal. Pembedahan umumnya tidak efektif lagi untuk sel yang telah mengalami 

metastasis. Penyinaran seringkali tidak selektif dan tidak aman untuk sel-sel normal 

(Supardjan dan Meiyanto, 2002).  

Obat antikanker yang ideal seharusnya cepat membunuh sel kanker tanpa 

membahayakan jaringan sehat. Akan tetapi, sampai sekarang belum ditemukan obat-

obatan dengan kriteria demikian. Selain efek sampingnya yang relatif besar, harga 

obat-obatan tersebut juga mahal sehingga sulit dijangkau oleh sebagaian besar 

masyarakat di Indonesia. Usaha untuk mengobati penyakit kanker dengan obat 

tradisional semakin banyak dilakukan karena alasan biaya yang lebih murah, lebih 

mudah didapat, efek samping yang relatif kecil, dan dapat diramu sendiri (Mangan, 

2003). Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan 

senyawa baru yang berkhasiat sebagai antikanker, salah satunya tanaman yang 

digunakan adalah genus Piper. Spesies tanaman piper banyak digunakan pada 

pengobatan seperti Piper longum, Piper  nigrum L., Piper cubeba L., Piper 

retrofractum Vahl., dan Piper   betle L.  

Komponen yang menimbulkan efek toksik pada tanaman piper adalah piperin. 

Piperin digunakan pada pengobatan colic, diarrhoea, cholera, scarlatina, chronic 

gonorrhoea dan tinea capitis  (Felter dan Lioyd, 1898). Piperin juga digunakan dalam 

pengobatan tradisional dan sebagai insektisida (Anonima, 2007). Piperidin yang 

terdapat dalam piperin merupakan salah satu senyawa yang memiliki aktivitas 

sebagai antikanker (Kintzios and Barberaki, 2003) dan pada saat ini, banyak 
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penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman piper dapat digunakan sebagai obat 

antikanker. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Piper longum diketahui 

mempunyai efek toksik terhadap sel DLA (Dalton’s Lymphoma Ascites) dan sel EAC 

(Ehrlich Ascites Carcinoma). Nilai LC50 ekstrak alkohol Piper longum sebesar       

500 µg/ml untuk sel DLA dan 250 µg/ml untuk sel EAC (Sunila dan Kutan, 2003). 

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% dari buah kemukus 

(Piper cubeba L.) mempunyai efek toksik terhadap sel myeloma dengan nilai IC50 

sebesar 76,10 µg/ml (Nurhayati, 2007).  

Penapisan aktivitas sitotoksik dilakukan terhadap sel yang cepat tumbuh dan 

mudah penanganannya seperti sel HeLa. Oleh karena itu, perlu diteliti efek sitotoksik 

buah kemukus (Piper cubeba L.) pada sel HeLa. 

 

B. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah: apakah 

ekstrak etanol 70% buah kemukus (Piper cubeba L.) memiliki efek sitotoksik 

terhadap sel HeLa dan berapa IC50nya? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol 70% 

buah kemukus (Piper cubeba L.) terhadap sel HeLa dan nilai IC50nya. 
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D. Tinjauan Pustaka 
 
 
1. Tanaman kemukus (Piper cubeba L.) 

a. Kedudukan tanaman kemukus dalam sistem tumbuhan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledonae 

Ordo  : Piperales 

Familia : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies : Piper cubeba L. (Tjitrosoepomo, 2002) 

b. Morfologi tanaman kemukus 

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 melekat secara memanjang pada gagang bulir, daun gagang bulir jantan lebih 
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kecil dengan panjang 1,5 mm sampai 2 mm, lebar 0,7 mm sampai 1 mm, bentuk 

bundar telur sungsang atau agak melonjong. 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 tanaman. 

Tanaman kemukus dapat dipakai sebagai tanaman sela di antara tanaman kopi, 

kebun-kebun karet yang sudah tua dan sudah diperjarang maupun 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: pamukus (Makasar) (Anonim, 1977). 

d. Kandungan kimia 

Buah kemukus mengandung minyak atsiri, seskuiterpen, asam kubebat, zat 

pahit kubebin, piperina, piperidin, zat pati, gom dan resin. Sedangkan minyaknya 

mengandung terpena, d-sabinena, dipentena, sineol, d-terpeneol, kadinena, kadinol, 

derivat seskuiterpena (Soedibyo, 1998).  

e. Manfaat tanaman 

Buah kemukus digunakan untuk peluruh air seni, asma, peluruh air liur, 

pencegah mual dan peluruh kentut. Fructus cubeba memberikan efek stimulasi 

selaput lendir sehingga dapat digunakan untuk pengobatan bronkitis, bahan ini 

digunakan dalam bentuk serbuk (jarang dalam bentuk ekstrak atau minyak 

menguapnya) sebagai campuran rokok untuk asma. Minyaknya digunakan dalam 
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pengobatan kencing nanah (Sudarsono, 1996). Kemukus juga berkhasiat sebagai 

peluruh dahak, peluruh kencing, peluruh keringat, menambah nafsu makan, 

desinfektan untuk sistem urogenital dan antidiare (Anonima, 2004). Heydenreich 

(1868) juga menyatakan bahwa cubeb-resin mempunyai efek diuretik dan minyak 

menguap dari buah kemukus dapat digunakan sebagai karminatif dan stimulan. Hal 

ini telah ditegaskan sebelumnya oleh Bernatzik (1863). Selain itu, buah kemukus juga 

digunakan sebagai ekspektoran, obat sakit perut, gonorrhoea kronik, iritasi vulva dan 

uretra serta sebagai antiinflamasi (Felter dan Lioyd, 1898). Piperidin yang terkandung 

dalam buah kemukus juga memiliki aktivitas sebagai antikanker (Kintzios and 

Barberaki, 2003).  

2. Penelitian tanaman Piper da lam kaitannya dengan kanker 

Piper longum diketahui mempunyai efek toksik terhadap sel DLA (Dalton’s 

Lymphoma Ascites ) dan sel EAC (Ehrlich Ascites Carcinoma). Nilai LC50 ekstrak 

alkohol Piper longum sebesar 500 µg/ml untuk sel DLA dan 250 µg/ml untuk sel 

EAC (Sunila dan Kutan, 2003). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa Piper 

nigrum L., Piper retrofractum Vahl. dan Piper cubeba L. mempunyai efek toksik 

terhadap sel myeloma dengan IC 50 berturut-turut sebesar 51,20 µg/ml (Prarianti, 

2007), 55,48 µg/ml  (Setyorini, 2007) dan 76,10 µg/ml (Nurhayati, 2007). 

3. Piperin 

 Piperin (C17H19NO3) merupakan senyawa yang tidak berwarna atau agak 

kekuning-kuningan, mengkilap, berupa kristal prismatik, tidak berbau dan hampir 

hambar ketika pertama kali diletakkan di mulut tetapi bila kontak lama menimbulkan 
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sensasi pedas yang tajam dan menusuk di lidah. Piperin hampir tidak larut dalam air, 

larut dalam 30 bagian alkohol pada suhu 15o C (59o F) dan dalam 1 bagian alkohol 

yang dipanaskan. Larutan alkohol dari piperin bersifat netral pada kertas lakmus. 

Piperin juga larut dalam kloroform, benzen, karbon disulfida tetapi hampir tidak larut 

dalam petroleum eter (Felter dan Lioyd, 1898). Piperin merupakan alkaloid yang 

bertanggung jawab terhadap rasa dan bau dari lada hitam (Anonima, 2007). 

  Piperin digunakan pada pengobatan colic, diarrhoea, cholera, scarlatina, 

chronic gonorrhoea dan tinea capitis (Felter dan Lioyd, 1898). Piperin juga 

digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai insektisida (Anonima, 2007). 

Piperin juga dapat meningkatkan boiavailabilitas ion dan makromolekul yang 

berperan penting pada patofisiologi dalam mengatasi alergi dan intoleransi makanan. 

Selain itu, piperin dapat meningkatkan absorpsi berbagai nutrisi dan berperan sebagai 

antioksidan (Anonim, 2000). 

Piperin merupakan senyawa amida basa lemah yang dapat membentuk garam 

dengan asam mineral kuat. Piperin bisa dihidrolisis dengan KOH-etanolik yang akan 

menghasilkan kalium piperinat dan piperidin. Oleh sebab itu, pada proses isolasi 

pemberian KOH-etanolik tidak boleh berlebihan dan harus dalam keadaan panas. 

Tumbuhan jenis piper selain mengandung 5-9 % piperin juga mengandung minyak 

atsiri berwarna kuning berbau aromatis, senyawa berasa pedas (kavisin), amilum, 

resin dan protein (Anonimb, 2006).  Struktur kimia piperin dapat dilihat pada    

Gambar 1. 
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1-[5-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-1-oxo- 2, 4-pentadienyl] piperidine 
 

Gambar 1. Struktur Kimia Piperin (Anonimb, 2007) 
 
 

4. Ekstraksi 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat yang 

semula berada di dalam ditarik oleh cairan penyari sehingga zat-zat aktif larut dalam 

cairan penyari (Anonim, 1986). Sedangkan ekstrak adalah sediaan pekat yang 

diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati (Anonim, 1995). 

Metode dasar penyarian adalah maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Anonim, 1986). 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah 

obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi serta 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). Pada penelitian ini, metode ekstraksi yang 

digunakan adalah maserasi. 

Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan banyak 

digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia halus (Voight, 

1994). Teknik penyarian dengan metode maserasi dilakukan dengan merendam 
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simplisia dengan cairan penyari tertentu. Karena perbedaaan konsentrasi di luar dan 

di dalam sel, cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga 

sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dan di luar sel, maka larutan yang pekat 

didesak ke luar. Peristiwa ini terjadi berulang sehingga terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang 

larut dalam cairan penyari dan tidak mengandung zat yang mudah mengembang 

dalam cairan penyari (Anonim, 1986). Cairan penyari yang biasa digunakan untuk 

maserasi adalah pelarut yang bersifat  non polar, semipolar dan polar. Pemilihan 

cairan penyari harus mempertimbangkan bentuk dan faktor cairan penyari yang baik. 

Penyari harus memenuhi kriteria, yaitu murah dan mudah diperoleh, stabil secara 

fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, 

selektif (hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki) dan tidak mempengaruhi 

zat berkhasiat (Anonim, 1986). 

Pada maserasi, sejauh mungkin dihindari penggunaan logam berat tanpa lapisan 

karena dapat membentuk senyawa kompleks dengan kandungan kimia tanaman yang 

mempunyai gugus ortohidroksi atau hidroksikarbonil dalam molekulnya, misalnya 

flavonoid, antosianin, tanin dan senyawa fenol lain (Anonim, 1986). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi 

adalah pengerjaan yang lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1986). 
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Serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan dalam wadah atau bejana 

bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang sehingga 

memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 1989). 

Proses maserasi selesai bila keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian 

dalam sel dengan yang masuk ke dalam cairan telah tercapai maka proses difusi 

segera berakhir. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi 

akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1994). Pada penyarian dengan 

maserasi perlu dilakukan pengadukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar 

butir serbuk simplisia sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya 

derajat perbedaaan konsentrasi  yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel 

dengan di luar sel (Anonim, 1986). 

Pada penelitian ini, penyari yang digunakan adalah etanol 70%. Etanol 

dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit 

tumbuh, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air 

pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan relatif lebih 

sedikit (Anonim, 1986). Selain itu, etanol tidak menyebabkan pembengkakan 

membran sel dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya 

adalah sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim 

(Voight, 1994).   

5. Kanker 

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol diikuti proses invasi 

ke jaringan sekitar dan penyebarannya (metastasis) ke bagian tubuh yang lain (King, 
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2000). Pada penyakit kanker, di dalam organ tubuh timbul dan berkembang biak sel-

sel baru yang tumbuh abnormal, cepat, dan tidak terkendali dengan bentuk, sifat dan 

gerakan yang berbeda dengan sifat asalnya, serta merusak bentuk dan fungsi organ 

asalnya (Dalimartha, 2004). Sel-sel kanker akan kehilangan diferensiasinya dan mulai 

tumbuh secara otonom dan akhirnya akan memusnahkan tubuh sendiri (Mutschler, 

1999). 

Sifat umum dari sel kanker ialah pertumbuhan berlebihan umumnya berbentuk 

tumor, gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan, bersifat invasif (mampu tumbuh di 

jaringan sekitarnya), bersifat metastasis (menyebar ke tempat lain dan menyebabkan 

pertumbuhan baru), memiliki hereditas bawaan (acquired heredity) yaitu turunan sel 

juga dapat menimbulkan kanker (Nafrialdi dan Gan, 1995). Sel normal akan berjalan 

sesuai siklusnya dengan pertumbuhan terkendali sedangkan sel kanker akan 

mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali pada mekanisme kontrol atau 

pengaturan pertumbuhan (King, 2000).     

Menurut Sukardja (2002), sifat-sifat dari sel kanker adalah 

a. Heterogenitas 

Populasi sel dalam suatu tumor tidak homogen, tetapi heterogen walaupun 

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

dengan cepat sehingga belum dewasa, belum matang telah mengalami mitose, telah 

harus membiak sehingga makin lama makin banyak keturunan sel yang jauh 

menyimpang dari sel asalnya, yang menimbulkan bentuk yang bermacam-macam. 
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b. Tumbuh autonom 

Sel kanker 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. 

c. Mendesak dan merusak sel-sel normal di sekitarnya 

Sel-sel tumor itu mendesak (ekspansif) sel-sel normal di sekitarnya, yang 

berubah menjadi kapsel yang membatasi pertumbuhan tumor. Pada tumor jinak 

kapsel itu berupa kapsel sejati yang memisahkan gerombolan sel tumor dengan sel-sel 

normal sedangkan pada tumor ganas berupa kapsel palsu (pseudocapsul) karena 

kapsel itu dapat ditembus atau diinfiltrasi oleh sel-sel kanker. 

d. Dapat bergerak sendiri (amoeboid) 

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

gerombolan sel-sel tumor induknya, masuk di antara sel-sel normal di sekitarnya. Hal 

ini menimbulkan infiltrasi atau invasi ke jaringan atau organ di sekitarnya dan 

metastase atau anak sebar di kelenjar limfe atau di organ lainnya. 

e. Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran 

Ketidakwajaran itu antara lain disebabkan oleh: 

1) Kurang daya adhesi dan kohesi 

Karena kurang daya adhesi dan kohesi sel-sel kanker itu mudah lepas dari 

gerombolan sel-sel induknya dan dapat bergerak menyusup di antara sel-sel normal. 
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2) Tidak mengenal kontak inhibisi 

Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika ada kontak dengan sel normal di 

sekitarnya, sedangkan sel kanker tidak. 

3) Tidak mengenal tanda posisi 

Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika berada pada tempat atau posisi yang 

tidak semestinya, sedangkan sel kanker tidak sehingga dapat timbul anak sebar 

(metastase). 

4) Tidak mengenal batas kepadatan 

Sel normal akan berhenti tumbuh jika kepadatan sel telah mencapai konsistensi 

tertentu, sedangkan sel kanker tidak. 

f. Tidak menjalankan fungsinya dengan normal 

Sel-sel kanker merusak fungsi organ yang ditumbuhinya. Hal ini antara lain 

karena: 

1) Membran sel tidak mengandung fibronektin yang dapat menghambat 

pertumbuhan sel, kadar kalsium dan muatan listriknya kurang. 

2) Sel kanker dapat membentuk hormon, enzim dan protein yang penting untuk 

pertumbuhan. 

Sel kanker dapat dibedakan dengan sel normal antara lain sel kanker tidak 

mempunyai kontrol pertumbuhan dan daya lekat sel kanker berkurang atau bahkan 

sudah tidak ada. Inhibisi kontak sel kanker sudah tidak ada sehingga jika ditanam 

pada media kultur jaringan akan diperoleh pertumbuhan yang berlapis-lapis dan tidak 

teratur. Sel kanker mempunyai sistem enzim yang berbeda yaitu jumlah macam 
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enzim pada sel kanker lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel normal tetapi sel 

kanker memiliki enzim-enzim untuk pertumbuhan yang lebih banyak dibandingkan 

dengan sel normal (Mulyadi, 1997). Sel normal akan berjalan sesuai siklusnya 

dengan pertumbuhan terkendali sedangkan sel kanker akan mengalami pertumbuhan 

yang tidak terkendali pada mekanisme kontrol atau pengaturan pertumbuhan (King, 

2000). 

Menurut Weinberg (1996) sel normal berkembang menjadi tumor melalui 

berbagai tahapan yaitu: 

a. Sel mengalami perubahan secara genetik  

Perkembangan tumor dimulai ketika sel mengalami mutasi genetik yang 

cenderung meningkat.  

b. Hiperplasia 

Sel mengalami perubahan dan hal ini diteruskan pada keturunannya, kondisi ini 

disebut hiperplasia. Setelah satu tahun, satu dari sejuta sel ini akan mengalami mutasi 

lebih lanjut dan akan kehilangan kontrol terhadap pertumbuhannya. 

c. Displasia 

Pada kondisi ini, sangat sering terjadi reproduksi dimana sel yang diturunkan 

dalam bentuk abnormal diikuti terjadinya mutasi yang mengubah sifat-sifat sel.  

d. Kanker in situ 

Sel masih mengalami pertumbuhan yang abnormal tetapi belum menerobos 

batas-batas antar jaringan sehingga belum menyebar ke jaringan lain. 

 



 

 

15 

 

e. Kanker telah mengalami invasif ke jaringan sekitar  

Pada kondisi ini, sel kanker mulai menyebar ke jaringan lain melalui darah dan 

kelenjar getah bening. Hal ini memungkinkan terbentuknya tumor baru (metastase) 

pada organ-organ penting dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan kematian. 

Kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah 

pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang 

terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Menurut para ahli 

kanker, kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling dapat dicegah 

dan paling dapat disembuhkan dari semua kasus kanker. Kanker leher rahim terjadi 

ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim 

(abnormal). Sel-sel yang abnormal tersebut dapat dideteksi kehadirannya dengan 

suatu test yang disebut pap smear test yang merupakan suatu metode pemeriksaan 

sel-sel yang diambil dari leher rahim dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop 

untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut (Riono, 1999). 

Penyebab terjadinya kelainan pada sel-sel serviks tidak diketahui secara pasti, 

tetapi terdapat beberapa faktor resiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker 

serviks:  

1) HPV (human papillomavirus)  

HPV adalah virus penyebab kutil genitalis (kondiloma akuminata) yang 

ditularkan melalui hubungan seksual. HPV merupakan faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya kanker serviks. Varian yang sangat berbahaya adalah  HPV 

tipe 16, 18, 45 dan 56. 
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2) Merokok  

         Tembakau merusak sistem kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh 

untuk melawan infeksi HPV pada serviks.  

3) Hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini  

4) Berganti-ganti pasangan seksual  

5) Suami atau pasangan seksualnya melakukan hubungan seksual pertama pada usia 

di bawah 18 tahun, berganti-ganti pasangan dan pernah menikah dengan wanita yang 

menderita kanker serviks  

6) Pemakaian DES  (dietilstilbestrol) pada wanita hamil untuk mencegah keguguran 

(banyak digunakan pada tahun 1940-1970)  

7) Gangguan sistem kekebalan  

8) Pemakaian pil KB  

9) Infeksi herpes genitalis atau infeksi klamidia menahun  

10) Golongan ekonomi lemah (karena tidak mampu melakukan pap smear secara 

rutin)  

(Anonimb, 2004) 

 

6. Siklus Sel 

Sel kanker dapat berada dalam beberapa keadaan yaitu sedang membelah (siklus 

proliferatif), keadaan istirahat (tidak membelah, G0) dan secara permanen tidak 

membelah. Sel kanker yang sedang membelah terdapat dalam beberapa fase yaitu  
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fase mitosis (M), pascamitosis (G1), fase sintesis DNA (fase S), fase pramitosis (G2) 

(Nafrialdi dan Gan, 1995).  

Pada fase G1 terutama disintesis asam ribonukleat, sel akan tumbuh, struktur 

sitoplasma tertentu akan berdiferensiasi (Mutschler, 1999). Pada fase G1 sel anak 

yang terbentuk setelah mitosis tumbuh menjadi sel dewasa, membentuk protein, 

enzim dan kromosomnya hanya mengandung rantai tunggal DNA (haploid) 

(Sukardja, 2002). Pada akhir fase G1 terjadi peningkatan DNA disusul dengan fase S 

yang merupakan saat terjadinya replikasi DNA (Nafrialdi dan Gan, 1995). Pada fase 

S dengan pembentukan asam deoksiribonukleat baru, jumlah kromosom akan berlipat 

dua dan dengan ini pembelahan sel akan dipersiapkan (Mutschler, 1999). 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 DNA dan protein (Nafrialdi dan Gan, 1995). Selain itu, pada 

fase G2 kromosom sudah ada dalam bentuk kromatida (Mutschler, 1999). Sewaktu 

mitosis berlangsung (fase M) sintesis protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba dan 

terjadi pembelahan menjadi dua sel. Setelah itu sel dapat memasuki interfase untuk 

kembali memasuki fase G1, saat sel berproliferasi atau memasuki fase istirahat (G0). 

Sel dalam fase G0 yang masih potensial untuk berproliferasi disebut sel klonogenik 

atau sel induk (stem cell). Jadi yang menambah jumlah sel kanker ialah sel yang 

dalam siklus proliferasi dan dalam fase G0 (Nafrialdi dan Gan, 1995).  Siklus sel dapat 

dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Siklus Sel (Anonimc, 2007) 

 
 

7. Obat Antikanker 

 Ditinjau dari siklus sel, obat antikanker dapat digolongkan dalam 2 golongan. 

Golongan pertama ialah yang memperlihatkan toksisitas selektif terhadap fase-fase 

tertentu dari siklus sel dan disebut zat cell cycle-specific (CSS). Zat CSS ini terbukti 

efektif terhadap kanker yang berproliferasi tinggi. Golongan kedua ialah zat cell cycle 

non-specific (CCNS) (Nafrialdi dan Gan, 1995) yang akan membunuh kanker dalam 

fase membelah atau istirahat. Karena obat-obat tersebut mempunyai efek yang 

terbatas, kombinasi obat kanker dengan mekanisme kerja yang berlainan dan kadang-

kadang dengan toksisitas yang berbeda sering digunakan dan akan menghasilkan efek 
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aditif atau sinergistik pada sel-sel kanker tersebut (Katzung, 1994). Pilihan obat 

antikanker antara lain: 

a. Alkilator 

Sitostatika pengalkilasi adalah sitostatika yang dapat bereaksi, umumnya 

mempunyai dua gugus fungsi, yang kerjanya berdasarkan alkilasi asam nukleat 

(Mutschler, 1999). Alkilator bersifat sitotoksik dengan membentuk zat antara 

imonium atau karbonium reaktif yang bekerja mengadakan alkilasi kelompok basa 

DNA nukleofilik (Katzung, 1994) sehingga menghambat replikasi sel melalui 

pembentukan ikatan kovalen basa yang terdapat dalam DNA inti (Roger, 1990).     

b. Antimetabolit 

 Antimetabolit mengusir secara kompetitif senyawa dasar metabolit alami atau 

memblok enzim dan dengan cara ini menghambat metabolisme dan pertumbuhan sel. 

Kerjanya amat tidak spesifik artinya senyawa akan menyerang semua sel yang 

membelah dengan cepat dengan cara yang sama (Mutschler, 1999). 

c. Alkaloid Tumbuhan 

Alkaloid vinka berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein 

mikrotubulus, spindle mitotik dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti 

dalam metafase (spindle poison) (Nafrialdi dan Gan, 1995).  

d. Antibiotik Antitumor 

Beberapa golongan antibiotik yang berbeda secara kimiawi mempunyai 

aktivitas antikanker termasuk antrasiklin, aktinomisin dan bleomisin. Antrasiklin 

berinterkalasi dengan heliks DNA sehingga gagal berpilin serta membentuk DNA dan 
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RNA. Selain itu dapat merusak membran sel dan membentuk radikal bebas berupa 

lipid peroksid (Roger, 1990). Aktinomisin memblok polimerasi RNA yang dependen 

terhadap DNA kerena terbentuknya kompleks antara obat dengan DNA dan juga 

dapat menyebabkan putusnya rantai DNA. Sedangkan bleomisin bersifat sitotoksik 

berdasarkan daya memecah DNA (Nafrialdi dan Gan, 1995).         

e. Enzim 

Asparaginase merupakan suatu enzim katalisator yang berperan dalam hidrolisis 

asparagin menjadi asam aspartat dan amonia. Dengan demikian sel kanker 

kekurangan asparagin yang berakibat kematian sel (Nafrialdi dan Gan, 1995). 

f. Hormon 

Hormon dan antagonis hormon bukan sitotoksik dalam arti yang sesungguhnya, 

walaupun demikian dapat digunakan dengan sangat berhasil pada tumor yang 

pertumbuhannya bergantung pada adanya hormon. Ini berlaku dalam persentase 

tinggi pada karsinoma prostat, payudara dan korpus uterus (Mutschler, 1999).   

8. Sel HeLa 

Penapisan aktivitas sitotoksik dilakukan terhadap sel yang cepat tumbuh dan 

mudah penanganannya. Sel HeLa merupakan continuous cell lines yang tumbuh 

sebagai sel yang semi melekat. Sel HeLa diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim 

(serviks) manusia. Sel ini diisolasi sejak tahun 1951 dari rahim wanita pertama 

penderita kanker leher rahim, berasal dari Baltimore USA yang bernama Henrietta 

Lack yang berusia 31 tahun (Anonimd, 2007). 
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Sel HeLa dapat digunakan untuk tes antitumor, transformasi uji tumorigenitas, 

uji sitotoksisitas, biologi sel dan invasi bakteri. Sel HeLa secara morfologi 

merupakan sel epitelial yang sudah dimasuki oleh Human Papiloma Virus  (HPV) tipe 

18. Sel bersifat immortal dan sangat agresif sehingga mudah untuk menginvasi kultur 

sel lain (Doyle dan Griffiths, 2000). 

Terdapat beberapa alasan pemilihan kultur sel HeLa pada penelitian ini. 

Continuous cell line ini lebih mudah ditangani, tumbuh lebih cepat, sehingga mampu 

memproduksi lebih banyak sel (Cann, 2002). Selain itu, kultur sel HeLa digunakan 

dalam penelitian kanker karena memiliki gen p53 yang dapat diinduksi dengan 

senyawa yang diujikan sehingga terjadi apoptosis sel (Desaintes et al.,1999). 

Kanker serviks diantaranya terjadi karena adanya infeksi Human Papilloma 

Virus (HPV) yang menyebabkan terjadinya perubahan yang abnormal dari sel-sel 

leher rahim (Riono, 1999). Papillomavirus merupakan virus DNA yang menginfeksi 

kulit dan membran mukosa manusia (Desaintes et al., 1997). HPV dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu tipe resiko tinggi seperti HPV 16, 18, 31 

dan 33 yang menyebabkan terjadinya kanker dan HPV resiko rendah seperti HPV 6, 

11 dan 13 yang menyebabkan candyloma lunak. Ketika menginfeksi sel, HPV tipe 18 

akan mengekspresikan protein E6 dan E7 (Thierry et al., 1987 cit Desaintes et al., 

1997). Protein ini merupakan protein supresor yang berpengaruh pada proliferasi dan 

kematian sel. E6 akan berikatan dengan p53 untuk mendegradasi p53 sehingga sel 

tidak mengalami apoptosis sedangkan E7 berikatan dengan pRb yang menyebabkan 

sel berproliferasi terus-menerus (Dyson et al., 1989 cit Desaintes et al., 1997 ).  



 

 

22 

 

Media yang digunakan pada kultur sel HeLa adalah RPMI 1640-serum. Media 

RPMI mengandung nutrisi yang dibutuhkan sel seperti asam amino, vitamin, garam-

garam anorganik dan glukosa, sedangkan serum mengandung hormon yang memacu 

pertumbuhan sel, albumin sebagai protein transport, lipid untuk pertumbuhan sel dan 

mineral sebagai kofaktor enzim. Seluruh komponen dalam media RPMI-serum 

tersebut untuk memberikan nutrisi yang cukup pada sel untuk tetap bertahan hidup 

dan memperbanyak diri (Freshney, 1987). 

9. Sitotoksik  

Uji sitotoksik digunakan untuk memprediksi keberadaan obat sitotoksik baru 

dari bahan alam yang berpotensi sebagai antikanker. Adapun dasar dari percobaan ini 

antara lain, bahwa sistem penetapan aktivitas biologi akan menghasilkan kurva dosis 

respon dan kriteria respon yang seharusnya menunjukkan hubungan lurus dengan 

jumlah sel. Informasi yang didapat dari kurva seharusnya berhubungan dengan efek 

in vivo dari obat sitotoksik yang sama (Burger, 1970). Akhir dari uji sitotoksik dapat 

memberikan informasi konsentrasi obat yang masih memungkinkan sel mampu 

bertahan hidup (Doyle dan Griffiths, 2000). 

Uji sitotoksik adalah uji in vitro dengan menggunakan kultur sel yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplasmatik dari suatu senyawa. Penggunaan 

uji sitotoksik pada suatu sel merupakan salah satu cara penetapan in vitro untuk 

mendapatkan obat -obat sitotoksik. Sistem ini merupakan uji kualitatif dengan cara 

menetapkan kematian sel. Akhir-akhir ini uji sitotoksik digunakan secara luas 

menggantikan uji toksisitas secara in vivo yang menggunakan hewan. Metode in vitro 
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memberikan beberapa keuntungan, antara lain dapat digunakan sebagai langkah awal 

dalam pengembangan suatu obat, merupakan metode yang cepat, hanya memerlukan 

sedikit senyawa yang digunakan dalam pengujian, secara drastis dapat mengurangi 

penggunaan hewan laboratorium dan untuk beberapa tujuan penggunaan kultur sel 

primer dari bermacam-macam organ target (hati, paru-paru, ginjal, kulit, SSP) dapat 

memberikan informasi tentang potensi efeknya pada sel target manusia secara 

langsung (Doyle dan Griffiths, 2000). 

Metode kuantifikasi sel yang banyak digunakan dalam penelitian sitotoksik 

adalah metode haemocytometer dan metode MTT. 

a. Perhitungan secara langsung dengan metode haemocytometer 

Haemocytometer merupakan perangkat gelas bersama coverslip tipis, terbagi 

dalam sembilan area dengan empat area pojok sebagai area menghitung jumlah sel. 

Ketebalan chamber adalah 0,1 mm dengan kapasitas 10 µl cairan berisi sel dalam 

area 0,9 mm3 (Caprette, 2000). 

Beberapa hal perlu diperhatikan saat menghitung sel dengan haemocytometer. 

Sel harus tersuspensi rata dalam cairan untuk mencegah tumpang tindih sel. Jumlah 

sel yang minimum yang dihitung adalah seratus agar dapat dihitung secara statistik 

(Caprette, 2000). Sel yang melekat perlu ditripsinasi untuk mensuspensikan sel dalam 

larutan. 

Tripan blue biasa digunakan untuk membedakan sel hidup dan sel mati. Sel 

hidup tidak terwarnai, bulat dan relatif kecil dibandingkan dengan sel mati. 

Sedangkan sel mati membengkak dan berwarna biru (Doyle dan Griffiths, 2000). 
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Dalam beberapa hal penggunaan tripan blue dihindari karena menyebabkan lapangan 

pandang berwarna gelap sehingga sulit membedakan sel hidup dan sel mati (Elly, 

2002 cit Lindya, 2007). Pemaparan tripan blue yang lebih dari 15 menit juga akan 

mewarnai sel hidup (Sigma, 1999). 

b. Perhitungan secara tidak langsung dengan metode MTT 

MTT assay merupakan metode yang penggunaannya sudah banyak 

diaplikasikan dalam berbagai bidang. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur 

proliferasi sel secara kolorimetri. Metode MTT relatif cepat, sensitif, akurat, 

digunakan untuk mengukur sampel dalam jumlah besar dan hasilnya bisa untuk 

memprediksi sifat sitotoksik suatu bahan (Doyle dan Griffiths, 2000). M etode ini 

berdasarkan pada perubahan garam tetrazolium (3-(4,5-dimet iltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolium bromida) (MTT) menjadi formazan dalam mitokondria yang aktif 

pada sel hidup. MTT diabsorbsi ke dalam sel hidup dan dipecah melalui reaksi 

reduksi oleh enzim reduktase dalam rantai respirasi mitokondria menjadi formazan 

yang terlarut dalam SDS 10% berwarna ungu (Doyle dan Griffiths, 2000). 

Konsentrasi formazan yang berwarna ungu dapat ditentukan secara spektrofotometri 

visibel  dan berbanding lurus dengan jumlah sel hidup karena reduksi hanya terjadi 

ketika enzim reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria aktif 

(Mosmann, 1983). Semakin besar absorbansi menunjukkan semakin banyak jumlah 

sel yang hidup. Reaksi reduksi MTT dapat dilihat pada Gambar 3. 
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   MTT     Formazan 

Gambar 3. Reaksi Reduksi MTT menjadi Formazan (Mosmann, 1983) 

Garam tetrazolium (MTT) dilarutkan dalam Phosphate-Buffered 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 suhu 370 C. 

Kristal formazan berwarna ungu yang terbentuk tidak larut dalam air (Doyle dan 

Griffiths, 2000) tetapi terlarut dengan adanya penambahan SDS 10 % dalam HCL 

0,01 N (Tada et al., 1986). SDS 10% disebut dengan stop solution yang berfungsi 

untuk mendenaturasi protein menjadi unit rantai polipeptida dan membentuk 

kompleks SDS-polipeptida dan untuk melarutkan garam formazan (Burgess, 1995) 

sehingga formazan dapat dibaca  absorbansinya secara spektrofotometri dengan 

ELISA reader pada panjang gelombang 550 nm. Absorbansi tersebut 

menggambarkan jumlah sel hidup. Semakin kuat intensitas warna ungu yang 

terbentuk, absorbansi akan semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak MTT yang diabsorbsi ke dalam sel hidup dan dipecah melalui reaksi reduksi 

oleh enzim reduktase dalam rantai respirasi mitokondria sehingga formazan yang 
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terbentuk juga semakin banyak, absorbansi ini yang akan digunakan untuk 

menghitung persentase sel hidup sebagai respon (Sieuwerts et al.,1995 cit 

Kusumaningrum, 2007). Intensitas warna ungu yang terbentuk berbanding langsung 

dengan jumlah sel yang aktif melakukan metabolisme (Sigma, 1999).   

Kelemahan metode MTT adalah metode ini tidak dapat diaplikasikan untuk 

sampel yang berwarna karena warna sampel juga akan menyerap sinar UV sehingga 

absorbansi yang diperoleh menjadi lebih besar dari yang seharusnya dan hasil 

pengamatan uji sitotoksik menjadi tidak valid (Elly, 2002 cit Lindya). Akan tetapi, 

metode direct counting juga memiliki kelemahan antara lain memerlukan waktu 

relatif lama dan penghitung jumlah sel hidup bersifat subjektif, hasil antara individu 

akan berbeda sama sekali (Lindya, 2007). Untuk mengatasi kelemahan metode MTT 

perlu digunakan kontrol ekstrak. Selain itu juga diperlukan kontrol media dan kontrol 

terhadap jumlah sel HeLa yang hidup atau tanpa perlakuan dalam perhitungan. 

Dengan cara ini absorbansi warna kristal formazan yang larut akan sebanding dengan 

jumlah sel hidup (Lindya, 2007).  

Uji sitotoksik ini digunakan untuk menentukan nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel 50% dan 

menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. Nilai ini merupakan 

patokan untuk melakukan uji pengamatan kinetika sel (Meiyanto, 2002). Nilai IC50 

menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitostatik. Semakin besar harga IC50 

maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. 
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E. KETERANGAN EMPIRIS 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah efek sitotoksik 

buah kemukus (Piper cubeba L.) terhadap sel HeLa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




