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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang 

tidak terkontrol, invasi jaringan, dan metastasis yang luas (Chisholm-Burns et al., 

2008). Menurut data Globocan  (International Agency for Research of Cancer) 

2012 terdapat 14,1 juta kasus kanker baru, 8,2 juta kematian akibat kanker dan 

32,6 juta orang yang hidup dengan kanker (dalam 5 tahun diagnosis) pada 2012 di 

seluruh dunia. Data lain menunjukkan bahwa kanker payudara mempunyai 

persentase kasus tertinggi, yaitu sebesar 43,3%, dan persentase kematian sebesar 

12,9% (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Di Indonesia pada 2014 kanker 

mengakibatkan kematian sebesar 0,6% dan kanker payudara berada pada urutan 

pertama yaitu, 48.998 kejadian (WHO, 2014).  

Terapi kanker payudara dapat dilakukan dengan jalan operasi, 

kemoterapi, dan radioterapi. Kemoterapi merupakan pilihan terapi yang paling 

banyak dipilih oleh penderita kanker. Obat sitotoksik yang dapat digunakan secara 

tunggal atau kombinasi sebagai terapi kemoterapi pada kanker payudara meliputi 

doksorubisin, epirubisin, siklofosfamid, metotreksat, fluorourasil, paclitaxel, 

docetaxel, melfalan, prednison, vinorelbin, dan vinkristin (Chisholm-Burns et al., 

2008). Doksorubisin termasuk golongan antrasiklin yang merupakan kelas agen 

kemoterapi paling aktif dalam pengobatan kanker payudara metastatik (Chisholm-

Burns et al., 2008). Namun, penggunaan doksorubisin diketahui resisten terhadap 

MCF 7 dengan mekanisme perubahan jalur biokimia selain perubahan pada 

TOP2A yang merupakan target utama doksorubisin, yaitu pada jalur metabolisme, 

jalur efluks obat, jalur apoptosis, jalur siklus sel, dan jalur perbaikan DNA 

(AbuHammad and Zihlif, 2013). Menurut Ichikawa et al. (2014) doksorubisin 

juga dapat menyebabkan kardiotoksik karena terjadi akumulasi besi pada 

mitokondria selama terapi. Pengembangan agen kombinasi kemoterapi (ko-

kemoterapi) yang dapat menurunkan efek samping doksorubisin masih perlu 

diupayakan. 
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Eksplorasi bahan herbal sebagai agen kombinasi kemoterapi mempunyai 

kelebihan efek samping yang rendah. Biji sirsak berpotensi sebagai agen 

kombinasi kemoterapi. Ekstrak biji sirsak (Annona murricata L.) potensial 

digunakan sebagai agen kombinasi kemoterapi karena ekstrak etanolnya poten 

terhadap sel kanker payudara T47D dengan IC50 20,36 ± 1,58 μg/mL (Arifianti et 

al., 2014). Pada ekstrak etanol biji sirsak mengandung senyawa annonacin, 

goniothalamicin, arianacin, dan jovoricin yang sangat poten menghambat sel 

kanker MCF-7 dengan nilai IC50 1,18 μg/mL, 5,7.10
-2 

μg/mL, 4,0.10
-1 

μg/mL, dan 

2,3.10
-1 

μg/mL (Rieser et al., 1996). Pemanfaatan biji sirsak sebagai agen 

kombinasi kemoterapi dapat meningkatkan daya guna dari biji sirsak yang 

sebelumnya hanya dijadikan limbah rumah tangga saja. 

Kombinasi ekstrak etanol biji sirsak dengan doksorubisin diharapkan 

dapat meningkatkan sensitivitas sel MCF-7 dan aktivitas sitotoksik kemoterapi 

doksorubisin serta dapat menurunkan dosis doksorubisin pada pengobatan.  

Penurunan dosis ini diharapkan dapat mengurangi efek sampingnya dan dapat 

memberikan efek sinergis sehingga dapat dikembangkan sebagai obat antikanker.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuat rumusan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Berapa nilai IC50 ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dan 

doksorubisin terhadap sel MCF-7? 

2. Berapa nilai IK ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dengan 

doksorubisin terhadap sel MCF-7?  

3. Apa saja senyawa fitokimia yang terkandung dalam ekstrak etanol biji sirsak 

(Annona murricata L.)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui nilai IC50 ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dan 

doksorubisin terhadap sel MCF-7. 

2. Mengetahui nilai IK ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dengan 

doksorubisin terhadap sel MCF-7. 

3. Mengetahui senyawa fitokimia yang terkandung dalam ekstrak etanol biji 

sirsak (Annona murricata L.). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak (Annona murricata L.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Tanaman sirsak mempunyai klasifikasi dalam taksonomi tanaman, 

sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa   : Ranunculates  

Suku   : Annonaceae  

Marga   : Annona  

Spesies  : Annona muricata L.  

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2001) 

b. Kandungan Kimia 

Ekstrak etanol 95% biji sirsak mengandung 10 senyawa, yaitu  

muricatenol, 2-4-cis-Gigantetrocinone, 2,4-trans-gigantetrocinone, 2,4-trans-

isoannonacin-10-one, 2,4-trans-isoannonacin, N-fatty acyl tryptamine, dan 

beberapa acetogenins seperti gigantetrocin-A, gigantetrocin-B, annomontacin, 

dan gigantetronenin (Li et al., 2001). Beberapa asetogenin seperti cis-annonacin, 

cis-annonacin-10-one, cis-goniothalamicin, arianacin, dan javoricin serta 
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alkaloid N-fatty acyl tryptamine juga terdapat pada ekstrak etanolnya 

(Moghadamtousi et al., 2015). 

c. Aktivitas Farmakologi 

Beberapa asetogenin seperti cis-annonacin, cis-annonacin-10-one, cis-

goniothalamicin, arianacin, dan javoricin  poten sebagai agen sitotoksik dalam 

menghambat tumor mahkota empedu, toksisitas terhadap brine shrimp, sel kanker 

paru-paru A549, sel kanker payudara MCF-7 dan sel kanker kolon HT-29 

(Moghadamtousi et al., 2015). Ekstrak etanolnya juga poten terhadap sel kanker 

payudara T47D dengan IC50 20,36 ± 1,58 μg/mL (Arifianti et al., 2014). Senyawa 

annonacin, goniothalamicin, arianacin, dan jovoricin yang terkandung pada 

ekstrak etanol sangat poten menginhibisi sel kanker MCF-7 dengan IC50 1,18 

μg/mL, 5,7.10
-2 

μg/mL, 4,0.10
-1 

μg/mL, dan 2,3.10
-1 

μg/mL (Rieser et al., 1996). 

 

2. Kanker 

Kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang 

tidak terkontrol, invasi jaringan, dan metastasis yang luas ke bagian tubuh lain. 

Mekanisme terjadinya kanker belum sepenuhnya dipahami. Menculnya kanker 

diperkirakan karena adanya perubahan mekanisme kontrol pertumbuhan dan 

poliferasi. Tahap pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini terjadi pemaparan sel 

normal terhadap zat karsinogenik. Karsinogen menyebabkan kerusakan genetik 

yang jika tidak diperbaiki maka terjadi mutasi seluler. Selanjutnya fase kedua, 

yaitu fase promosi. Karsinogen dan faktor lingkungan dapat mendorong 

pertumbuhan seluler yang bermutasi. Tahap akhir pertumbuhan yaitu progresi. 

Tahap ini melibatkan perubahan genetik yang menyebabkan peningkatan 

proliferasi sel. Fase progesi meliputi invasi tumor ke jaringan lokal dan 

pengembangan metastase (Chisholm-Burns et al., 2008).  

 

3. Sel MCF-7 

Sel MCF-7 (Michigan Cancer Foundation-7) adalah jaringan sel kanker 

payudara seorang wanita Kaukasian berusia 69 tahun dengan golongan darah O, 

Rh positif yang dikultur pada media DMEM atau RPMI (Cancer 
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Chemoprevention Research Center, 2014). Sel MCF-7 resisten terhadap agen 

kemoterapi karena dapat mengekspresikan protein wild-type p-53 dan tidak 

mengekspresikan caspase-3 (Crawford and Bowen, 2002). Sel MCF-7 juga 

mengekspresikan reseptor estrogen (ER+) dan overekspresi pada Bcl-2 (Butt et 

al., 2000). ER-α yang diekspresikan resisten terhadap paparan doksorubisin 

(Zampieri et al., 2002). 

 

4. Doksorubisin 

Doksorubisin merupakan salah satu obat kemoterapi turunan antrasin 

yang paling baik dan paling banyak digunakan. Nama lain doksorubisin yaitu 

Adriamisin atau Adria. Doxorubicin terdapat gugus hidroksil dan kadang-kadang 

disebut sebagai hydroxydaunorubicin. Antrasiklin diklasifikasikan sebagai 

inhibitor topoisomerase. Antrasiklin terutama inhibitor topoisomerase II memutus 

DNA untai ganda. Antrasiklin juga mengalami reduksi elektron ke senyawa 

reaktif yang dapat merusak DNA dan membran sel. Radikal bebas yang terbentuk 

dari pengurangan antrasiklin pertama menyumbangkan elektron ke oksigen untuk 

membuat superoksida, yang dapat bereaksi dengan sendirinya untuk membuat 

hidrogen peroksida. Pembelahan hidrogen peroksida menghasilkan radikal 

hidroksil yang sangat reaktif dan destruktif. Langkah terakhir ini membutuhkan 

zat besi, dan antrasiklin adalah pengikat besi yang ampuh. Kompleks besi 

anthracycline dapat berikatan dengan DNA dan bereaksi cepat dengan hidrogen 

peroksida untuk menghasilkan radikal hidroksil yang dapat memotong DNA 

(Chisholm-Burns et al., 2008). 

Sel manusia memiliki pertahanan alami melawan kerusakan radikal 

oksigen, dalam bentuk enzim yang dapat mengubah radikal menjadi senyawa 

yang kurang reaktif atau dapat memperbaiki kerusakan DNA. Perbedaan dalam 

distribusi enzim defensif ini dapat menyebabkan kardiotoksisitas antrasiklin. 

Sebagai contoh, otot jantung memiliki tingkat enzim defensif yang rendah dan 

tingkat enzim yang tinggi yang mengaktifkan antrasiklin. Menurut Ichikawa et al., 

(2014) doksorubisin juga dapat menyebabkan kardiotoksik karena terjadi 

akumulasi besi pada mitokondria selama terapi. 
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Penggunaan doksorubisin diketahui resisten terhadap MCF-7 dengan 

mekanisme perubahan jalur biokimia selain perubahan pada TOP2A yang 

merupakan target utama doksorubisin, yaitu pada jalur metabolisme, jalur efluks 

obat, jalur apoptosis, jalur siklus sel, dan jalur perbaikan DNA (AbuHammad and 

Zihlif, 2013). Resistensi terhadap antrasiklin biasanya sekunder akibat resistensi 

multiobat yang bergantung pada glikoprotein. Hal ini menyebabkan antrasiklin 

dipompa secara aktif keluar dari sel tumor. Aktivitas topoisomerase II yang 

berubah juga penting secara klinis. Doksorubicin memiliki nilai IC50 467 nM 

terhadap sel MCF-7 (Hermawan et al., 2010). 

 

5. Uji Sitotoksik 

Pengembangan agen-agen kemoterapi kanker baru harus melalui 

beberapa pengujian untuk mengetahui potensi aktivitas sitotoksiknya. Evaluasi 

terstandarisasi untuk menentukan suatu material mengandung bahan yang toksik 

secara biologis disebut uji sitotoksisitas. Metode yang umum digunakan adalah 

metode MTT.  Prinsip metode MTT adalah reduksi dari garam kuning tetrazolium 

MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem 

reduktase. Suksinat tetrazolium termasuk dalam rantai respirasi pada mitokondria 

membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan 

reagen stopper akan melarutkan kristal berwarna ini yang dapat diukur 

absorbansinya menggunakan ELISA reader. Intensitas warna ungu yang 

terbentuk sebanding dengan jumlah sel hidup (Cancer Chemoprevention Research 

Center, 2013). 

 

E. Landasan Teori 

Banyak potensi bahan alam sebagai agen ko-kemoterapi yang dapat 

dikembangkan. Salah satu di antaranya, yaitu ekstrak etanol biji sirsak. Menurut 

Egydio-Brandão et al. (2017) Annona muricata L. mengandung senyawa alkaloid, 

yaitu anonain, annonamin, asimilobin, koklaurin, isoboldin, isolaurelin, liriodenin, 

N-metilkoklaurin, norcoridin, O-dimetilkoklaurin, O-metilkoklaurin, remerin, dan 

silopin. Alkaloid liriodenin mempunyai efek antiproliferasi dan antikanker 
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terhadap sel T yang terinfeksi oleh HTLV-1 (human T-cell lymphotropic virus 

type I) dengan nilai EC50 3,62 μM (Egydio-Brandão et al., 2017). Ekstrak 

etanolnya poten terhadap sel kanker payudara T47D dengan IC50 20,36 ± 1,58 

μg/mL (Arifianti et al., 2014). Senyawa annonacin, goniothalamicin, arianacin, 

dan jovoricin yang terkandung pada ekstrak etanol 96% sangat poten menginhibisi 

sel kanker MCF-7 dengan IC50 1,18 μg/mL, 5,7.10
-2 

μg/mL, 4,0.10
-1 

μg/mL, dan 

2,3.10
-1 

μg/mL (Rieser et al., 1996). Ekstrak biji sirsak terbukti mengandung 

senyawa yang poten sebagai agen sitotoksik sehingga berpotensi sebagai ko-

kemoterapi dengan obat doksorubisin yang diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas doksorubisin yang telah diketahui resisten terhadap sel MCF-7. 

Penggunaan doksorubisin resisten terhadap MCF-7 dengan mekanisme perubahan 

jalur biokimia selain perubahan pada TOP2A yang merupakan target utama 

doksorubisin, yaitu pada jalur metabolisme, jalur efluks obat, jalur apoptosis, jalur 

siklus sel, dan jalur perbaikan DNA (AbuHammad and Zihlif, 2013). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat dituliskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dan doksorubisin memiliki 

aktivitas sitotoksik yang poten terhadap sel MCF-7. 

2. Kombinasi ekstrak etanol biji sirsak (Annona murricata L.) dengan 

doksorubisin memiliki aktivitas sitotoksik yang bersifat sinergis terhadap sel 

MCF-7.  

3. Ekstrak etanol biji sirsak mengandung senyawa golongan alkaloid N-fatty 

acyl tryptamin. 

 

  


