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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang dapat bersifat toksik untuk 

menghambat  dan menghentikan pertumbuhan sel kanker (Zuhud, 2011). Oleh 

karena itu biasanya uji sitotoksik dilakukan pada suatu ekstrak pada sel kanker. 

 Sejak lama penyakit kanker menjadi momok bagi banyak orang 

(Sudewo, 2004). Penyakit kanker masih menjadi masalah kesehatan dunia baik 

di negara berkembang maupun negara maju. Dalam laporan Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) disebutkan bahwa 12% kematian yang terjadi dari 50 juta 

kematian dalam tahun 1997 disebabkan oleh kanker. Sebesar duapertiga dari 

jumlah tersebut terjadi di negara berkembang (Anonima, 2011). Sedangkan pada 

tahun 2005 jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai 6% dari populasi 

(Siswono, 2005). 

Salah satu kanker terbesar dan terbanyak pada wanita Indonesia yaitu 

kanker payudara (Dalimartha, 2003). Kanker ini sering ditemukan di seluruh 

dunia dengan insiden relatif tinggi, yaitu 20% dari seluruh keganasan. Tahun 

2000 diperkirakan 1,2 juta wanita di Amerika terdiagnosis kanker payudara dan 

lebih dari 700.000  meninggal karena kanker ini (Anonima, 2011). 

Dewasa ini banyak dikembangkan obat obatan antikanker baik yang 

berasal dari bahan kimia maupun yang berasal dari bahan alam yang dikenal 

sebagai bahan obat tradisional. Antikanker diharapkan mempunyai toksisitas 

selektif artinya dapat menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan normal 

(Nafrialdi dan Ganiswara, 2005). Sampai sekarang ini belum banyak obat yang 

memenuhi kriteria tersebut sehingga perlu dikembangkan obat baru yang 

mempunyai efek terapi yang baik (Katzung, 1995). Obat antikanker yang telah 

ada umumnya selain memiliki khasiat sebagai antikanker obat tersebut juga 

bersifat merusak sel-sel yang tumbuh normal (Anonim, 2000). Selain itu 

pengobatan kanker dengan obat-obatan kemoterapi hanya efektif untuk beberapa 
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periode waktu saja (Meiyanto, 2003). Keadaan ini mendorong dilakukannya 

berbagai penelitian untuk menemukan antikanker yang diharapkan memiliki 

toksisitas selektif yaitu menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel jaringan 

normal (Ganiswara dan Nafrialdi, 2005). 

Yang et al meneliti tentang senyawa sitotoksik asetogenin yang diisolasi 

dengan ekstrak etanol fraksi nonpolar dari biji srikaya kemudian menyatakan 

bahwa dalam biji srikaya terkandung senyawa asetogenin yang memiliki 

aktivitas biologi dengan range luas seperti aktivitas sitotoksik, antiparasit, 

pestisida, dan immunosuppressive. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya 

bukti bahwa senyawa asetogenin yang berhasil di isolasi dari biji srikaya 

memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel tumor human colon adrenocarcinoma 

(HT-29), human lung carcinoma (A-549), human breast carcinoma (MCF-7), 

dan human prostate adenocarcinoma (PC-3) dengan nilai IC50 pada human 

breast carcinoma (MCF-7) hingga 1,17x10-2µg/mL. Hasil uji pendahuluan ini 

mengindikasikan bahwa senyawa asetogenin yang terdapat dalam biji srikaya 

memiliki aktivitas sitotoksik sehingga berpotensi sebagai salah satu obat yang 

digunakan untuk melawan tumor atau kanker (Yang et al, 2009).  

Keadaan tersebut mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui  efek sitotoksik tanaman srikaya terhadap sel T47D. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan skrining awal untuk mengetahui aktivitas sitotoksik 

fraksi semipolar biji srikaya (Annona squamosa L.) terhadap sel T47D. Peneliti 

menggunakan fraksi semipolar karena fraksi semipolar lebih murah dan aman 

penggunaannya serta dapat melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

bermanfaat dalam pemilihan obat alternatif anti kanker yang murah, ekomis, dan 

mudah diperoleh. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah, sebagai berikut. 

1. Apakah fraksi semipolar ekstrak etanol dari biji srikaya mempunyai efek 

sitotoksik terhadap sel T47D dan berapa harga IC50nya? 

2. Golongan senyawa kimia apakah yang terkandung di dalam fraksi semipolar 

ekstrak etanol biji srikaya tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah. 

1. Mengetahui efek sitotoksik fraksi semipolar ekstrak etanol dari biji srikaya  

terhadap sel T47D. 

2. Menentukan golongan senyawa kimia apakah yang terkandung di dalam 

fraksi semipolar ekstrak etanol biji srikaya tersebut. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Srikaya  

a. Klasifikasi Tanaman 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas  : Magnoliidae 

Ordo   : Magnoliales 

Famili  : Annonaceae  

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona squamosa L. (Cronguist, 1981) 

b. Nama daerah 

1) Sumatera  : delima bintang, serba bintang, sarikaya, seraikaya.  

2) Jawa  : sarikaya, srikaya, serkaya, surikaya, srikawis, sarkaja, 

serakaja, sirikaja. 
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3) Kalimantan : sarikaya. Nusa Tenggara: sirkaya, srikaya, garoso, ata. 

4) Sulawesi  : atis soe walanda, sirikaya, sirikaja, perse, atis, delima 

srikaya, srikaya. 

5) Maluku  : atisi, hirikaya, atis (Gunawan, 2001). 

c. Morfologi Tanaman 

Perawakan perdu sampai pohon, berumah satu, berkelamin banci, tinggi 

2-7m. Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit batang coklat 

muda. Kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. 

Batangnya (pada dahan) coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda 

dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, 

lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang (Syamsuhidayat, 1991). 

Daun tunggal, berseling, helaian bentuk elips memanjang sampai bentuk 

lanset, ujung tumpul, sampai meruncing pendek, panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 

cm, tepi rata, gundul, hijau mengkilat. Bunga tunggal, dalam berkas, 1-2 

berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup 

bersambung seperti katup, kecil. Daun mahkota segitiga, yang terluar berdaging 

tebal, panjang 2-2,5 cm, putih kekuningan, dengan pangkal yang berongga 

berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. 

Dasar bunga bentuk tugu (tinggi). Benang sari berjumlah banyak, putih, 

kepala sari bentuk topi, penghubung ruang sari melebar, dan menutup ruang sari. 

Putik banyak, setiap putik tersusun dari 1 daun buah, ungu tua, kepala putik 

duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk agregat, berbentuk 

bulat membengkok di ujung, garis tengah 5-10 cm, permukaan berduri, berlilin, 

bagian buah dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau 

banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah putih keabuabuan. 

Biji dalam satu buah agregat banyak hitam mengkilat. 

Tanaman mulai berbuah pada umur 1-2 tahun dan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal tidak dilakukan pemangkasan. Buah lebat dicapai setelah 

tanaman berumur 3-4 tahun. Pemanenan dilakukan pada saat buah berwarna 

kekuningan atau sekitar 110-120 hari setelah berbunga (Gunawan, 2001). 
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d. Kandungan kimia 

Secara umum, tanaman srikaya mengandung skuamosin, asimicin, 

atherospermidine lanuginosin, alkaloid tipe asporfin (anonain) dan 

bisbenziltetrahidroisokinolin (retikulin). Pada organ organ tumbuhan ditemukan 

senyawa sianogen. Pulpa buah yang telah masak ditemukan mengandung 

sitrulin, asam aminobutirat, ornitin, dan arginin. 

Biji mengandung senyawa poliketida dan suatu senyawa turunan 

bistetrahidrofuran; asetogenin (skuamostatin C, D, anonain, anonasin A, anonin 

1, IV, VI, VIII, IX, XVI, skuamostatin A, bulatasin, bulatasinon, skuamon, 

ncoanonin B, neo desasetilurarisin, neo retikulasin A, skuamosten A, asmisin, 

skuamosin, sanonasin, anonastatin, neoanonin). Juga ditemukan skuamosisnin 

A, skuamosin B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; skuamostatin B, asam lemak, 

asam amino dan protein. Komposisi asam lemak penyusun minyak lemak biji 

srikaya terdiri dari metil palmitat, metil stearat, metil linoleat. 

Daun mengandung alkaloid tetrahidro isokuinolin, p-hidroksibenzil-6,7-

dihidroksi-1,2,3,4-tetrahidroisokinolin (demetilkoklaurin=higenamin). Bunga 

mengandung asam kaur-1,6-ene-1,9-oat diinformasikan sebagai kornponen aktif 

bunga srikaya. Akarnya mengandung flavonoid, borneol, kamfer, terpen, 

alkaloid anonain, saponin, tanin, dan polifenol. Kulit kayu mengandung 

flavonoid, borneol, kamfer, terpen, dan alkaloid anonain. Buah muda 

mengandung tanin (Gunawan, 2001). 

e. Bagian tanaman yang digunakan 

 Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat yaitu daun, akar, buah, 

kulit kayu, dan bijinya (Dalimartha, 2003). 

f. Khasiat biji 

Biji berkhasiat memacu enzim pencernaan, arbotivum, antheimintik, dan 

pembunuh serangga (insektisida) (Dalimartha, 2003). Senyawa-senyawa 

asetogenin (skuamostanin A, B, C, dan D) serta annotemoyin-1, dan -2, dan 

glukopiranosid kolesteril pada srikaya memiliki efek sitotoksik. Senyawa ini 

terdapat pada bagian biji srikaya (Annona squamosa L.) (Yang et al., 2009). 
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2. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewan menurut cara yang cocok, di luar matahari 

langsung  (Anonim, 1979). Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa 

perpindahan zat aktif yang semula berada di sel ditarik oleh cairan penyari 

sehingga zat aktif larut dalam cairan hayati. Metode dasar penyarian adalah 

maserasi, perkolasi, dan soxhletasi. Pemilihan terhadap ketiga metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 

1986). Salah satu metode ekstraksi yang sering digunakan di dalam penyarian 

adalah soxhletasi (Ansel, 1989). 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan 

pengadukan yang kontinyu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan 

pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat 

pertama dan seterusnya (Anonim, 2000). 

Fraksinasi adalah prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan 

golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lain. Pemisahan 

jumlah dan jenis senyawa menjadi fraksi-fraksi yang berbeda yang tergantung 

pada jenis tumbuhan. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan masuk ke 

pelarut polar. Begitu pula senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan masuk 

ke pelarut nonpolar (Harborne, 1987). 

Salah satu metode fraksinasi adalah dengan menggunakan kromatografi 

kolom. Kolom diisi dengan penyerap padat sebagai fase diam dan dialiri dengan 

pelarut sebagai fase gerak. Sebagian kecil cuplikan yang ingin difraksinasi 

dimasukkan melalui sebelah atas dari kolom yang akan membentuk jalur-jalur 

serapan dari senyawa. Bila pelarut dibiarkan mengalir melalui kolom akan 

mengangkut senyawa-senyawa yang merupakan komponen-komponen dari 

campuran. Pemisahan komponen suatu campuran tergantung pada tingkat 

kepolaran dari fase gerak dan campuran itu sendiri (Sastrohamidjojo, 1991). 
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3. Kanker 

Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan 

pengaturan multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme 

multiseluler (Nafrialdi dan Ganiswara, 2005). Kanker merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh ketidakteraturan perjalanan hormon sehingga mengakibatkan 

jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas. Suatu kelompok sel yang 

mendadak menjadi liar dan memperbanyak diri secara pesat dengan tidak tertahan 

dan mengakibatkan pembengkakan atau benjolan yang disebut tumor atau 

neoplasma (Tjay dan Rahardja, 2002). Sel kanker adalah sel yang telah 

kehilangan daya aturnya (daya regulasi) (Mulyadi, 1997). 

Beberapa sifat sel kanker antara lain: 

a. Kontrol pertumbuhan sudah hilang. 

b. Daya melekat sel satu dengan yang lain berkurang. 

c. Inhibisi kontak sudah tidak ada. 

d. Sistem enzimnya lebih sedikit jumlah/macamnya, misalnya sel kanker 

tidak mempunyai asparagin sintetase. 

e. Enzim-enzim untuk pertumbuhan lebih besar dibanding sel normal. 

(Mulyadi, 1997) 

Kanker sebenarnya merupakan suatu tumor atau neoplasma atau 

neoblastoma yang terdiri dari tumor jinak (benign, benigna) dan tumor ganas 

(malignant, maligna, kanker). Kanker dibedakan menjadi dua yaitu sarkoma dan 

karsinoma. Sarkoma bersifat mensensimal misalnya fibrosarkoma, limposarkoma, 

osteosarkoma. Sedangkan karsinoma bersifat epithelial sebagai contoh kanker 

payudara, kanker lambung, kanker uterus, kanker kulit. (Mulyadi, 1997). 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kanker yakni: 

a. Senyawa kimia (zat karsinogen) 

Senyawa atau 

jelaga berupa cairan atau gas sebagai hasil pembakaran zat biologi seperti kayu. 

yak mengandung karsinogen berupa benzena, toluena, fenol, 

areosol. Pada biji kacang-kacangan yang ditumbuhi jamur Aspergilus flavus 
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terdapat aflatoksin yang merupakan karsinogen alami dan dapat menyebabkan 

kanker hati (Sukardja, 2004). 

b. Faktor fisika 

Faktor fisika yang terutama adalah radiasi. Pengaruh radiasi pada molekul 

DNA dapat menimbulkan: 

1) Perubahan yang dapat kembali (reversibel). 

2) Molekul DNA berubah (rusak) dan sel akan mati. 

3) Terjadi perubahan pada molekul DNA yang tidak dapat kembali (irreversibel) 

dan mulai terjadinya kanker (Mulyadi, 1997). 

c. Hormon 

Pengamatan klinik pada manusia membuat sangat akseptabel bahwa 

terjadinya kanker dan sifat karsinoma payudara, endometrium, dan prostat 

dipengaruhi oleh hormon-hormon endogen atau eksogen  (Velde et al., 1996). 

d. Virus 

Virus papiloma manusia (HPV) menyebabkan perubahan paraneoplas dan 

neoplastik di dalam cervik uteri. Kanker pada sel hepar yang disebabkan virus 

hepatitis B (HBV) (Velde et al., 1996). Rous Sarcoma Virus (RSV) dapat 

menyebabkan kanker pada ayam, leukemia pada burung dan mamalia, Mork 

Disease Virus (MPV) menyebabkan limphoma pada ayam (Mulyadi, 1997). 

4. Sel  Kanker Payudara (T47D) 

Sel T47D merupakan continous cell lines yang morfologinya seperti sel 

epitel yang diambil dari jaringan payudara seorang wanita berumur 54 tahun yang 

terkena ductal carsinoma. Sel ini dapat ditumbuhkan dengan media dasar 

penumbuh RPMI (Roswell Park Memorial Institut) 1640 (Anonimb, 2011).  

Awalnya, proses metastase kanker payudara di inisiasi oleh adanya 

aktivasi  atau  overekspresi  beberapa  protein  seperti  reseptor  estrogen (ER)  

dan c-erbB-2 (HER2) yang merupakan protein prediposisi kanker payudara. 

Sekitar 50% kasus kanker payudara merupakan kanker yang tergantung estrogen 

dan sekitar 30% kasus merupakan kanker yang positif mengekspresi HER-2 

berlebihan. Gen ini berhubungan dengan pertumbuhan sel kanker yang agresif. 
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Pasien dikatakan HER2-positif jika pada tumor ditemukan HER2 dalam jumlah 

besar. Kanker dengan HER2-positif dikenal sebagai bentuk agresif dari kanker 

payudara dan memiliki perkiraan perjalanan penyakit yang lebih buruk daripada 

pasien dengan HER2-negatif. Diperkirakan satu dari empat sampai lima pasien 

dengan kanker payudara tahap akhir memiliki HER2-positif (Robins dan Khumar, 

2005). Adanya kompleks estrogen dengan reseptornya juga akan memacu 

transkripsi beberapa gen tumor suppressor seperti BRCA1, BRCA2, dan p53. 

Akan tetapi pada penderita kanker payudara (yang umumnya telah lewat masa 

menopause) gen-gen tersebut telah mengalami perubahan akibat dari 

hiperproliferasi sel-sel payudara selama perkembangannya sehingga tidak 

berperan sebagaimana mestinya (Chintamani, 2007). 

5. Uji Sitotoksik dengan Metode MTT 

Uji sitotoksik adalah uji toksisitas secara in vitro menggunakan kultur sel 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplastik dari suatu 

senyawa. Penggunaan uji sitotoksisitas 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 (Freshney, 1987). 

Parameter yang digunakan untuk uji sitotoksik yaitu nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel 

sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. 

Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan kinetika sel. Nilai 

IC50 dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar 

harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. Akhir dari uji 

sitotoksisitas pada organ target memberikan informasi langsung tentang 

perubahan yang terjadi pada fungsi sel secara spesifik (Djajanegara dan Wahyudi, 

2009). 

Dua metode umum yang digunakan untuk uji sitotoksik adalah metode 

perhitungan langsung (direct counting) dengan menggunakan biru tripan (trypan 

blue) dan metode MTT assay. Uji MTT assay merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam uji sitotoksik. Metode ini merupakan metode kolorimetrik, 

dimana pereaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah 
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menjadi kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat 

dalam jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. 

Kristal formazon ini memberi warna ungu yang dapat dibaca absorbansinya 

dengan menggunakan ELISA reader  (Junedy, 2005). 

6. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatogafi lapis tipis yaitu metode pemisahan komponen komponen 

atas dasar perbedaan adsorbsi atau partisi oleh fase diam dibawah gerakan pelarut 

pengembang atau pelarut pengembangan campur. Pemilihan pelarut 

pengembangan sangat dipengaruhi oleh macam dan polaritas zat zat kimia yang 

dipisahkan. Fase diam yang umum dan banyak digunakan adalah silika gel yang 

dicampur dengan CaSO4 untuk menambah daya lekat partikel silika gel pada 

pendukung (pelat) absorban lain yang banyak dipakai adalah alumina, serbuk 

selulose, kanji dan sephadex (Mulja dan Suharman, 1995). 

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

merupakan perbandingan jarak yang ditempuh solute dengan jarak yang ditempuh 

fase gerak.  Adapun rumusnya sebagai berikut: 

(cm)gerakfaseditempuhyangJarak
(cm)solutditempuhyangJarakRf

 
Harga Rf umumnya lebih kecil dari 1, sedangkan apabila dikalikan dengan 

100 akan mempunyai harga 1-100, sehingga parameter ini dapat digunakan untuk 

perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan kromatografi lapis tipis 

(Sumarno, 2001). 

 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan hasil uji toksisitas fraksi kloroform ekstrak etanol 96% biji 

srikaya yang dilakukan oleh Yang et al. (2009) menggunakan metode MTT 

terlihat bahwa isolat asetogenin biji srikaya memiliki aktivitas sitotoksik terhadap 

sel tumor human colon adrenocarcinoma (HT-29), human lung carcinoma (A-

549), human breast carcinoma (MCF-7), dan human prostate adenocarcinoma 
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(PC-3) dengan nilai IC50 pada human breast carcinoma (MCF-7) hingga 1,17x10-

2µg/mL (Yang et al., 2009). 

Dilaporkan juga bahwa beberapa senyawa acetogenin yang berasal dari 

Annonaceae memperlihatkan aktivitas antitumor 40-300 kali lebih kuat 

dibandingkan dengan taksol (C-Ming, 1997). Acetogenin dari Annoneceae ini 

sebagai agen sitotoksik memiliki aktivitas antitumor (ED50 > 10 12  (Spurr, 

2010).  

F. Hipotesis 

Fraksi semipolar ekstrak etanol biji srikaya (Annona squamosa L.) 

memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D. 

 


