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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel 

jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker (Djajanegara, 2009). Sel-sel 

kanker akan berkembang dengan cepat tidak terkendali, dan akan terus membelah 

diri, selanjutnya menyusup ke jaringan di sekitarnya (invasive) dan terus 

menyebar melalui jaringan ikat, darah dan menyerang organ-organ penting serta 

syaraf tulang belakang (Mangan, 2003). Kanker merupakan  penyebab utama  

kematian pada wanita dengan  umur antara 30-54 tahun dan anak-anak antara 3-14 

tahun di Amerika Serikat (Nafrialdi dan Gan, 2005). Di AS, lebih dari 60% dari 

kanker terdiagnosis pada penderita yang berusia diatas 65 tahun. Secara 

keseluruhan, resiko terjadinya kanker di AS meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun 

setelah usia 25 tahun (Rahayu, 2011). 

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan cara pembedahan, radiasi dan 

kemoterapi. Salah satu terapi yang sering digunakan untuk penyembuhan kanker 

adalah kemoterapi. Tujuan utama dari kemoterapi adalah merusak secara selektif 

sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. Tujuan ini sering 

mengalami kegagalan dan sampai sekarang masih sedikit sekali obat kanker yang 

bekerja secara selektif untuk pengobatan jenis kanker tertentu  (Dyah dan Suko, 

2000). Akibat efek yang merugikan ini, masyarakat cenderung beralih ke obat 

alam.  

Tanaman sirsak (Annona muricata Linn.) merupakan bahan alam yang 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat antikanker. Komponen senyawa 

yang terkandung dalam tanaman sirsak antara lain senyawa-senyawa asetogenin 

(muricin H, muricin I, dan cis-annomontacin.) serta alkaloid isoquinolon yang 

memiliki efek sitotoksik (Liaw et al., 2002). Asetogenin adalah senyawa 

poliketida yang bersifat nonpolar dengan struktur 30–32 rantai karbon tidak 

bercabang yang terikat pada gugus 5-metil-2-furanon. Rantai furanon dalam 

gugus hidrofuranon pada C23 memiliki aktivitas sitotoksik (Gonzalez, 2002).  
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Penelitian ekstrak heksan dari kulit batang sirsak mempunyai efek 

sitotoksik terhadap sel CEM-SS dengan nilai IC50 sebesar 0,8 µg/mL dan ekstrak 

etil asetat dari kulit batang sirsak mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HL 

dengan nilai IC50 sebesar 0,5 µg/mL (Shaari, 2005). Hasil uji toksisitas akut 

ekstrak kulit batang sirsak (Annona muricata Linn.) terhadap larva Artemia salina 

Leach dengan metode BSLT menunjukkan bahwa ekstrak petroleum eter 

memiliki nilai LC50 181,7 µg/mL, ekstrak kloroform memiliki nilai LC50 134,2 

µg/mL, ekstrak etanol memiliki nilai LC50 140,8 µg/mL, dan ekstrak akuades 

memiliki nilai LC50 512,9 µg/mL. Ekstrak kloroform merupakan ekstrak yang 

paling aktif dari kulit batang sirsak yang  mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, 

dan glikosida sianogenik (Ayudya, 2005). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dari kulit batang sirsak 

sebagai agen penghambat dari sel kanker dan golongan senyawa yang terkandung 

dalam ekstrak etanol. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah, maka rumusan masalah dapat disusun 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah aktivitas sitotoksik ekstrak etanol kulit batang sirsak (Annona 

muricata Linn.) terhadap sel T47D? 

2. Senyawa apa yang tersari pada ekstrak etanol kulit batang sirsak (Annona 

muricata Linn.)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menentukan aktivitas sitotoksik ekstrak etanol kulit batang sirsak (Anonna 

muricata Linn.) dengan menentukan IC50. 

2. Menentukan kandungan kimia yang tersari dalam ekstrak etanol kulit batang 

sirsak (Anonna muricata Linn.) melalui KLT. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak (Annona muricata Linn.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polycarpiceae 

Famili  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Species : Anona muricata Linn. (Tjitrosoepomo, 2002) 

 

b. Nama Daerah 

Sumatra :  Deureujan (Aceh); Tarutung belanda (Batak Toba); 

Duro olandra (Nias); durian betawi (Minangkabau); 

Jambu landa (Lampung); Durian belanda 

(Minangkabau).  

Jawa :  Nangka walanda (Sunda); Srikaya (Jawa Tengah) ; 

Nangka boris (Madura).  

Bali :   Srikaya jawa.  

Kalimantan :   Diam blanda (Kenya).  

Nusa Tenggara :   Naka, nakat annona (flores).  

Sulawesi :  Lange to walanta (Gorontalo);  Srikaya belanda 

(Makasar); Srikaya balande (Bugis).  

Maluku :   Anad walanda, tafena warata (Seram); Anaal wakano 

(Nusa laut); Naka wanda (Buru); Duran, naka walada 

(Halmahera); Naka walanda (Ternate); Naka lada 

(Tidore) (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 
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c. Morfologi Tumbuhan 

Annona muricata Linn. merupakan tanaman dari famili 

Annonaceae dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, 

bulat dan bercabang. Mempunyai daun bebentuk telur atau lanset, ujung 

runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang 

tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, 

daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. 

Buah Annona muricata Linn. bukan buah sejati, yang dinamakan ”buah” 

sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal 

yang saling berhimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah 

sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar berwarna coklat muda, bulat 

dengan perakaran tunggang (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Buah sirsak berbentuk oval atau seperti jantung, kadang tidak 

teratur, berlekuk, dan lonjong. Buah sirsak yang berukuran besar 

mempunyai biji sampai 200 biji/buah bahkan lebih (Morton, 1987). 

Ukuran biji sirsak beragam, panjangnya antara 1-2 cm, berat 0,33–0,59 g, 

warna hitam saat panen, kemudian menjadi coklat tua (Pinto et al., 2005). 

Buah sirsak terdiri atas bagian yang dapat dimakan 67%, kulit 20%, biji 

8,50%, dan selebihnya bagian poros tengah. Setiap 100 g buah yang dapat 

dimakan mengandung vitamin B 0,07 mg, vitamin C 20 mg, sukrosa 

2,54%, dekstrosa 5,05%, dan levulosa 0,04%. Buah sirsak juga 

mengandung nutrisi yang cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap 

(Verheij dan Coronel, 1997). 

 

d. Ekologi dan penyebaran 

Sirsak (Annona muricata L.) berasal dari wilayah Amerika yang 

beriklim tropis, terutama Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini 

menyebar luas ke Asia di antaranya Thailand, Malaysia, dan Indonesia. 

Pada abad ke-19, tanaman sirsak mulai dibudidayakan di Malaysia dan 

Indonesia. Awalnya tanaman sirsak merupakan tanaman yang tumbuh liar, 
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kemudian dikembangkan menjadi tanaman pekarangan (Verheij dan 

Coronel, 1997). 

   

e. Kandungan Kimia 

Daun sirsak mengandung senyawa asetogenin, minyak esensial, 

reticuline, loreximine, coclaurine, annomurine, higenamine (McLaughlin 

et al., 2008). Selain itu terdapat saponin, flavonoid, dan tanin 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Pada buah sirsak mengandung 

banyak karbohidrat, terutama fruktosa, kandungan gizi lainnya adalah 

vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Bijinya 

beracun, dan dapat digunakan sebagai insektisida alami, seperti juga biji 

srikaya (McLaughlin et al., 2008). Sedangkan menurut  (Taylor, 2002) 

dalam daun, biji, kulit batang, dan akar sirsak mengandung banyak 

senyawa kimia yang aktif secara biologi yang disebut Annonaceous 

acetogenin.  

 

    
Gambar 1. Struktur umum senyawa asetogenin 
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Tabel 1. Kandungan gizi sirsak dalam 100 g (Wirakusumah, 1995). 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi 65,00 kal 

Protein 1,00 g 

Lemak 0,30 g 

Karbohidrat 16,30 g 

Kalsium 14,00 mg 

Fosfor 27,00 mg 

Serat 2,00 g 

Besi 0,00 mg 

Vitamin A 1,00 RE 

Vitamin B1 0,27 mg 

Vitamin B2 0,04 mg 

Vitamin C 20,00 mg 

Niacin 0,70 g 

 

f. Manfaat tanaman        

Menurut (Wirakusumah, 1995), manfaat sirsak antara lain untuk 

pengobatan batu empedu, anti sembelit, meningkatkan nafsu makan dan 

sebagai sumber vitamin C yang sangat baik sehingga dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menghambat penuaan. Selain 

itu kandungan seratnya juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan 

terutama untuk pengobatan sembelit. 

Selain itu juga tanaman Annona muricata L. daunnya dapat 

berguna sebagai obat bisul, obat kejang dan peluruh keringat 

(Syamsuhidayat dan Hutapea,1991). 

 

2. Kanker 

Gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut 

protoonkogen dan supresor gen. Kedua gen tersebut terdapat pada semua 

kromosom dan dalam jumlah yang banyak. Protoonkogen yang mengalami 

perubahan dan dapat menimbulkan kanker disebut onkogen. Kerusakan itu 
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dapat terjadi saat fertilisasi, tetapi pada umumnya setelah embriogenesis, atau 

setelah sel mengadakan diferensiasi, atau setelah dewasa  (Sukardja, 2004 ). 

Sifat umum dari kanker ialah mengalami pertumbuhan yang 

berlebihan umumnya berbentuk tumor, bersifat invasif (mampu tumbuh di 

jaringan sekitarnya), mengganggu diferensiasi sel dan jaringan, bersifat 

metastatik (menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru), 

memiliki hereditas bawaan (turunan sel kanker dapat menimbulkan kanker), 

dan pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari 

nukleosida bersama asam amino serta peningkatan katabolisme karbohidrat 

untuk energi sel. Sel kanker mengganggu tuan rumah sehingga menyebabkan 

desakan akibat pertumbuhan tumor, penghancuran tempat tumor berkembang 

atau bermetastasis dan gangguan sistemik lain sebagai akibat sekunder dari 

pertumbuhan sel kanker (Nafrialdi dan Gan, 2005). 

Kanker disebabkan oleh : 

a. Kelainan kongenital atau konstitusi genetika. 

b. Karsinogen kimia, yaitu zat atau bahan kimia yang dapat menimbulkan 

 kanker. Misalnya tir atau jelaga berupa cairan atau gas sebagai hasil 

 pembakaran zat biologi seperti kayu, arang, minyak tembakau, rokok, ikan 

 atau daging. Tir mengandung karsinogen alami seperti benzen, toluen, 

 fenol, kresol, amonia. 

c. Gangguan keseimbangan hormonal (Sukardja, 2004). 

 

3. Kanker Payudara  

Kanker payudara adalah kanker yang paling sering ditemukan pada 

perempuan dan jarang ditemukan pada laki–laki. Kanker payudara 

memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel yang membatasi duktus atau 

lobus payudara. Kanker payudara memperlihatkan proliferasi keganasan sel 

epitel yang membatasi duktus atau lobus payudara. Kanker membutuhkan 

waktu 7 tahun untuk tumbuh dari satu sel menjadi massa yang cukup besar 

untuk dapat dipalpasi (kira-kira berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu, sekitar 

25% kanker payudara sudah mengalami metastasis (Price, 2005).  
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Pada awalnya hanya terdapat hiperplasi sel dengan perkembangan sel–

sel yang atipikal. Sel-sel ini kemudian berlanjut menjadi karsinoma in situ 

dan menginvasi stroma. Kanker membutuhkan waktu 7 tahun untuk tumbuh 

dari satu sel menjadi masa yang cukup besar untuk dapat dipalpilasi  (kira–

kira berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu, sekitar 25% kanker payudara sudah 

mengalami metastasis (Price, 2005). 

Faktor–faktor resiko penyebab kanker payudara : 

a)  Metabolisme hormon estrogen yang terlalu berlebihan. 

b) Faktor keturunan, ditandai dengan adanya mutasi gen p53, BRCA1 dan 

BRCA2. 

c) Menstruasi kurang dari 13 tahun dan lebih dari 18 tahun. 

d) Penggunaan kontrasepsi oral, misalnya pil KB. 

e) Obesitas dan peminum alkohol. 

f) Wanita yang telah menopause (Dipiro, 2005). 

Beberapa kemoterapi yang digunakan untuk kanker payudara : 

Tamoksifen, yang mekanisme kerjanya dengan berikatan pada 

reseptor modulator estrogen secara selektif. Letrozole, anastrozole, dan 

exemestane, dengan mekanisme kerjanya sebagai aromatase inhibitors 

(menghambat kerja enzim aromatase untuk sintesis estradiol yang merupakan 

karsinogen). Doxorubicin (golongan antrasiklin) dan trastuzumab, dengan 

mekanisme kerja melisiskan sel–sel pembawa protein HER–2 (Dipiro, 2005). 

 

4. Sel T47D 

Sel kanker payudara T47D merupakan continous cell line yang 

diisolasi dari jaringan tumor duktal payudara seorang wanita berusia 54 

tahun. Continous cell line sering dipakai dalam penelitian kanker secara in 

vitro karena mudah penangannya, memiliki kemampuan replikasi yang tidak 

terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan frozen stock 

jika terjadi kontaminasi (Burdall et al., 2003). Sel kanker payudara T47D 

merupakan suatu sel yang morfologinya seperti sel epitel yaitu 
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memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel yang membatasi duktus atau 

lobus payudara.  

Sel T47D merupakan sel kanker yang mengekspresikan reseptor 

estrogen atau yang biasa disebut ER positif serta mengekspresikan p53 yang 

telah termutasi. Pada sel ini p53 mengalami missense mutation pada residu 

194 (dalam zinc-binding domain L2) sehingga p53 kehilangan fungsinya. Jika 

p53 tidak dapat mengikat response element pada DNA, maka akan 

mengurangi atau menghilangkan kemampuan dalam meregulasi siklus sel dan 

memacu apoptosis (Schafer et al., 2000 cit Melannisa, 2004). 

 

5. Uji Sitotoksik 

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai IC50 yang 

merupakan nilai konsentrasi  yang dapat menghasilkan hambatan proliferasi 

50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel 

(Meiyanto, 2003). Uji sitotoksisitas merupakan uji sitotoksik secara  in vitro 

dengan menggunakan kultur sel yang digunakan dalam evaluasi keamanan 

obat, kosmetik, zat-zat tambahan makanan dan digunakan untuk mendeteksi  

adanya aktivitas antineoplastik dari suatu senyawa (Freshney, 1986). 

Uji sitotoksik ini merupakan perkembangan metode untuk 

memprediksi keberadaan obat sitotoksik baru dari bahan alam yang 

berpotensi sebagai antikanker (Burger, 1970). Adapun dasar dari uji in vitro 

ini antara lain bahwa sistem penetapan aktivitas biologis akan menghasilkan 

kurva dosis-respon dan kriteria respon menunjukkan hubungan lurus dengan 

jumlah sel. Informasi yang diperoleh dari kurva sebenarnya berhubungan 

dengan efek in vivo dari obat yang sama (Freshney, 1986).  

Uji sitotoksik dapat menggunakan parameter nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan pertumbuhan 

sel sebesar 50% dari populasi dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu 

senyawa terhadap sel. Nilai ini merupakan  patokan untuk melakukan uji 

pengamatan kinetika sel. Nilai IC50 dapat menunjukkan potensi suatu 
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senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa tersebut 

semakin tidak toksik (Melannisa, 2004). 

Reagen MTT (3-(4,5-dimethiltiazol-2-yl)-2,5-diphenil tetrazolium 

bromide) merupakan garam tetrazolium yang larut dalam air dengan 

menghasilkan larutan berwarna kuning. Garam tersebut dapat dipecah 

menjadi formazan oleh sistem succinate tetrazolium reductase yang terdapat 

pada jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel hidup. Enzim 

mitokondria pada sel aktif tersebut yang memetabolisme garam tetrazolium 

sehingga terjadi pemutusan cincin tetrazolium oleh enzim dehidrogenase 

yang menyebabkan tetrazolium berubah menjadi formazan yang tidak larut 

dan berwarna ungu (Mostmann, 1983 cit Rohman, 2008). Setelah diinkubasi 

selama 4 jam dengan penambahan MTT, reaksi dihentikan dengan 

penambahan larutan SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) 10% yang berfungsi 

sebagai stopper solution yang dapat mendenaturasi protein  menjadi unit 

polipeptida dan membentuk kompleks SDS-polipeptida. Warna ungu ini 

selanjutnya dideteksi serapannya secara spektrofotometer dengan ELISA 

reader pada panjang gelombang 595 nm. 

 

 

 

E. Landasan Teori 

Kulit batang sirsak (Annona muricata L.) mempunyai potensi untuk 

dikembangkan sebagai obat antikanker. Senyawa aktif asetogenin mempunyai 

aktivitas sitotoksik dengan mekanisme kerja mengahambat produksi ATP 

Enzim suksinat 
reduktase

MTT  Formazan 

Gambar 2. Reaksi reduksi MTT menjadi formazan oleh enzim reduktase. 
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dengan mengganggu komplek I mitokondria dan menghambat NADH 

oksidase dari membran plasma pada sel tumor (Yang et al., 2008).  Senyawa 

muricin H, muricin I dan cis-murisolin merupakan tiga senyawa asetogenin 

baru yang diisolasi dari biji Annona muricata dan bersifat sitotoksik terhadap 

sel kanker hati (Hep G 2 dan 2,2,15) (Liaw et al., 2002). 

Penelitian sebelumnya ekstrak heksan dari kulit batang sirsak 

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel CEM-SS dengan nilai IC50 sebesar 

0,8 µg/mL dan ekstrak etil asetat dari kulit batang sirsak mempunyai efek 

sitotoksik terhadap sel HL dengan nilai IC50 sebesar 0,5 µg/mL (Shaari, 

2005). Hasil uji toksisitas akut ekstrak kulit batang sirsak (Annona muricata 

Linn.) terhadap larva Artemia salina Leach dengan metode BST 

menunjukkan bahwa ekstrak petroleum eter memiliki nilai LC50 181,7µg/mL, 

ekstrak kloroform memiliki nilai LC50 134,2 µg/mL, ekstrak etanol memiliki 

nilai LC50  140,8 µg/mL, dan ekstrak akuades memiliki nilai LC50 512,9 

µg/mL (Ayudya, 2005). Ekstrak etanol merupakan ekstrak yang paling aktif 

dari kulit batang sirsak yang  mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, dan 

glikosida sianogenik 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol kulit batang sirsak (Annona muricata Linn.) memiliki 

aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D dan golongan senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak etanol kulit batang sirsak adalah alkaloid, 

flavonoid, fenol, dan glikosida sianogenik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


