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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel 

jaringan tubuh yang tidak normal. 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). The 

American Cancer Society memperkirakan 10,5 juta orang Amerika telah 

didiagnosa kanker dan 34% pasien menyerah dalam lima tahun. Sekitar 1.444.920 

kasus kanker baru didiagnosis dan 559.650 korban meninggal karena kanker 

tahun 2007. Lebih dari 1.500 orang Amerika per hari (sekitar satu per menit) 

meninggal karena kanker. Kanker kini menjadi penyebab utama kematian di 

Amerika (McLaughlin, 2008). Kanker yang paling sering dan utama adalah 

kanker rahim, payudara, kelenjar getah bening, kulit, dan nasofaring (Tjindarbumi 

dan Mangunkusumo, 2002). 

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang frekuensi 

kejadiannya paling tinggi di antara kanker-kanker jenis lain yang sering 

menyerang wanita. Penderita kanker payudara di Indonesia sebanyak 12,10%, 

terbanyak kedua setelah kanker leher rahim (19,18%) (Tjindarbumi dan 

Mangunkusumo, 2002). Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari 

kelenjar, saluran, dan jaringan penunjang payudara tetapi tidak termasuk kulit 

payudara (Mangan, 2003). Insiden kanker payudara di negara berkembang 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya pencegahan atau 

pengobatan kanker lebih penting mengingat frekuensi kejadian cukup tinggi 

(Nurrochmad et al., 2011). 

Secara umum, pengobatan kanker dilakukan dengan cara pembedahan, 

penyinaran, kemoterapi, imunoterapi, dan hormon (Mangan, 2003). Bahan alam 

juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penemuan senyawa pemusnah 
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sel kanker (Syarief et al., 2005), salah satu tanaman yang berpotensi sebagai anti 

kanker adalah sirsak. 

Penelitian ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) pada larva 

udang air garam yang dikenal dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) 

mempunyai efek sitotoksik terhadap larva udang air garam dengan nilai LC50 = 

20,87 µg/mL (Magadula et al., 2009). Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak 

etil asetat dari daun sirsak (Annona muricata L.) pada sel U-937 menunjukkan 

bahwa ekstrak daun sirsak mempunyai efek sitotoksik terhadap sel U-937 dengan 

nilai IC50 = 7,8 ± 0,3 µg/mL. Suatu senyawa dikatakan tidak toksik bila LC50 > 

1000 µg/mL dan IC50 > 100 µg/mL (Osorio et al., 2007). Ekstrak heksana dari 

kulit batang sirsak memberikan aktivitas sitotoksik yang kuat dengan nilai IC50 

0,8 µg/mL terhadap sel CEM-SS dan ekstrak etil asetat dari kulit batang sirsak 

juga menunjukkan aktivitas yang kuat dengan nilai IC50 0,5 µg/mL terhadap sel 

HL-60 (Daud, 2005). 

Terdapatnya aktivitas pada ekstrak yang disari dengan pelarut non polar 

yaitu heksana, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek sitotoksik 

kulit batang sirsak yang difraksinasi menggunakan pelarut non polar terhadap sel 

T47D.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah fraksi non polar ekstrak etanolik kulit batang sirsak memiliki efek 

sitotoksik pada sel T47D? 

2. Senyawa apa yang tersari dalam fraksi non polar ekstrak etanolik simplisia 

kulit batang sirsak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui efek sitotoksik fraksi non polar ekstrak etanolik kulit batang 

sirsak dengan menunjukkan IC50nya. 
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2. Mengetahui senyawa yang tersari dalam fraksi non polar ekstrak etanolik 

kulit batang sirsak dengan metode KLT. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak (Annona muricata L.) 

a. Klasifikasi tanaman 

Kedudukan tanaman sirsak dalam taksonomi adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Sub Divisio : Magnoliidae 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Magnoliales 

Famili  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Species  : Annona muricata Linn. 

(Cronquist, 1981) 

b. Nama daerah 

Tanaman sirsak di beberapa daerah memiliki perbedaan nama, di 

antaranya sebagai berikut : 

Sumatra : deureuyan belanda (Aceh); durio ulondro (Nias); durian 

batawi (Minangkabau); jambu landa (Lampung). 

Jawa  : nangka sabrang, nangka landa (Jawa); nangka walanda, 

sirsak (Sunda); nangka buris (Madura).  

Bali   : srikaya jawa.  

Nusa Tenggara : naka (Flores).  

Sulawesi : langelo walanda (Gorontalo); srikaya balanda (Bugis). 

Maluku  : wakano (Nusa laut); naka walanda (Ternate)   

 (Thomas, 1992). 

c. Morfologi tanaman 

Annona muricata L. merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 4 

sampai 8 m, batang bulat, kasar dengan warna coklat gelap. Daun lonjong bulat 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Annona%20muricata
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telur dan 5 sampai 7 cm untuk lebar, bunga berukuran 3,2-3,8 cm. 

Buah berbentuk bulat telur atau berbentuk kerucut berbentuk hati, yaitu hijau 

gelap ketika mentah dan hijau sedikit lebih muda ketika matang dengan berat 0,9-

10 kg, dan rata-rata 4 kg. Kulit buah berdaging, tonjolan runcing dan secara 

populer dianggap sebagai 'berduri'. Daging buah berwarna putih, seperti kapas 

berserat, berair, rasa asam, dan kurang manis. Buah ini memiliki 127-170 biji, 

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 dari 67,5% daging yang dapat dimakan, 20% kulit, 8,50% biji, dan 4% hati 

(Suparti et al., 2007).  

d. Kandungan kimia 

Daun sirsak mengandung senyawa asetogenin, minyak esensial, retikulin, 

loreksimin, koklaurin, annomurin, dan higenamin. 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, 2008). 

Dalam daun, biji, kulit batang, buah, dan akar sirsak mengandung banyak 

senyawa kimia yang aktif secara biologi yang disebut Annonaceous acetogenin. 

Annonaceous acetogenin pada sirsak meliputi annokatalin, annoheksosin, 

annomonisin, lakton, alkaloid, tanin, kumarin, flavonoid, saponin terpenoid 

pentasiklik, dan lain-lain (Taylor, 2002).  

e. Manfaat tanaman 

Daun sirsak bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi 

apoptosis, antidiare, analgetik, antidisentri, antiasma, anthelmitik, dilatasi 

pembuluh darah, menstimulasi pencernaan dan mengurangi depresi (McLaughlin, 

2008). Selain itu daun dan biji tanaman Annona muricata L. dapat berguna 

sebagai obat insektisida, larvasida, penolak serangga (Tenrirawe dan Pabbage, 

2007).  

Studi dari McLaughlin (2008) menyatakan bahwa banyak sel-sel kanker 

yang bertahan hidup dengan mengembangkan ketahanan terhadap bahan kimia, 

diserang oleh agen graviola. Sel-sel kanker, dari waktu ke waktu, 
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mengembangkan P-glikoprotein pump untuk mengusir agen kemoterapi sebelum 

bisa bekerja. Namun bahan kimia Annona ini dapat membunuh sel kanker.  

2. Kanker 

Kanker disebabkan oleh adanya genom yang abnormal, hal ini terjadi 

karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. 

Salah satu sebab kerusakan itu ialah adanya mutasi gen. 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 telah mengalami perubahan dan dapat menimbulkan 

kanker (onkogen). Kerusakan itu dapat terjadi saat fertilisasi, tetapi pada umunya 

setelah embriogenesis, atau setelah sel mengadakan diferensiasi, atau setelah 

dewasa (Sukardja, 2004). 

3. Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah kanker yang paling sering ditemukan pada 

perempuan (di luar kanker kulit) dan kanker ini sangat jarang ditemukan pada 

laki-laki. Kanker payudara memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel yang 

membatasi duktus atau lobus payudara. 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 massa yang cukup besar untuk dapat 

dipalpilasi (kira-kira berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu, sekitar 25% kanker 

payudara sudah mengalami metastasis (Price, 2005). 

Faktor risiko penyebab kanker payudara : 

1) Mendapat haid pertama saat berumur kurang dari 10 tahun. 

2) Menopause setelah umur 50 tahun. 

3) Tidak pernah melahirkan anak. 

4) Melahirkan anak pertama setelah berumur 35 tahun. 

5) Tidak pernah menyusui anak. 

6) Pernah mengalami operasi payudara disebabkan kelainan tumor jinak atau 

ganas payudara. 
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7) Di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara (Mangan, 

2003) 

4. Sel Kanker Payudara (T47D) 

Sel kanker payudara T47D merupakan sebuah sel yang morfologinya 

seperti sel epitel yang diambil dari jaringan sebuah payudara seorang wanita 

berumur 54 tahun. Sel ini dapat ditambah dengan media penumbuh RPMI 1640 

dengan Fetal Bovine Serum 10% dan antibiotik bebas pada temperatur 37
0
C dan 

dapat tumbuh secara continue menempel pada dasar flask. 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., 2003). Sel T47D dikulturkan dalam media DMEM + 10% FBS + 2 

mM L-glutamin, diinkubasi dalam CO2 inkubator 5% dan suhu 37
0
C. Sel kanker 

payudara T47D mengekspresikan protein p53 yang termutasi. Misssence mutation 

terjadi pada residu 194 (dalam zinc-binding domain, L2), sehingga p53 tidak 

dapat berikatan dengan response element pada DNA. Hal ini mengakibatkan 

berkurang bahkan hilangnya kemampuan p53 untuk regulasi cell cycle. Sel T47D 

merupakan sel kanker payudara ER/PR-positif (Schafer et al., 2000). 

5. Uji Sitotoksik 

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 senyawa sebagai 

sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik 

(Melannisa, 2004). 

MTT assay merupakan salah satu metode yang digunakan dalam uji 

sitotoksik. Metode ini merupakan metode kolorometrik, yaitu pereaksi MTT ini 

merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh 

sistem suksinat tertazolium reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada 

mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal formazan ini memberi 
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warna ungu yang dapat dibaca absorbansinya dengan menggunakan ELISA 

reader (Doyle dan Griffith, 2000). 

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak heksana dari kulit batang sirsak memberikan aktivitas sitotoksik 

yang kuat dengan nilai IC50 0,8 µg/ml terhadap sel CEM-SS dan ekstrak etil asetat 

dari kulit batang sirsak menunjukkan aktivitas terhadap sel HL-60 dengan IC50 0,5 

µg/ml (Daud, 2005). Dalam daun, biji, kulit batang, buah, dan akar sirsak 

mengandung banyak senyawa kimia yang aktif secara biologi yang disebut 

Annonaceous acetogenin. Annonaceous acetogenin pada sirsak meliputi 

annokatalin, annoheksosin, annomonisin, lakton, alkaloid, tanin, kumarin, 

flavonoid, saponin terpenoid pentasiklik, dan senyawa kecil lainnya (Taylor, 

2002). Annonaceous acetogenin berpotensi menghambatan produksi mitokondria 

(kompleks 1) serta sitoplasma (anaerob) dari adenosine triphosphate (ATP) dan 

nukleotida terkait (McLaughlin, 2008).  

 Annonaceous acetogenin, seperti cis-annonacin yang berasal dari biji 

sirsak memiliki potensi 10.000 kali lebih besar daripada adriamisin untuk 

mengatasi kanker usus besar (Wicaksono, 2011). Annonaceous acetogenin lain 

yaitu bullatacin yang berasal dari ranting Asimina triloba menghasilkan sel hidup 

sebesar 0,15% pada konsentrasi 1 µg/mL terhadap sel kanker payudara 

(McLaughlin et al., 1998). Fraksi kloroform ekstrak etanol dari daun srikaya yang 

berasal dari genus yang sama memberikan aktivitas sitotoksik dengan nilai LC50 

4,5467 µg/mL terhadap sel HeLa (Djajanegara, 2009). 

 

F. Hipotesis 

Fraksi non polar ekstrak etanolik kulit batang sirsak mempunyai aktivitas 

sitotoksik terhadap sel T47D. 

 


