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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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).  

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 
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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. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan beberapa masalah sebagai  

berikut: 

1. Apakah fraksi polar ekstrak etanolik kulit batang sirsak (Annona muricata L.) 

memiliki efek sitotoksik terhadap sel T47D? 

2. Senyawa apa yang tersari dalam fraksi polar ekstrak etanolik kulit batang 

sirsak (Annona muricata L.)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas sitotoksik fraksi polar ekstrak etanolik kulit batang 

sirsak (Annona muricata L.). 
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2. Mengetahui kandungan kimia yang tersari dalam fraksi polar ekstrak etanolik 

kulit batang sirsak (Annona muricata L.) melalui Kromatografi Lapis Tipis. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak (Annona muricata L.) 

a. Sistematik Tanaman 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Magnoliidae 

Ordo  : Magnoliales 

Famili  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Species : Anona muricata Linn. 

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 (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

c. Morfologi 

Annona muricata L. merupakan tanaman dari famili Annonaceae 

dengan tinggi pohon sekitar 3-8 meter. Batang coklat berkayu, bulat dan 

bercabang. Mempunyai daun memanjang berbentuk lanset atau bulat telur 

terbalik, ujung meruncing pendek, panjang 6-18 cm tepi rata. Bunga 

terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputih-
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putihan, benang sari banyak berambut. Daun kelopak kecil, daun mahkota 

berdaging, 3 yang terluar hijau kemudian kuning, panjang 3,5 sampai 5 

cm. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar berwarna 

coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang (Steenis, 1993). 

Buah sirsak memiliki 127-170 biji yang tersebar diseluruh buah. 

Ukuran biji sirsak bervariasi, panjangnya 1-2 cm dan berat 0,33-0,59 g, 

biji sirsak berwarna hitam saat panen, dan kemudian berubah menjadi 

coklat gelap. Batang sirsak berbentuk bulat, kasar, dengan warna coklat 

gelap. Daun berbentuk lonjong, bulat telur sampai silindris dengan ukuran 

panjang 14-16 cm dan lebar 5-7 cm (Pinto et al, 2005). 

d. Kandungan Kimia 

Kulit batang sirsak mengandung asetogenin, solamin, triterpenoid, 

stigmasterol, dan sitosterol (Shaari, 2005). Diantara senyawa-senyawa 

kimia yang terkandung dalam Annona muricata L. yang paling menonjol 

adalah senyawa alkaloid (retikulin, loreksimine, koklaurin, annomurine) 

dan minyak esensial (β-karyophylen, δ-kadinen, epi-α-kadinol, dan α-

kadinol) (Sousa, 2010). Menurut Fasakin et al (2008) daun sirsak memiliki 

kandungan gizi seperti lemak, protein, karbohidrat, serat, potasium, 

sodium, kalsium, dan magnesium (Tabel 1). Pada penelitian Gajalakshmi 

(2012) menunjukkan bahwa analisis fitokimia ekstrak daun sirsak 

mengandung metabolit sekunder seperti tanin, steroid, dan glikosida 

jantung.  
Tabel 1. Kandungan gizi daun sirsak dalam 100 g 

 
Kandungan gizi Jumlah (mg) 

                  Lemak 22,57 ± 0,2 
                  Protein 27,34 ±  0,1 
                  Karbohidrat   4,36 ±  0,1 
                  Serat 43,44 ±  0,2 
                  Potasium 31,40 ±  0,1 
                  Sodium 29,10 ±  0,2 
                  Kalsium   3,60 ±  0,2 
                  Magnesium 53,30 ±  0,1 

Sumber: Fasakin et al, 2008 
 

 



 

 

5

e. Manfaat tanaman 

Di Indonesia, bagian Annona muricata Linn., seperti daun, akar, 

buah, kulit batang, dan biji, digunakan dalam pengobatan tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Misalnya, daun sirsak dapat 

digunakan untuk mengobati sakit kepala, insomnia, cistitis, diabetes, 

hipertensi, antiinflamasi, antispasmodik, dan antidisentri (Sousa, 2010). 

Selain itu daunnya dapat juga berguna untuk obat bisul, obat kejang dan 

peluruh keringat, air buahnya yang telah masak dapat berguna untuk obat 

kurang nafsu makan, sembelit, pinggang pegal, pinggang nyeri, empedu 

berbatu (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Penelitian Paarakh (2009) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang sirsak menunjukkan 

aktivitas sebagai penyembuhan luka pada tikus albino yang ditandai 

dengan pengurangan pada daerah luka secara signifikan sebesar 19,74%, 

47,09%, 88,58% pada hari ke 4, 7, dan 12.  

2. Kanker 

Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel 

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

keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada penggantian sel-sel 

yang telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan terus membelah 

meskipun tubuh tidak memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel 

baru. Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan normal, 

sehingga mengganggu organ yang ditempatinya (Mangan, 2003).   

a. Sifat sel kanker 

1) Heterogenitas  

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 makin jauh menyimpang dari sel asalnya, yang 

menimbulkan bentuk yang bermacam-macam. 
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2) Tumbuh autonom 

Sel kanker itu 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. 

3) Mendesak dan merusak sel-sel normal disekitarnya 

Sel-sel tumor mendesak (ekspansif) sel-sel normal disekitarnya, 

yang berubah menjadi  kapsul yang membatasi pertumbuhan tumor. 

Pada tumor jinak kapsul itu berupa kapsul sejati yang memisahkan 

gerombolan sel tumor dengan sel-sel normal, sedang pada tumor ganas 

berupa kapsul palsu (pseudocapsul), karena kapsul itu dapat ditembus 

atau diinfiltrasi oleh sel-sel kanker. 

4) Dapat bergerak sendiri (amoeboid) 

Sel-sel kanker 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 di sekitarnya, dan metastase atau anak sebar di kelenjar 

limfa atau di organ lainnya (Sukardja, 2000). 

5) Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran 

Ketidakwajaran itu antara lain disebabkan oleh tidak mengenal 

kontak inhibisi, dan tidak mengenal batas kepadatan (Mulyadi, 1997). 

b. Siklus sel 

Pertumbuhan sel menunjukkan adanya perubahan ukuran sel dan 

merupakan hasil akhir dari proses-proses yang berpengaruh pada 

kehidupan sel tersebut seperti proliferasi, diferensiasi dan kehidupan sel. 

Sel kanker sering kali dikatakan sebagai sel yang berproliferasi lebih cepat 

dibanding dengan keadaan normalnya. Sel kanker dapat berada dalam tiga 

keadaan yaitu sedang membelah (siklus proliferatif), dalam keadaan 

istirahat (tidak membelah), dan secara permanen tidak membelah (Nafrialdi 

dan Gan, 2007). 
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Sel kanker yang sedang membelah terdapat dalam empat fase, yaitu : 

1) Fase Pasca Mitosis (G1) 

Pada fase G1 sel anak yang baru terbentuk setelah mitosis 

tumbuh menjadi sel dewasa, membentuk protein, enzim, dan kromosom 

yang hanya mengandung rantai tunggal DNA (haploid) (Sukardja, 

2004). Pada akhir fase G1 terjadi peningkatan RNA (Nafrialdi dan Gan, 

2007).  

2) Fase Sintesis DNA (S) 

Pada fase S dibentuk rantai DNA baru, untuk persiapan fase 

berikutnya. Dengan dibentuknya DNA baru maka rantai tunggal DNA 

menjadi rantai ganda (Sukardja, 2004). Fase ini merupakan saat 

terjadinya penggandaan DNA (Sudiana, 2008).  

3) Fase Pra Mitosis (G2) 

Sel yang telah masuk dalam fase pra mitosis ini memiliki ciri, sel 

berbentuk tetraploid, mengandung DNA dua kali lebih banyak daripada 

fase lain. Pada fase ini masih berlangsung sintesis RNA dan protein 

(Nafrialdi dan Gan, 2007). 

4) Fase mitosis (M) 

Pada fase ini terjadi pengurangan RNA dan protein secara tiba-

tiba, berlangsung pemisahan sel menjadi dua sel anakan dengan sifat dan 

karakteristik yang sama induknya (Nafrialdi dan Gan, 1995). 

Berdasarkan morfologinya proses ini dapat dibagi menjadi empat 

subfase yaitu, profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase ini 

berlangsung sekitar 30-60 menit (Mulyadi, 1997). 

c. Kanker Payudara 

Kanker payudara merupakan jenis kanker nomor dua terbanyak 
pada wanita Indonesia. Walaupun jarang, laki-laki pun bisa terkena kanker 
payudara (Dalimarta, 2004). Kanker payudara adalah kanker yang berasal 
dari kelenjar, saluran, dan jaringan penunjang payudara tetapi tidak 
termasuk kulit payudara (Mangan, 2003). Pada tahap dini, kanker payudara 
biasanya tidak menimbulkan keluhan. Tanda yang mungkin dirasakan pada 
stadium dini adalah teraba benjolan kecil di payudara, bentuk dan ukuran 
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payudara berubah (berbeda dari ukuran sebelumnya), dan kulit payudara 
mengkerut (Nafrialdi dan Gan, 2008). Kanker memerlukan waktu sekitar 
delapan sampai sepuluh tahun untuk berkembang (Tagliaferri et al, 2007). 

d. 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 penanganannya, memiliki kemampuan replikasi yang 
tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan frozen 
stock jika terjadi kontaminasi (Burdall et al cit Hariyanti, 2003). Sel ini 
dapat ditambahkan dengan media penambah RPMI 1640, Fetal Bovine 
Serum 10% dan antibiotik bebas pada temperatur 37oC dan dapat tumbuh 
secara kontinyu pada dasar flask (Abcam, 2007). 

3. Uji Sitotoksik 
Uji Sitotoksik terhadap sel T47D dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas sitotoksik fraksi polar ekstrak etanolik kulit batang sirsak (Annona 
muricata L.). Parameter yang digunakan adalah nilai IC50 yang merupakan 
nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan pertumbuhan sel sebesar 50% 
dari populasi sel dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa 
terhadap sel (Meiyanto, 2003).  

Uji MTT assay merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 
uji sitotoksik. Metode ini merupakan metode kolorimetri, dimana peraksi 
MTT ini merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal 
formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat dalam 
jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. 
Kristal formazan ini memberi  warna ungu yang dapat dibaca absorbansinya 
dengan menggunakan ELISA reader  (Doyle dan Griffith, 2000). 
 
 

E. Landasan Teori 
Komponen bioaktif pada semua bagian tanaman sirsak (yang sebagian 

besar asetogenin, alkaloid, dan flavonoid) memiliki potensi sebagai antitumor dan 
antikanker (Pinto et al, 2005). Shaari (2005) menyebutkan bahwa kulit batang 
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sirsak (Annona muricata L.) menghasilkan suatu asetogenin, solamin, 
triterpenoid, stigmasterol dan sitosterol yang memiliki aktivitas sebagai 
antikanker. 

Salah satu senyawa dalam famili Annonaceae yang mempunyai aktivitas 
sitotoksik adalah asetogenin dan flavonoid. Asetogenin adalah poliketida dengan 
struktur 30-32 rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada gugus 5-methyl-2-
furanone. Rantai furanone dalam gugus hydrofuranone pada C23 memiliki 
aktivitas sitotoksik. Asetogenin merupakan salah satu inhibitor yang paling 
potensial dari kompleks pernafasan mitokondria (Villo, 2008). Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah ada senyawa flavonoid diketahui mampu menginduksi 
terjadinya apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram dan berperan 
penting dalam proses perkembangan kanker (Pebriana dkk, 2008).  

Fraksinasi pada ekstrak dilakukan untuk mengelompokkan kandungan 
senyawa berdasarkan polaritasnya. Senyawa polar yang bersifat polar akan masuk 
ke pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke pelarut non polar 
(Harborne, 1987). Penelitian dengan tingkat taksonomi yang sama 
(kemotaksonomi) yaitu pada famili Annonaceae (Annona squamosa Linn.) 
menyebutkan bahwa ekstrak etanol kulit batang srikaya memiliki aktivitas 
sitotoksik terhadap sel T47D dengan nilai IC50 237,32 µg/mL (Rahayu, 2012), 
penelitian lanjutan dengan fraksi polar (Umma, 2012) ekstrak etanol kulit batang 
srikaya memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih baik, dengan nilai IC50 43,524 
µg/mL. 

 
 

F. Hipotesis 
Kandungan senyawa yang terdapat dalam fraksi polar ekstrak etanol kulit 

batang sirsak (Annona muricata Linn.) memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel 
T47D. 

  


