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ABSTRAK 

 
Tanaman sirsak (Annona muricata L.) merupakan salah satu tanaman yang 

berkhasiat sebagai antikanker. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak 
heksana dari kulit batang sirsak (Annona muricata L.) mempunyai efek sitotoksik 
terhadap sel CEM-SS dengan nilai IC50 sebesar 0,8 µg/mL dan ekstrak etil asetat 
mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HL dengan nilai IC50 0,5 µg/mL. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efek sitotoksik terhadap sel T47D serta 
mengetahui kandungan senyawa kimia yang terdapat pada fraksi polar ekstrak 
etanol kulit batang sirsak dengan analisis KLT. 

Ekstraksi kulit batang sirsak dilakukan dengan maserasi menggunakan 
pelarut etanol 96%. Ekstrak kental yang didapat difraksinasi menggunakan KCV 
dengan pelarut bertingkat yaitu etil asetat : n-heksana (1:9), (2:8), (3:7), (4:6), dan 
etanol 96%. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode MTT 
assay dengan seri konsentrasi yang digunakan 500, 250, 125, 62,5, 31,25, 15,625, 
dan 7,8125 µg/mL, sedangkan untuk identifikasi golongan senyawa kimia 
menggunakan metode KLT dengan beberapa pereaksi semprot, fase diam Silika 
GF254 dan fase gerak etil asetat : n-heksana 2:8.  

Hasil identifikasi golongan senyawa kimia menggunakan beberapa 
pereaksi semprot menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 
sirsak (Annona muricata L.) mengandung golongan senyawa polifenol, alkaloid, 
saponin, dan flavonoid, tetapi tidak berefek sitotoksik terhadap sel kanker 
payudara T47D. 

 
Kata kunci: Annona muricata L., fraksi polar, T47D, sitotoksik, kromatografi 

lapis tipis 
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ABSTRACT 
 

Plants soursop (Annona muricata L.) is one of the plant that efficacious as 
anticancer. Previous research showed that the hexane extract from the bark of 
soursop (Annona muricata L.) has a cytotoxic effect against CEM-SS cells with 
IC50 values of 0.8 ug / mL and its ethyl acetate extracts have cytotoxic effects on 
HL cells with IC50 value of 0.5 ug / mL. The purpose of this study was to 
determine the cytotoxic effect of T47D cells and to know the content of chemical 
compounds contained in the polar fraction of ethanol extract of the bark of 
soursop by TLC analysis. 

Soursop bark extraction was done by maceration method using 96% 
ethanol solvent. Viscous extract obtained by solvent fractionated using multilevel 
VLC  was ethyl acetate: n-hexane (1:9), (2:8), (3:7), (4:6), and 96% ethanol. This 
research used MTT assay with a concentration series 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 
15.625, and 7.8125 ug / mL, whereas for the identification of classes of chemical 
compounds using TLC method with some spray reagent, GF254 silica stationary 
phase and mobile phase ethyl acetate: n-hexane 2:8. 

The results showed no cytotoxic effect against T47D cell line. The 
identification of chemical compounds showed that the polar fraction of ethanol 
extract contains a class of compounds was called polyphenols, alkaloids, 
saponins, and flavonoids.. 
 
Key words: Annona muricata L., polar fraction, T47D, cytotoxic, thin layer 
chromatography 
 
PENDAHULUAN 

Kanker adalah suatu penyakit karena pertumbuhan sel yang tumbuh 

abnormal, cepat, dan tidak terkendali dengan bentuk, sifat, dan gerakan yang 

berbeda dari sel asalnya, serta merusak bentuk dan fungsi organ asalnya. Sel 

kanker akan menyusup (invasif) ke jaringan sekitarnya, dan terus menyebar ke 

tempat yang lebih jauh melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening 

(Dalimarta, 2004). Kanker payudara merupakan kanker nomor dua terbanyak 

yang menyerang wanita di Indonesia dan menjadi pembunuh nomor satu wanita di 

dunia (Mangan, 2003). Kasus kanker baru, tiap tahun didiagnosis 7 juta, 50% 

terdapat di negara-negara berkembang, dan 5 juta orang meninggal karena kanker 

(Sukardja, 2004). The World Cancer Research Fund (WCRF) dan The American 

Institute of Cancer Research (AICR) menyimpulkan bahwa 80-85% penyakit 

kanker berasal dari luar tubuh. Selebihnya, 10-15% karena faktor endogen yang 

berupa faktor keturunan dan kesalahan replikasi sel (Mangan, 2003).  
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Di Indonesia, penelitian secara intensif terhadap tanaman-tanaman herbal 

telah dilakukan, dari 30.000 spesies tumbuhan yang ada, sekitar 1.260 spesies 

dapat dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya sebagai obat kanker (Mangan, 

2003). Penemuan suatu agen pencegah kanker yang berasal dari alam semakin 

diminati oleh masyarakat mengingat terapi kanker yang ada selama ini memiliki 

efek samping. Untuk itu diperlukan suatu usaha dalam rangka menggali potensi 

tanaman obat khususnya yang ada di Indonesia sebagai alternatif pengobatan 

kanker terutama sebagai agen kemopreventif. 

Tanaman sirsak (Annona muricata L.) berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai obat antikanker. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa ekstrak 

heksana dari kulit batang sirsak (Annona muricata L.) mempunyai efek sitotoksik 

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

dari kulit batang sirsak (Annona muricata L.) mempunyai efek sitotoksik terhadap 

sel HL dengan nilai IC50 0,5 µg/mL (Shaari, 2005).  

Penelitian lain menunjukkan bahwa hasil toksisitas terhadap larva Artemia 

salina Leach dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) menggunakan 

ekstrak petroleum eter kulit batang sirsak memiliki nilai LC50 sebesar 181,7 

µg/mL. Penelitian lanjutan menggunakan ekstrak kloroform kulit batang sirsak 

memiliki nilai LC50 sebesar 134,2 µg/mL, dan nilai LC50 ekstrak etanol kulit 

batang sirsak sebesar 140,8 µg/mL (Ayudya, 2005).    

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dari kulit batang sirsak 

sebagai agen antikanker dan mengetahui golongan senyawa yang terkandung 

dalam fraksi polar. Fraksinasi dilakukan untuk mengelompokkan kandungan 

senyawa berdasarkan polaritasnya. Fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak 

dipilih karena pada penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa ekstrak 

heksana dan etil asetat kulit batang sirsak secara signifikan mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Bahan: Senyawa uji fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak yang 

merupakan hasil fraksinasi, Etanol 96%, Sel T47D, RPMI 1640 (Gibcobrl), FBS 
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10%, Antibiotik Penicillin-streptomisin, fungizone 0,5%, aquadest, Natrium 

bikarbonat, larutan MTT (3-(4,5 dimethytiazol-2-yl), 2,5-diphenyl tetrazolium 

bromide) dalam PBS 20%, SDS 10% (Sigma) HCL 0,1 N, DMSO 100%, Bahan 

untuk uji kualitatif secara KLT : pelat silika GF254 (fase diam), fase gerak yang 

digunakan n-heksana PA, etil asetat PA. Pereaksi semprot yang digunakan FeCl3 

(deteksi polifenol), sitroborat dan uap NH3 (deteksi flavonoid), Dragendorff 

(deteksi alkaloid), Vanilin H2SO4 (deteksi minyak atsiri), dan Lieberman-

Burchard (deteksi saponin). 

Alat: Alat untuk pembuatan serbuk : blender, alat untuk ekstraksi: seperangkat 

alat maserasi, rotary evaporator, penangas air, alat untuk fraksinasi: corong 

buchner, vakum, alat untuk uji sitotoksik : tangki nitrogen cair, mikroskop fase 

kontras (Olympus, Jepang), penangas air, sentrifuge Sigma 3K12 (B.Braun 

Biotech International), inkubator CO2 Jacketed Incubator (Nuaire TMIR autoflow), 

ELISA reader, haemocytometer (Nebauer), tabung conical steril (nunclone), 

tissue culture flask (nunclone), cryotube, laminar air flow (Nuaire), pH meter 

(Toa Electrics Ltd), mikroplate 96 sumuran (Nunclone), mikropipet (Soccorex), 

vorteks (Genic), timbangan elektrik (Sartorius), kamera digital (Sony DSC-S730 

7,2 mega pixels), alat untuk uji kualitatif kandungan senyawa secara kromatografi 

lapis tipis: kertas saring, lampu UV, pipa kapiler, bejana elusi, dan alat-alat gelas. 

 

JALANNYA PENELITIAN 
Ekstraksi dan Fraksinasi 

Serbuk kering kulit batang sirsak ditimbang sebanyak 1,72 kg dan 

dimaserasi dengan etanol sebanyak 13 L. Ekstrak  yang didapat diteliti oleh 

peneliti lain. Fraksinasi dilakukan dengan metode KCV (Kromatografi Cair 

Vakum). KCV dilakukan dengan menggunakan fase diam silika GF254. Silika 

GF254 dimasukkan secara perlahan kedalam kolom dan dipadatkan, kemudian 

dijenuhkan dengan mengelusikan n-heksana. Kolom dapat dikatakan sudah jenuh 

apabila cairan n-heksana turun bersama-sama. Sampel yang sudah diimpregnasi 

dengan silika diletakkan diatas silika GF254. Sampel kemudian dielusi 

menggunakan campuran pelarut dengan gradien kepolaran bertingkat, yaitu etil 

asetat : n-heksana (1:9), (2:8), (3:7), (4:6), dan etanol. Fraksi yang didapat 
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ditampung dalam flakon. Kemudian dilakukan uji KLT dan dielusi dengan eluen 

terpilih. Fraksi-fraksi digabung sesuai dengan bercak hasil uji KLT. Fraksi polar 

yang didapat diuapkan dengan rotary evaporator sampai kental kemudian 

dikeringkan pada suhu kamar dengan bantuan kipas sampai tidak berbau etanol 

lagi. Hasil yang diperoleh ditimbang, sari ini disebut fraksi polar ekstrak etanol 

kulit batang sirsak. 

 
Uji aktivitas sitotoksik dengan metode MTT assay 

Pembuatan media kultur sel. Media kultur sel dibuat dengan cara 
mencampurkan 10 mL FBS 10%, 0,5 mL Fungizone 0,5% dan 2 ml Penstrep 2% 
kemudian ditambahkan RPMI sampai 100 mL. Selanjutnya media kultur disimpan 
pada suhu 4oC. 

Preparasi sel. Sel yang inaktif dalam wadah cryotube diambil dari tangki 
nitrogen cair dan segera dicairkan pada suhu 37oC kemudian disemprot etanol 
70%. Cryotube dibuka dan sel dipindahkan ke dalam tabung conical steril yang 
berisi medium RPMI 1640 lebih kurang 5-10 mL. Suspensi sel disentrifuge 
dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit, kemudian bagian supernatan 
dibuang. Pellet ditambah 1 mL medium penumbuh dengan FBS 10%, diresuspensi 
hingga homogen, selanjutnya sel ditumbuhkan dalam beberapa tissue culture flask 
kecil (3-4 buah). Sel diinkubasi dalam inkubator CO2 5% pada suhu 37oC. Setelah 
24 jam, medium diganti dan sel ditumbuhkan lagi hingga konfluen dan jumlahnya 
cukup untuk penelitian. 

Panen sel. Setelah jumlah sel pada tissue culture flask kecil cukup, medium 
dibuang dan sel dicuci koloninya dengan cara ditambah larutan PBS secukupnya 
dan jika perlu resuspensikan perlahan, larutan PBS dibuang (jika sel dalam tissue 
culture flask  kecil dianggap bersih), selanjutnya sel ditambah larutan tripsin 2,5% 
sebanyak 0,5 mL dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 5 menit, ditambah 
medium kultur secukupnya dan diresuspensi perlahan, sel dipindah ke dalam 
tabung konikal yang baru dan diambil 10 µL untuk dihitung jumlah selnya 
menggunakan haemocytometer. Suspensi sel ditambah medium kultur sampai 10 
mL sehingga diperoleh konsentrasi sel sebesar yang diperlukan (1 x 104 sel per 
100 µL) dan siap untuk penelitian.  
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Pembuatan larutan uji. Larutan stok sampel dibuat dengan konsentrasi 10 
mg sampel dilarutkan didalam 100 µL DMSO. Sehingga diperoleh konsentrasi 
100.000 µg/mL. Dari stok yang telah dibuat, digunakan untuk membuat berbagai 
seri konsentrasi yaitu 15,625; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1000 µg/mL. 
Konsentrasi yang dibuat ini adalah dua kali dari konsentrasi yang di inginkan 
yaitu 7,8125; 15,625; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 µg/mL. Seri konsentrasi dibuat 
dalam tabung kecil kemudian dipindahkan ke dalam mikroplate 96. Semua proses 
ini dilakukan di dalam Laminar Air Flow cabinet. 

Pengujian sitotoksik. Suspensi sel dalam medium RPMI sebanyak 100 µL 

(kepadatan 1 x 104 sel/sumuran) dimasukkan ke dalam plate 96 dan plate 

diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2 5%. Selanjutnya ditambahkan 

sampel 100 µL dalam medium pada tiap sumuran yang berbeda sehingga 

diperoleh kadar akhir sampel dengan variasi kadar tertentu (sampel: 62,5; 125; 

250; 500 µg/mL). Selanjutnya plate diinkubasi dalam inkubator CO2 5% selama 

24 jam, kemudian ditambahkan MTT 5 mg/mL dalam PBS pada masing-masing 

sumuran sebanyak 110 µL dan disimpan kembali dalam inkubator CO2. Setelah 

inkubasi berjalan 4 jam reaksi dihentikan dan ditambahkan SDS (Sodium Dodecyl 

Sulfate) 10% sebanyak 100 µL/sumuran untuk melarutkan formazan yang 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu kamar. Hasilnya dibaca dengan ELISA 

reader pada panjang gelombang 595 nm.  

 
Analisis Kromatografi Lapis Tipis 
 Uji Kandungan Senyawa 15 mg fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 

sirsak dilarutkan dengan beberapa tetes aseton. Larutan sampel ditotolkan pada 

plat KLT yang merupakan fase diam, kemudian totolan tersebut dielusi dengan 

fase gerak etil asetat : n-heksana 2:8, kemudian dikeringkan dan diangin-

anginkan. Setelah itu diamati di bawah sinar UV 254 nm dan 366 nm. Untuk 

identifikasi senyawa, permukaan plat disemprot dengan berbagai pereaksi semprot 

untuk mengidentifikasikan kandungan kimia yang terdapat pada fraksi polar 

ekstrak etanolik kulit batang sirsak. Pereaksi semprot yang digunakan FeCl3 

(deteksi polifenol), uap NH3 dan sitroborat (deteksi flavonoid), Vanilin H2SO4 
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(deteksi minyak atsiri), Lieberman-Burchard (deteksi saponin), dan Dragendorff 

(deteksi alkaloid). 

 

Analisis Data 

Uji Sitotoksik 

Data yang diperoleh berupa absorbansi masing-masing sumuran dihitung ke 

dalam persentase sel hidup. Data yang didapat dihitung menggunakan rumus: 

% sel hidup =  x 100% 

Abs p  : absorbansi perlakuan 

Abs k.m : absorbansi kontrol media 

Abs k.s : absorbansi kontrol sel 

Metode regresi linier digunakan untuk mendapatkan linieritas antara 

konsentrasi versus persentase sel hidup sehingga dapat diketahui potensi 

sitotoksisitasnya. 

Analisis Kromatografi Lapis Tipis 

Analisis dilakukan dengan mengamati plat KLT di bawah sinar UV254 nm 

dan UV366 nm, kemudian dideteksi dengan pereaksi semprot Sitroborat, 

Dragendorff, Vanilin, Lieberman-Burchard, FeCl3. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ekstraksi dan Fraksinasi 

Kulit batang sirsak diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut etanol 96%. Kulit batang sirsak yang telah dideterminasi menunjukkan 

bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini benar tanaman sirsak 

(Annona muricata L.). Proses maserasi dengan etanol 96% menghasilkan 

rendemen sebesar 3,46%. Proses fraksinasi dilakukan dengan metode 

Kromatografi Cair Vakum. Langkah awal yang dilakukan yaitu mencari 

perbandingan fase gerak yang mampu memisahkan komponen-komponen dalam 

sampel ekstrak dengan baik. Eluen yang digunakan pada proses fraksinasi terdiri 

dari beberapa campuran pelarut yang meningkat kepolarannya. Hasil percobaan 

didapatkan campuran pelarut etil asetat : n-heksana dengan perbandingan 2:8 
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menunjukkan pemisahan yang paling baik. Hasil fraksinasi yang didapat 

ditampung dalam flakon. Kemudian dilakukan uji KLT dan dielusi dengan eluen 

terpilih. Fraksi-fraksi digabung sesuai dengan bercak hasil uji KLT. Proses 

fraksinasi dilakukan 2x. Dari hasil 2x fraksinasi kemudian dilakukan 

penggabungan. 

Fraksinasi tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 

Fraksinasi 1: A1(1,2); B1(3,4,5); C1(6); D1(7,8,9); E1(11,12,13); F1(14,15,16). 

Fraksinasi 2: A2(2,3,4,5,6); B2(7,8,9); C2(10,11,12); D2(13,14); E2(15,16). 

Kedua hasil KCV digabungkan, kemudian dielusi kembali menggunakan 

pelarut etil asetat : n-heksana (2:8) dan diperoleh 3 fraksi gabungan (Gambar 1). 

Dari hasil elusi, maka fraksi X dikategorikan fraksi nonpolar, fraksi Y 

dikategorikan fraksi semi polar, dan fraksi Z dikategorikan fraksi polar. 

 

  
 

 
 
 
Gambar 1. Profil kromatografi hasil 2x fraksinasi ekstrak etanol kulit batang sirsak dengan 
metode KCV menggunakan fase diam Silika GF254 dan fase gerak etil asetat : n-heksana 2:8. 
(i).  Hasil fraksinasi ke-1 dengan deteksi UV 254 
(ii). Hasil fraksinasi ke-2 dengan deteksi UV 254 
(iii).Hasil fraksinasi gabungan (1 dan 2) UV 254 
Dari hasil penggabungan dihasilkan fraksi X, Y, dan Z. 

 

 

                      B1     A2     D1      B2       S       E1      C2      D2    E2            

X 
  Y                  Y 

         Z 

                                           1   2  3  4   5  6   7  8   s   9  10 11 12 13 14 15 16                                     1   2   3   4   5  6   7   8    s    9 10 11 12 13 14 15 16 

(i)                                                                   (ii) 

(iii) 
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Aktivitas Sitotoksik 
Uji sitotoksik dilakukan dengan metode MTT assay. Metode ini 

merupakan metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT merupakan garam 
tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh sistem suksinat 
tetrazolium reduktase. Kristal formazan ini memberi warna ungu yang dapat 
dibaca absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna ungu 
mempunyai korelasi langsung dengan jumlah sel hidup. Makin kuat intensitas 
warna ungu, jumlah sel hidup semakin banyak, dan absorbansi yang didapat juga 
semakin besar. Morfologi sel T47D yang hidup, jika diamati dengan mikroskop 
fase kontras akan terlihat seperti daun berwarna terang dan melekat pada dasar 
flask. Sedangkan sel yang mati akan terlihat gelap dan melayang dalam media 
(Gambar 2).  

 
Gambar 2. Morfologi sel T47D 

         = sel mati 
   = sel hidup                     

 
DMSO digunakan sebagai pelarut fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 

sirsak dalam pengujian sitotoksik ini, karena DMSO mampu melarutkan ion 
organik dan anorganik. Menurut Maryati (2006) penggunaan DMSO sampai 
konsentrasi 1,67% v/v tidak mempengaruhi viabilitas sel T47D. Uji fraksi polar 
pada kadar tertinggi (500 µg/mL) mengandung DMSO sebesar 0,8% sehingga 
DMSO tidak berpengaruh terhadap sel uji karena kadarnya tidak lebih dari 1,67%.  
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Gambar 3. Grafik hubungan antara konsentrasi fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 

sirsak vs persentase sel hidup sel T47D 
 

Konsentrasi perlakuan terendah menunjukkan persentase sel hidup sebesar 

113,09%, sedangkan konsentrasi tertinggi menunjukkan persentase sel hidup 

sebesar 95,25%. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang linier karena 

fluktuasi persentase sel hidup pada berbagai seri konsentrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak tidak berefek 

sitotoksik terhadap sel T47D. Dalam penelitian menggunakan ekstrak (Rahma, 

2012), fraksi semi polar (Septiana, 2012), dan fraksi non polar (Handayani, 2012) 

kulit batang sirsak memiliki nilai IC50 > 100 µg/mL, sehingga ketiganya  tidak 

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel T47D.  

Penelitian Kim et al (1997),  menunjukkan bahwa hasil toksisitas terhadap 

larva Artemia salina Leach dengan metode Brine Shrimp Lethality Test 

menggunakan  ekstrak etanol daun sirsak memiliki nilai LC50 sebesar 30,5 ppm. 

Proses fraksinasi ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) diawali dengan 

menggunakan metode partisi, kemudian dilakukan pemurnian dengan 

kromatografi kolom. Pada fraksi heksana : Me2CO (1:1) ekstrak etanol daun 

sirsak memiliki nilai LC50 yang lebih baik sebesar 0,98 ppm. Namun dalam 

penelitian ini, proses fraksinasi tidak diawali dengan partisi, melainkan ekstrak 

etanol kulit batang sirsak difraksinasi menggunakan Kromatografi Cair Vakum. 

Konsentrasi (µg/mL) 

Pe
rs

en
ta

se
 se

l h
id

up
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Perbedaan metode ini diduga sebagai penyebab kurang tersarinya zat aktif dari 

fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak, sehingga fraksi polar ekstrak etanol 

kulit batang sirsak tidak memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D.  

 

Uji Kandungan Senyawa 

Identifikasi golongan senyawa yang terdapat pada fraksi polar ekstrak 

etanol kulit batang sirsak dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis. 

Menurut Stahl (1985) metode kromatografi lapis tipis memerlukan alat yang 

sedikit dan waktu yang singkat serta jumlah sampel yang digunakan juga sangat 

sedikit. Deteksi hasil KLT dilakukan terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, 

saponin, minyak atsiri, dan polifenol (Gambar 4). 

Deteksi polifenol dilakukan menggunakan pereaksi semprot FeCl3 yang 

ditandai dengan adanya warna merah pada deteksi visual (Harborne, 1987), 

dengan nilai Rf 0,16. Alkaloid dideteksi menggunakan pereaksi semprot 

Dragendorff yang ditandai dengan adanya bercak berwarna coklat (Wagner, 1984) 

pada UV 366 dengan Rf 0,3. Hasil deteksi bercak menggunakan pereaksi semprot 

Lieberman-Burchard menunjukkan fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak 

positif mengandung saponin dengan adanya bercak berwarna hijau gelap pada Rf 

0,5. Minyak atsiri dapat dideteksi menggunakan pereaksi semprot Vanilin dan 

H2SO4 dan kemudian dioven dengan suhu 100oC selama 5 menit. Menurut 

Wagner (1984) adanya minyak atsiri ditandai dengan bercak berwarna biru, hijau, 

dan merah. Dari hasil KLT menunjukkan tidak terdapat bercak berwarna biru, 

hijau, dan merah, melainkan bercak hitam. Dapat disimpulkan fraksi polar ekstrak 

etanolik kulit batang sirsak tidak  mengandung minyak atsiri. Flavonoid dideteksi 

menggunakan uap amonia dan pereaksi semprot Sitroborat. Menurut Kumar 

(2007), flavonoid ditandai dengan adanya bercak berwarna biru. Dari hasil KLT 

menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanolik kulit batang sirsak positif 

mengandung flavonoid pada Rf 0,7. 
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Gambar 4. Profil Kromatografi Lapis Tipis fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak 
dengan fase diam Silika GF254 dan fase gerak etil asetat : n-heksana 2:8. Hasil identifikasi 
golongan senyawa menunjukkan fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak mengandung 
polifenol, alkaloid, saponin, dan flavonoid.  
(A) =  Deteksi polifenol setelah disemprot dengan pereaksi FeCl3 (visual) 
(B) =  Deteksi alkaloid setelah disemprot dengan pereaksi Dragendroff (UV 366) 
(C) = Deteksi saponin setelah disemprot dengan pereaksi Lieberman-Burchard (UV 366) 
(D) =  Deteksi minyak atsiri setelah disemprot dengan Vanilin+H2SO4 dan kemudian di 

oven dengan suhu 100oC selama 5’(UV 366) 
(E) =  Deteksi flavonoid setelah diuapi dengan uap amonia + pereaksi semprot Sitroborat 

(UV 366) 
Tabel 1. Identifikasi Golongan Senyawa Fraksi Polar Ekstrak Etanolik Kulit Batang Sirsak 

dengan Beberapa Pereaksi Semprot 

Bercak Rf 
UV 
254 
(Sd) 

FeCl3 
(visual) 

Dragendrof 
(UV 366) 

LB 
(UV 
366) 

Vanilin 
(UV 366) 

Sitroborat 
(UV 366) 

1 0,16 P Merah - - - - 
2 0,3 P - Coklat - - - 
3 0,5 P - - Biru - - 
4 0,7 P - - - - Biru 

Sd= Sebelum disemprot 
P = Pemadaman 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol kulit 

batang sirsak tidak memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D. Sementara 

hasil analisis KLT menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 

sirsak memiliki kandungan senyawa golongan polifenol, alkaloid, saponin, dan 

flavonoid. Komponen bioaktif pada semua bagian tanaman sirsak, seperti 

asetogenin, alkaloid, dan flavonoid memiliki potensi sebagai antitumor dan 

antikanker. Dalam penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa senyawa alkaloid 

  1 

2 

  3 
  4 

  (A)              (B)                (C)                (D)                 (E) 
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(Astuti, 2005) dan flavonoid (Adfa, 2007) diberitakan memiliki aktivitas 

sitotoksik yang rendah terhadap larva Artemia  salina Leach, sedangkan 

kandungan senyawa asetogenin dalam fraksi polar ekstrak etanol kulit batang 

sirsak belum dapat dideteksi, sehingga pada penelitian ini belum dapat 

menunjukkan pengaruh asetogenin terhadap sel T47D. 

Penyebab ketidaktoksikan fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak 
terhadap sel T47D kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 
distribusi sel yang kurang merata,  kurang optimalnya proses fraksinasi sehingga 
kadar zat aktif yang tersari dalam fraksi polar terlalu rendah, atau kemungkinan 
fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak mempunyai efek toksik yang 
spesifik terhadap jenis sel kanker tertentu.  
 
KESIMPULAN 

Fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak (Annona muricata L.) tidak 
berefek sitotoksik terhadap sel T47D. Golongan senyawa kimia yang terkandung 
dalam fraksi polar ekstrak etanol kulit batang sirsak (Annona muricata L.) adalah 
polifenol, alkaloid, saponin, dan flavonoid. 
 
SARAN 

Perlu dilakukan proses fraksinasi ekstrak etanol kulit batang sirsak 
(Annona muricata L.) yang diawali dengan menggunakan metode partisi, 
kemudian dilanjutkan dengan kromatografi kolom seperti yang dilakukan dalam 
penelitian Kim et al (1997). 
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