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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang 

tidak terkendali serta adanya invasi jaringan lokal dan metastasis (Dipiro et al., 

2008). Kanker disebabkan oleh adanya gangguan siklus sel akibat mutasi dari 

gen-gen yang mengatur tubuh. Selain itu, kanker dapat disebabkan oleh paparan 

radiasi, asap rokok, radikal bebas, serta adanya faktor genetik (Tjay and Rahardja, 

2002). Menurut data WHO tahun 2012, terdapat 8,2 juta dari 14,1 juta pasien 

meninggal karena kanker. Salah satu kanker yang menyebabkan kematian adalah 

kanker serviks (Ferlay et al., 2015). Kanker serviks merupakan salah satu 

penyakit akibat gangguan epitel serviks uteri. Kanker serviks dapat disebabkan 

karena infeksi HSV-2 (Virus Herpes Simplek), virus papiloma atau virus 

kandiloma akuminata (Tambunan, 1995). Berdasarkan WHO tahun 2012, terdapat 

266.000 dari 528.000 pasien meninggal akibat kanker serviks (Ferlay et al., 2015). 

Di Indonesia tahun 2013 penderita kanker serviks mencapai prevalensi tertinggi 

yaitu 98.692 pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  

Sampai saat ini kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti 

masyarakat karena pengobatannya sangat mahal dan dapat menimbulkan 

kematian. Proses penyembuhannya dapat dilakukan beberapa cara medis yaitu 

operasi, radiasi, kemoterapi dan terapi biologi (Dipiro et al., 2008). Akan tetapi, 

pengobatan kanker tersebut memiliki efek samping yang besar dan seringkali 

belum menghasilkan efek terapi yang sesuai dengan yang diinginkan (Ikawati et 

al., 1993). Dengan alasan tersebut maka perlu untuk dilakukan eksplorasi bahan 

alam untuk pengobatan kanker. Salah satu bahan alam yang berpotensi untuk 

dikembangkan adalah daun sirsak. Daun sirsak memiliki aktivitas sitotoksik 

karena mengandung asetogenin yang merupakan senyawa poliketida dengan 

struktur 30-32 rantai karbon tidak bercabang dan terikat pada gugus 5-methyl-2-

furanone (Pradana et al., 2015). Daun sirsak mengandung polifenol, flavonol serta 
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flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian akar dan batangnya 

(Pieme et al., 2014). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daun sirsak 

memiliki aktivitas antikanker terhadap sel T47D (Fidianingsih and Handayani, 

2014; Rachmani and Suhesti, 2012), sel MCF-7 (Raj et al., 2014; Endrini and 

Widiowati, 2014) dan K562 (Enzirim et al., 2013). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya tentang aktivitas antikanker pada daun sirsak, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang uji sitotoksik daun sirsak terhadap sel HeLa. Dalam penelitian 

ini akan diuji efek sitotoksik ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar dan non polar 

daun sirsak terhadap sel HeLa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar dan non polar daun sirsak 

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HeLa? 

2. Apakah golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak atau fraksi yang 

paling aktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui efek sitotoksikekstrak etanol, fraksi polar, semi polar dan non 

polar daun sirsak terhadap sel HeLa. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak atau fraksi 

yang paling aktif. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tumbuhan sirsak (Annona muricata L.) 

a. Taksonomi tumbuhan sirsak 

Taksonomi tumbuhan sirsak adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Ranunculales 

Suku  : Annonaceae 

Marga  : Annona 

Jenis  : Annona muricata L.  

(Syamsuhidayat and Johny, 2001). 

 

b. Kandungan tumbuhan sirsak 

Biji buah sirsak mengandung annomurisatin C, annomurisatin B, muriheksol, 

donheksosin, annonasin A. Kandungan akar tumbuhan sirsak adalah kohibin A 

dan kohibin B, dan sabadelin, sedangkan kandungan daun sirsak adalah 

murikoreasin, muriheksosin C, muriheksosin A, muriheksosin B, annoheksosin 

(Gajalakshmi et al., 2012). Penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan sirsak 

mengandung alkaloid, triglikosida flavonol, fenol, siklopeptida, mineral (K, Ca, 

Na, Cu, Fe dan Mg) dan minyak esensial (Moghadamtousi et al., 2015). 

Komponen utama tumbuhan sirsak adalah asetogenin (Ioannis et al., 2015).  

 

c. Efek farmakologi 

Penelitian menunjukkan bahwa daun sirsak memliki aktivitas anti-arthritis, 

antikonvulsan, antidiabetes, anti-inflamasi, antihipertensi, insecticidal, 

gastroprotective (Moghadamtousi et al., 2015) dan antioksidan (Gavamukulya et 

al., 2014). Penelitian lain melaporkan bahwa daun sirsak memiliki aktivitas 

antikanker terhadap sel T47D (Fidianingsih and Handayani, 2014; Rachmani and 

Suhesti, 2012), sel MCF-7 (Raj et al., 2014; Endrini and Widiowati, 2014) dan 

K562 (Enzirim et al., 2013). Kulit buah sirsak juga dapat sebagai antioksidan 
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(Ahalya et al., 2013) dan menghambat pertumbuhan sel MCF-7 (Raj et al., 2014). 

Menurut penelitian Solomon-Wisdom et al (2014), daun sirsak memiliki aktivitas 

antibakteri pada Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Salmonella typhimurium, Eschericia coli, dan Streptococcus pyogenes. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa biji sirsak juga memiliki aktivitas antikanker 

pada sel T47D, WiDr, HeLa dan Raji (Arifianti et al., 2014). 

 

2. Kanker serviks 

Kanker serviks merupakan salah satu penyakit akibat gangguan epitel serviks 

uteri. Faktor risiko yang menyebabkan kanker serviks adalah infeksi virus HSV-2 

dan virus papiloma atau virus kondiloma akuminata (Tambunan, 1995). Kanker 

serviks dapat diklasifikasikan menjadi empat stadium yaitu displasia, karsinoma 

in situ, karsinoma mikroinvasif dan karsinoma invasif. Displasia ditandai dengan 

adanya pertumbuhan aktif dan adanya gangguan pematangan epitel serviks uteri 

pada bagian basal hingga lapisan superfisial. Apabila perubahan sel epitel terjadi 

di seluruh lapisan epidermis dan menjadi karsinoma sel skuamosa maka disebut 

karsinoma in situ. Pada karsinoma in situ membran basalis tetap utuh. Karsinoma 

mikroinvasif adalah sel tumor yang menembus membran basalis dan invasi pada 

stroma. Karsinoma invasif ditandai dengan sel menonjol, besar, bentuk sel 

bervariasi, inti gelap, kromatin berkelompok serta susunan sel makin tidak beratur 

(Sastrawinata, 1983). Berdasarkan jenis patologinya, kanker serviks dibagi 

menjadi dua macam yaitu sel skuamosa dan adenokarsinoma. Sel skuamosa 

berasal dari serviks pars vaginalis, sedangkan adenokarsinoma berasal dari 

kanalis servikalis (Tambunan, 1995). 

 

3. Sel HeLa 

Sel HeLa merupakan sel yang berasal dari serviks atau leher rahim akibat 

infeksi Human Papilloma Virus (HPV). HPV yang menginfeksi serviks memiliki 

dua onkogen yaitu E6 dan E7. Kedua onkogen tersebut menyebabkan sel menjadi 

imortal pada kultur primer keratinosit manusia, tetapi tidak menyebabkan 

tumorigenik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa virus onkogen tidak dapat 
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secara langsung menginduksi pembentukan tumor tetapi terdapat beberapa 

peristiwa yang menyebabkan kanker. Gen P53 dan P105Rb berfungsi mengatur 

pertumbuhan sel, akan tetapi fungsi tersebut dihambat oleh protein E6 dan E7 

(Goodwin and Dimaio, 2000). Protein E6 dan E7 dapat memodulasi protein 

seluler yang mengatur siklus sel. Protein E6 dapat mengikat tumor supresor P53 

dan mempercepat degradasinya oleh ubikuitin serta merangsang aktivitas 

telomerasi pada kultur keratinosites. Protein E7 dapat mengikat hipofosforilasi 

dari P105Rb dan anggota lain dari Rb (retinoblastoma) pada protein tumor 

supresor.  Aktivitas protein E7 tersebut menyebabkan destabilisasi dan hilangnya 

Rb/E2F yang dapat menekan transkripsi gen yang diperlukan untuk cell cycle 

progression (DeFilippis et al., 2003). 

 

E. Landasan Teori 

Daun sirsak mengandung polifenol, flavonol, serta flavonoid. Kandungan 

senyawa ini lebih tinggi daripada kandungan di bagian akar dan batangnya (Pieme 

et al., 2014). Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak 

mengandung tanin, flavonoid, dan alkaloid (Maya et al., 2015). Menurut 

penelitian Kurniasih et al (2015), fraksi polar daun sirsak mengandung polifenol, 

saponin, dan flavonoid. Pada fraksi semi polar mengandung polifenol, saponin, 

flavonoid dan alkaloid, sedangkan pada fraksi non polar mengandung alkaloid. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun sirsak memiliki 

aktivitas antikanker terhadap sel MCF-7 dengan nilai  IC50 23,995 μg/mL (Raj et 

al., 2014). Selain itu, ekstrak etanol 70% daun sirsak juga memiliki aktivitas 

sitotoksik terhadap sel MCF-7 dengan nilai IC50 14,68 μg/mL (Endrini and 

Widiowati, 2014). Penelitian lain melaporkan bahwa ekstrak air daun sirsak 

memiliki aktivitas antikanker pada sel T47D dan nilai IC50 yang diperoleh adalah 

31,384 μg/mL (Fidianingsih and Handayani, 2014). Menurut penelitian Rachmani 

and Suhesti (2012), fraksi heksan dari ekstrak etanol memiliki aktivitas antikanker 

pada sel T47D dengan nilai IC50 143,077 μg/mL, fraksi kloroform juga memiliki 

aktivitas antikanker pada sel T47D dengan nilai IC50 120,718 μg/mL, sedangkan 

pada fraksi etil asetatnya diperoleh nilai IC50 31,268 μg/mL, dan pada fraksi 
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31,268 μg/mL, dan pada fraksi metanol diperoleh nilai IC50 44,987 μg/mL. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak dapat menginduksi 

apoptosis pada sel K562 (Enzirim et al., 2013). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disusun hipotesis: 

1. Ekstrak etanol, fraksi polar, semi polar dan non polar daun sirsak (Annona 

muricata L.) memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel HeLa.  

2. Golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak yang paling aktif adalah 

tanin, flavonoid dan alkaloid.   


