
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

      Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) setiap tahun jumlah penderita 

kanker di dunia bertambah 6,25 juta orang. Dalam 10 tahun mendatang diperkirakan 

9 juta orang akan meninggal setiap tahun akibat kanker. Dua pertiga dari penderita 

kanker di dunia akan berada di negara-negara yang sedang berkembang (Anonim, 

1995). Penyakit kanker di dunia menempati urutan kedua setelah jantung, di 

Indonesia kanker masuk urutan keenam sebagai penyebab kematian (Mulyadi, 1997). 

      Kanker adalah penyakit yang ditandai oleh adanya pertumbuhan yang tidak 

terkontrol yang mengarah pada proses invasi ke jaringan sekitar dan menyebar 

(metastatis) ke bagian tubuh lain (King, 2000). Pertumbuhan sel-sel kanker tidak 

terkoordinasi dengan jaringan lain sehingga berbahaya bagi tubuh. Sel kanker 

merusak jaringan sel lain yang normal dan menyebar ke organ tubuh lain melalui 

jaringan ikat, darah, saraf, dan jaringan penunjang organ tubuh. Bagian organ tubuh 

yang terserang sel kanker akan terhambat pertumbuhannya (Mardiana, 2004). 

      Kanker serviks merupakan kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah 

kanker payudara yang diderita oleh kaum wanita di seluruh dunia. Bahkan, di 

Indonesia jenis kanker ini menduduki peringkat pertama. Jumlah kematian yang 

cukup besar yaitu 8.000 dari 15.000 penderita kanker serviks setiap tahunnya 

disebabkan keterlambatan pengobatan. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah 



kanker yang menyerang bagian ujung bawah rahim yang menonjol ke vagina 

(Mardiana, 2004). 

Berbagai cara penyembuhan telah dilakukan untuk melawan kanker seperti 

pembedahan, penyinaran, kemoterapi dan imunoterapi, namun demikian masing-

masing cara tersebut mempunyai kelemahan sendiri sehingga pengobatan kanker 

belum memuaskan hingga saat ini. Dengan demikian usaha menemukan bahan obat  

antikanker yang lebih spesifik dan sensitif sangat diperlukan (Sonlimar dkk., 2002) 

Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan yang luar biasa. Dari 30.000 spesies 

tumbuhan yang ada, 1.260 spesies dapat dimanfaatkan sebagai obat (Mangan, 2003). 

Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi peneliti Indonesia untuk meneliti 

tumbuhan asli Indonesia secara intensif tentang kandungan tumbuh-tumbuhan untuk 

mendapatkan alternatif senyawa antikanker. 

Salah satu tumbuhan yang besar dan tersebar di daerah tropika Asia adalah famili 

Dipterocarpaceae. Famili tumbuhan terdiri dari 16 genus, salah satunya yaitu 

Dipterocarpus yang dikenal dengan nama Keruing. Dipterocarpus merupakan 

penghasil kayu utama dari kawasan hutan Indonesia bagian barat yaitu Sumatra dan 

Kalimantan yang memenuhi keperluan kayu dalam negeri maupun kayu ekspor. Kayu 

Keruing mengandung damar atau balsam (oleo-resin) yang harum, lengket dan 

berminyak, dan dikenal dengan nama minyak keruing atau minyak lagan. Damar dari 

keruing ini dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Balsam keruing dapat dipakai 

sebagai obat lepra, bisul, gonorea dan penyakit kulit lainnya (Kartawinata, 1983). 



Kandungan senyawa kimia metabolit sekunder tumbuhan famili Dipterocarpaceae 

cukup beragam, meliputi golongan fenol, seperti oligostilbenoid, flavonoid, fenil 

propanoid, dan turunan asam fenolat, serta golongan non-fenol yaitu triterpenoid 

(Sotheeswaran dkk., 1993 cit Muhtadi, 2006). Muhtadi dkk., (2006), menguji efek 

sitotoksik senyawa hasil isolasi dari kulit batang Dipterocarpus hasselti Blume 

terhadap sel murin leukemia P-388 dan masing-masing menunjukkan harga IC50 yaitu 

(-)- -viniferin sebesar 7,8 μg/mL, (-)-laevifonol 100 μg/mL, (-)- -viniferin 17,5 

μg/mL,  (-)-vatikanol B 51,5 μg/mL, dan (-)-hopeafenol 5,0 μg/mL. Senyawa -

viniferin, -viniferin dan hopeafenol ditemui pada hampir semua spesies tumbuhan 

famili Dipterocarpaceae (Muhtadi dkk., 2006). Oleh karena Dipterocarpus hasselti

Blume dan Dipterocarpus validus Blume satu famili maka perlu diteliti potensi 

sitotoksik dari fraksi polar ekstrak metanol kulit batang kambong (Dipterocarpus

validus Blume) terhadap sel HeLa. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah fraksi polar dari ekstrak metanol kulit batang kambong (Dipterocarpus

validus Blume) mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HeLa ? 

2. Berapa nilai IC50 fraksi polar dari ekstrak metanol kulit batang kambong 

(Dipterocarpus validus Blume) ? 



3. Berdasarkan analisis kromatografi lapis tipisnya, senyawa apa saja yang 

terkandung dalam fraksi polar dari ekstrak metanol kulit batang kambong   

(Dipterocarpus validus Blume) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memisahkan fraksi polar dari ekstrak metanol kulit batang kambong 

(Dipterocarpus validus Blume). 

2. Menentukan harga IC50 dari fraksi polar ekstrak metanol kulit batang kambong 

(Dipterocarpus validus Blume). 

3. Mengidentifikasi kandungan kimia dalam fraksi polar dari ekstrak metanol kulit 

batang kambong (Dipterocarpus validus Blume). 

D. Tinjauan Pustaka 

1. 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 (invasi) 

atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh (metastasis). Pertumbuhan yang tidak 

terkendali tersebut disebabkan kerusakan DNA, yang menyebabkan mutasi di gen 

vital yang mengontrol pembelahan sel. Mutasi sering diakibatkan agen kimia maupun 



fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara spontan (diperoleh) ataupun 

diwariskan (mutasi germline) (Anonim, 2007). 

a. Karakteristik kanker 

Dalam kondisi normal, sel hanya akan berkembang biak dengan cara membelah 

diri jika ada yang mati atau rusak. Sel kanker akan terus mengalami 

perkembangbiakan meskipun tidak dibutuhkan oleh tubuh. Penyakit ini timbul akibat 

kondisi fisik yang tidak normal dan pola hidup yang tidak sehat. Kanker bisa 

menyerang jaringan dalam berbagai organ tubuh, termasuk organ reproduksi wanita, 

yang terdiri dari payudara, rahim, indung telur, dan vagina  (Mardiana, 2004). 

Terjadinya kanker meliputi banyak tahapan, dimana pada setiap tahapan 

menggambarkan perubahan genetik yang akan mendorong transformasi sel normal 

menjadi sel kanker. Sel kanker memiliki keadaan fisiologis yang berbeda di banding 

sel normal, karena sel telah mengalami perubahan genetik (Hanahan dan Weinberg, 

2000).

Secara umum sifat sel kanker adalah: 

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 semakin jauh menyimpang dari sel 

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



kanker umumnya pendek, belum semua defek gen dapat direparasi atau 

tidak sempat direparasi sehingga keturunan sel-selnya menjadi bervariasi 

(Sukardja, 2000). 

2) 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 ditumbuhi. Sel-sel normal 

setelah beberapa generasi akan berhenti tumbuh. Hanya sel yang disebut 

“stem sel” masih mempunyai kemampuan tumbuh, bila ada rangsangan 

untuk tumbuh (Sukardja, 2000). 

3) Mendesak dan merusak sel-sel normal disekitarnya 

Sel-sel tumor mendesak (ekspansif) sel-sel normal disekitarnya, 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, sedang pada tumor ganas berupa kapsel palsu 

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

sel kanker (Sukardja, 2000). 

4) Dapat bergerak sendiri (amoeboid) 

Sel-sel kanker itu 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 (Sukardja, 2000). 

5) Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran 

Ketidakwajaran antara lain disebabkan oleh karena kurang daya adhesi 

dan kohesi sel-sel kanker, tidak mengenal kontak inhibisi, tidak mengenal

tanda posisi, tidak mengenal batas kepadatan (Sukardja, 2000). 

6) Tidak menjalankan fungsinya yang normal

Sel-sel kanker merusak fungsi organ yang ditumbuhinya, antara lain 

karena membrane sel kanker tidak mengandung fibronektin yaitu suatu 

glukoprotein yang dapat menghambat pertunbuhan sel, kadar kalsium 

kurang, muatan listrik kurang (Sukardja, 2000). 

b. Siklus sel kanker 

1) Perputaran daur sel 

Sel kanker berada dalam tiga keadaan, sel yang sedang membelah atau 

dalam siklus proliferatif, sel dalam keadaan istirahat, sel yang secara 

permanen tidak dapat membelah (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995). Skema

pembelahan sel kanker dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Skema Pembelahan Pada Sel Kanker (Nafrialdi   dan
Ganiswara,  1995). 



Sel tumor yang sudah membelah terdapat dalam beberapa fase yaitu fase 

mitosis (M), pasca mitosis (G1), fase sintesis DNA (fase S) dan fase 

pramitosis (G2). 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 fase mitosis 

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

terjadi pembelahan menjadi dua sel. Setelah itu sel dapat memasuki 

interfase untuk kembali memasuki fase G1, inilah saat proliferasi atau 

memasuki fase istirahat (G0). Sel pada fase G0 masih potensial untuk 

berproliferasi disebut sel klonogenik atau sel induk (stem cell) jadi yang 

dapat menambah jumlah sel kanker adalah sel dalam siklus proliferasi dan 

fase G0 (Nafrialdi dan Ganiswara, 1995). 

2) Regulasi daur sel 

Regulasi daur sel (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 dan Weinbreg, 2000). Pertumbuhan menunjukan 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 proliferasi atau potensi proliferasi sel 

tersebut berkurang. Sel kanker seringkali dikatakan sebagai sel yang 

berproliferasi lebih cepat dibandingkan dengan keadaan normalnya 

(King,2000).

c. Karsinogen dan Karsinogenesis 

Karsinogen secara umum dapat diartikan sebagai penyebab penyakit kanker. 

Penyebab penyakit kanker hingga kini dapat digolongkan menjadi 3 faktor yaitu: 

fisika, virus, dan senyawa kimia (Mulyadi, 1997). 

Karsinogenesis dapat diartikan sebagai proses terjadinya kanker (Mulyadi, 1997). 

Karsinogenesis adalah suatu proses yang memberikan hasil suatu transformasi sel 

normal menjadi sel neoplastik yang disebabkan oleh perubahan genetik yang menetap 

atau mutasi (Underwood, 1999). 

d. Pengobatan kanker 

Seperti pada kejadian penyakit yang lain, jika perubahan awal dapat dideteksi 

seawal mungkin, tindakan pengobatan dapat diberikan sedini mungkin. Jika 

perubahan awal telah diketahui pengobatan yang umum diberikan adalah dengan 

pemanasan, diathermy atau dengan sinar laser, dan cone biopsy, yaitu dengan cara 

mengambil sedikit dari sel yang mengalami perubahan. Jika perjalanan penyakit telah 

sampai pada tahap pre-kanker, dan kanker telah dapat diidentifikasi, maka untuk 

penyembuhan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: operasi, yaitu dengan 

mengambil daerah yang terserang kanker, dan radioterapi yaitu dengan menggunakan 



sinar X berkekuatan tinggi yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal 

(Riono, 1999). 

Obat antikanker seharusnya dapat membunuh sel kanker tanpa membahayakan 

jaringan sel normal. Penggunaan obat perlu mempertimbangkan untung rugi untuk 

mendapatkan efek terapi yang baik (Katzung, 1997). Penggunaan kemoterapi 

antikanker belum memberikan hasil optimal karena obat tersebut bekerja tidak 

spesifik. Masalah lain dalam kemoterapi adalah timbulnya resistensi dari sel kanker 

terhadap antikanker tersebut yang membuat antikanker tersebut tidak sensitif lagi. 

Dengan demikian usaha menemukan antikanker yang lebih spesifik dan sensitif 

sangat diperlukan (Sonlimar dkk., 2002). 

2. Kanker Leher Rahim (Cervix)

Kanker servik (Cervical Cancer), atau kanker leher rahim adalah kanker yang 

terjadi pada servik uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang 

merupakan pintu masuk ke arah rahim (uterus) dengan vagina. Dijumpainya Human 

Papilloma Virus (HPV) sering diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan yang 

abnormal dari sel-sel leher rahim (Riono, 1997).  

Saat awal infeksi, HPV mengekspresikan protein E1 dan E2. protein E2 berperan 

pada regulasi dalam transkripsi dan replikasi DNA (Desaintes dkk., 1999). Seiring 

dengan terjadinya karsinogenesis, sekuen tertentu terinsersi pada kromosom manusia 

sehingga gen E2 akan mengalami splicing dan menjadi inaktif. E2 berfungsi 

menghambat ekspresi E6 dan E7 (King, 2000).  



3. Sel HeLa 

Sel HeLa atau HeLa cell lines merupakan continous cell lines yang tumbuh 

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

(cervix) manusia. Sel ini diisolasi sejak tahun 1951 dari rahim seorang wanita 

penderita kanker leher rahim, berasal dari Baltimore yang bernama Henrieta Lacks 

(31 tahun). HeLa merupakan singkatan dari namanya (Labwork, 2000, cit Julia, 

2001).

Pada umumnya uji sitotoksik secara in vitro dapat digunakan primer maupun 

subkultur yang merupakan turunan dari sel primer disebut sebagai cell lines

(Setyowati, 2004). 

Sel HeLa dapat digunakan untuk tes antitumor, transformasi, uji tumorigenesitas, 

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

sel epithelial dan sudah dimasuki oleh Human Papilloma Virus (HPV) tipe 18. Sel ini 

bersifat immortal dan sangat agresif sehingga mudah untuk dikultivasi tetapi sel ini 

mudah menginvasi kultur sel lain (Doyle dan Griffith, 1998). 

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

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

anorganik dan glukosa. Serum mengandung hormon yang memacu pertumbuhan sel, 

albumin merupakan protein transport, lipid yang diperlukan untuk pertumbuhan sel 

dan mineral yang merupakan 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). 



4. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Anonim, 2000). 

Metode dasar dari ekstraksi adalah maserasi (Ansel, 1989). Maserasi adalah proses 

pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar (Anonim, 2000).  

Maserasi merupakan proses paling mudah di mana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Ekstrak dipisahkan dari 

ampasnya dengan menyaring. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya 

(Anonim, 2000). 

5. Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

Kromatografi cair vakum pertama kali dipublikasikan tahun 1977 oleh Coll dkk, 

dipakai untuk mengisolasi diterpena sembrenoid dari terumbu karang lunak Australia 

(Hostettmann, 1995). 

Kromatografi cair vakum menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom 

pendek. Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penyerap mutu KLT 

10-40 μm) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. 

Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan 

penyerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan sekarang siap 



dipakai. Cuplikan, dilarutkan dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada 

bagian atas kolom atau pada lapisan penyerap dan dihisap perlahan-lahan ke dalam 

kemasan dengan menghidupkan pompa vakum. Kolom dielusi dengan campuran 

pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran 

ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan 

fraksi. Oleh karena itu kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk 

meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann, 1995). 

6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa 

seperti ion-ion anorganik, kompleks senyawa-senyawa organik dengan anorganik, 

dan senyawa-senyawa organik baik yang terdapat di alam maupun sintetik (Adnan, 

1997). Kromatografi lapis tipis adalah yang paling cocok untuk analisis obat di 

laboratorium farmasi. Metode ini hanya memerlukan investasi yang kecil untuk 

perlengkapan, menggunakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan analisis (15-60 

menit), dan memerlukan jumlah cuplikan yang sangat sedikit (kira-kira 0,1 gram). 

Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan yang 

memisahkan, yang terdiri atas bahan yang berbutir-butir (fase diam), ditempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang 

akan dipisah berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). Setelah pelat 

atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang 

yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembang). 



Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl,

1985).

Penyerap (fase diam) yang umum adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa, 

poliamida. Perlu diperhatikan bahwa penyerap seperti aluminium oksida dan silika

gel mempunyai kadar air yang berpengaruh nyata terhadap daya pemisahannya. Fase 

gerak merupakan medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase

gerak ini bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena ada daya 

kapiler. Pemilihan fase gerak dipengaruhi oleh macam dan polaritas zat kimia yang

dipisahkan (Stahl, 1985). 

Angka Rf merupakan jarak pengembang senyawa pada kromatogram. Angka Rf 

berkisar 0,00-1,00 hanya ditentukan 2 desimal, sedangkan hRf adalah angka Rf 

dikalikan 100 menghasilkan nilai berjangka 0 sampai 100. 

Rf = 
awal titik darianpengembangbatasdepangarisjarak

awaltitikdaribercakpusattitikjarak

(Stahl, 1985). 

7. Tumbuhan Kambong (Dipterocarpus validus Blume )

1) Klasifikasi Tanaman 

Divisi : Magnoliophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Magnoliopsidae 

Subkelas : Dillenidae 



Ordo : Theales 

Famili : Dipterocarpaceae

Genus : Dipterocarpus 

Spesies : Dipterocarpus validus Blume

(Cronquist, 1981) 

2) Manfaat Tumbuhan 

Tumbuhan kambong bermanfaat sebagai kayu perdagangan, bantalan 

jalan kereta api, dan balsam kambong dapat dipakai sebagai obat lepra, 

bisul, gonorea, dan penyakit kulit lainnya (Kartawinata, 1983).

3) Kandungan Kimia Kambong (Dipterocarpus validus Blume)

Kandungan senyawa kimia metabolit sekunder tumbuhan kambong

beraneka ragam, meliputi golongan fenol, seperti oligostilbenoid, flavonoid, 

fenilpropanoid, dan turunan asam fenolat, serta golongan non-fenol yaitu 

triterpenoid (Hegnauer cit Muhtadi, 1996). Struktur dari senyawa flavonoid 

dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 
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Gambar 2. Kerangka Dasar Flavonoid (Markham, 1988) 



4) Morfologi Tanaman 

Kambong merupakan pohon yang sering kali berbanir dengan kulit 

batang yang pucat. Ranting, kuncup daun, bagian luar daun penumpu, 

tangkai daun, dan pangkal perbungaan berbulu panjang dan tebal, dan 

menjadi berumbai setelah ranting dan daun penumpu membesar. Daun 

berukuran besar (pada pohon muda dapat sampai 0,5 m panjangnya) 

berbentuk bulat telur, tebal; pinggirnya bergelombang; pangkalnya 

bervariasi dari tumpul sampai berangsur-angsur lancip, ujungnya lancip 

sampai melancip dengan ekor yang agak panjang. Urat daun sekunder 

banyak, urat daun tersier seperti tangga. Tangkai daun panjang 

(Kartawinata, 1983). 

Perbungaan tandan, agak panjang, berbunga besar dan sedikit. Buahnya 

berbentuk gasing dan tidak berbulu. Dua buah kelopak utama berbentuk 

sodet dan berukuran panjang sekali. Tiga sayap kecil pendek sekali dan 

melengkung. Tangkai buah panjang (Kartawinata, 1983). 

8. Uji Sitotoksik 

Uji sitotoksik merupakan perkembangan untuk mengidentifikasi obat sitotoksik 

baru atau deteksi obat dengan aktivitas antitumor (Burger, 1970). Uji sitotoksik 

adalah uji in vitro dengan menggunakan kultur sel yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya aktivitas antineoplastik dari suatu senyawa. Penggunaan uji sitotoksik pada 

kultur sel merupakan salah satu cara penetapan in vitro untuk mendapatkan obat-obat 



sitotoksik. Sistem ini merupakan uji kuantitatif dengan cara menetapkan kematian sel. 

Akhir-akhir ini uji sitotoksik digunakan secara luas menggantikan uji toksisitas secara 

in vivo yang menggunakan hewan. Ada beberapa alasan yaitu in vitro sebagai tahap 

awal mengembangkan obat baru, lebih ekonomis dibanding uji toksisitas secara         

in vivo dan keterbatasan hewan sebagai uji untuk korelasi hasilnya pada manusia 

karena adanya perbedaan antara kedua spesies (Fresney, 1986). Pengembangan 

metode in vitro sebagai alternatif sebagai pengganti pengujian menggunakan hewan 

uji mempunyai relevensi cukup baik yang bertujuan untuk mendeteksi potensi 

ketoksikan suatu obat pada manusia (Doyle dan Griffith, 2000). 

Beberapa metode umum yang digunakan untuk uji sitotoksik adalah sebagai 

berikut:

1. Menggunakan biru tripan (Trypan Blue)

2. Menggunakan senyawa aktif radioaktif contohnya tritium berlabel timiden 

3. MTT assay

4. Perhitungan langsung        

(Juneidi, 2005) 

Efek sitotoksik dari ekstrak ditentukan dengan mengukur jumlah sel hidup 

menggunakan pereaksi MTT, yaitu suatu garam tetrazolium yang dapat dipecah oleh 

sistem reduktase suksinat-tetrazolium menjadi formazan. Formazan merupakan zat 

berwarna ungu dan setelah ditambah dengan stop solution, intensitas warna ungu 

yang terbentuk dapat ditetapkan secara spektrofotometri (Sigma, 1999). Dalam hal ini 

stop solution berfungsi untuk mendenaturasi protein (berstruktur kuartener) menjadi 



unit rantai polipeptida dan membentuk kompleks SDS-polipeptida dan untuk 

melarutkan garam formazan (Burgess, 1995). Reaksi reduksi MTT menjadi formazan

ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Reaksi reduksi MTT menjadi formazan (Mosmann, 1983)

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter 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

yang menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitostatik. Semakin besar harga

IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Meyer dkk., 1982), persentase 

kehidupan dihitung dengan cara jumlah sel hidup kontrol dikurangi jumlah sel hidup 

perlakuan, dibagi jumlah sel hidup kontrol dikali 100%. IC50 dihitung dengan analisa 

probit.



E. Keterangan Empiris 

      Tumbuhan kambong (Dipterocarpus validus Blume) merupakan famili 

Dipterocarpaceae. Kandungan senyawa kimia metabolit sekunder tumbuhan famili 

Dipterocarpaceae cukup beragam, meliputi golongan fenol, seperti oligostilbenoid, 

flavonoid, fenil propanoid, dan turunan asam fenolat, serta golongan non-fenol yaitu 

triterpenoid (Sotheeswaran dkk., 1983).

Muhtadi dkk., (2006), menyatakan bahwa senyawa hasil isolasi dari kulit batang 

Dipterocarpus hasselti Blume terhadap sel murin leukemia P-388 terbukti 

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel murin leukemia-P388 dan masing-masing 

menunjukkan harga IC50 yaitu (-)- -viniferin sebesar 7,8 μg/mL, (-)-laevifonol 100 

μg/mL, (-)- -viniferin 17,5 μg/mL,  (-)-vatikanol B 51,5 μg/mL, dan (-)-hopeafenol 

5,0 μg/mL. 

Berdasarkan kesamaan famili, untuk itu dilakukan penelitian tentang efek 

sitotoksik fraksi polar ekstrak metanol kulit batang kambong (Dipterocarpus validus 

Blume) terhadap sel HeLa. 


