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UJI SITOTOKSIK EKSTRAK METANOL JAMUR DARI ISOLAT 

TANAH YANG BERASAL DARI  SALATIGA TERHADAP SEL 

KANKER PAYUDARA MCF-7 

 

Abstrak 

Tanah merupakan komponen penting bagi seluruh makhluk hidup sebagai 

media berkembang dan tumbuh  beragam mikroba tanah, bakteri, archaea, dan 

jamur yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Mikroba dalam tanah 

memiliki populasi terbesar dari semua habitat, namun antikanker dari obat 

berbasis jamur masih terlalu terbatas. Hasil dari kultur mikroba tanah telah 

menjadi sumber obat alami yang produktif sebagai kemoterapi kanker, yaitu 

doksorubisin hidroklorida, bleomisin, daunorubisin dan. mitomisin. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek sitotoksik dan nilai IC50 

ekstrak metanol jamur yang berasal dari tiga ekosistem yang berbeda terhadap 

sel kanker payudara MCF-7. Peneliti melakukan skrining tanah untuk 

mendapatkan isolat jamur dari tiga ekosistem yamg berbeda yaitu sawah, 

sungai dan rawa dengan cara pengenceran suspensi tanah dengan larutan salin. 

Metode penelitian yang digunakan adalah MTT assay.Hasil dari uji sitotoksik 

menunjukkan bahwa ekstrak metanol jamur tanah rawa dengan IC50 3.564 

µg/ml memiliki penghambatan yang paling baik terhadap sel kanker payudara 

MCF7,dibandingkan dengan ekstrak metanol jamur yang berasal dari sungai 

dengan IC50 33.496 µg/ml dan sawah dengan IC50 7.379 µg/mL. 

Kata Kunci: Sel MCF-7, isolat jamur, IC50 

 

Abstract  

Soil is an essential component of all living organism as a media of 

development and growth the variety of soil microbes, bacteria, archaea, and 

fungi that have an important role in the ecosystem. Microbes in the soil have 

the largest population of all habitats, but anticancer of fungus-based drugs is 

still too limited. The result of soil microbial cultures has been a productive 

source of natural drugs as cancer chemotherapy, such as doxorubicin, 

hydrochloride, bleomycin, daunorubicin and mitomycin. The purpose of this 

study is to determine the effects of cytotoxic and the value of IC50 extract of 

fungal methanol from three different ecosystems on MCF-7 breast cancer cells. 

Researchers conducted soil screening to obtain fungal isolates from three 

different ecosystems, such as rice fields, rivers and swamps by diluting the soil 

suspension with saline solution. The method used in this research is the MTT 

assay method. The results of the cytotoxic test showed that the methanol 

extract of the swamp fungi with an IC50 of 3.564 µg/ml has the best inhibition 

against MCF-7 breast cancer cells, compared to the extracts of fungi methanol 

from rice field with an IC50 7.379 µg/mL and river with an IC50 33.496 µg/ml 

Keywords: MCF 7 cells, fungal isolate, IC50 

 

1. PENDAHULUAN  

Kanker atau neoplasma, merupakan suatu penyakit dalam organ tubuh yang ditandai 

dengan pertumbuhan sel baru yang terjadi secara cepat dan tidak terkendali dengan  
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bentuk, sifat dan gerakan yang berbeda (Setiawan, 2004) . Kanker merupakan 

penyakit yang tidak dapat sembuh jika dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat 

kanker akan menyebabkan kematian (Rasjidi et al., 2009). Kanker payudara adalah 

kanker yang paling umum dan kedua setelah kanker paru-paru sebagai penyebab 

kematian kanker pada wanita Amerika (Barnett et al., 2017) 

Dalam terapi kanker masalah yang terjadi adalah resistensi obat, terutama pada 

kanker payudara. Pada negara berkembang kanker payudara menjadi penyebab 

kematian nomor 2 setelah kanker serviks, dilihat dari angka kematian yang tinggi 

pengobatan dengan kemoterapi belum bisa mengatasi kanker (Febriansah et al., 

2014). 

Tanah merupakan benda alam yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil 

pelapukan batuan. Organisme penyusun tanah meliputi cacing, insek, tumbuhan 

tanah dan mikroorganisme tanah seperti bakteria, fungi, alga, protozoa (Yuliprianto, 

2010). Dengan kemajuan masa kini telah memungkinkan dengan teknik biokimia 

dilakukan isolasi parsial dan pemurnian senyawa dari jamur obat terutama 

polisakarida yang menunjukan aktivitas anti kanker (Smith et al., 2005).  

Mikroba dalam tanah memiliki populasi terbesar dari semua habitat, namun 

antikanker dari obat berbasis jamur masih terlalu terbatas, sumber obat yang 

produktif juga berasal dari hasil kultur mikroba tanah, misalnya sebagai kemoterapi 

kanker yaitu doksorubisin hidroklorida, bleomisin, daunorubisin dan mitomisin 

(Mohamed, 2012). Beberapa penelitian telah berfokus pada aktivitas antitumor dan 

efek fraksi karbohidrat jamur sebagai pengobatan antitumor. Lektin yang diisolasi 

dari jamur terbukti memiliki aktivitas sebagai obat kemoterapi pada sel kanker kolon 

manusia HCT8, sel adeno karsinoma paru manusia A549 dan sel glioblastoma 

manusia T98G (Scha, 2017). Menurut penelitian (Konno et al., 2015) dua ekstrak 

jamur bioaktif yang diteliti  memiliki implikasi klinis untuk mengatasi keganasan 

kanker, dua ekstrak jamur bioaktif yang diisolasi dari Phellinus linteus  yaitu PL-ES 

100 μg/mL menunjukkan aktivitas antikanker, menghasilkan pengurangan 

pertumbuhan (40-80%) yang signifikan pada 10 sel kanker dalam 72 jam. PL-I-ES 

100 ug/mL efektif hanya pada empat sel kanker tetapi konsentrasi yang lebih tinggi 

pada 250 ug/mL menyebabkan penurunan pertumbuhan yang signifikan (25-90%) 

pada tujuh sel kanker. 
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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui aktivitas anti kanker 

ekstrak metanol jamur dari isolat tanah yang berasal dari kota Salatiga terhadap sel 

kanker payudara MCF-7. 

  

2. METODE 

2.1 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan berupa pot kaca (steril), skop, penggaris, toples kaca, vaccum 

bunchner, tabung reaksi (IWAKI), spreader glass, cawan petri (IWAKI), pipet 

volume 10 ml (pyrex),  propipet, LAF (Laminar Air Flow) (CV. Srikandi 

Laboratory), mikropipet, inkubator (Binder), pH meter (Toa Electrics Ltd), 1 set 

Rotary evaporator  (Heidolph), computer installed Optilab, haemocytometer 

(Neubauer improved), ELISA reader (Biotex), inkubator 5% CO2 (Binder), Cytotoxic 

Safety Cabinet (ESCO), mikroskop inverted (Olympus CKX41), vortex 

(Thermolyne), tabung conical steril (falcon), tabung Eppendorf, pipet pasteur, low 

Vaccum (Amniotic fluid), 96- well microplates (IWAKI), sel counter, tissue culture 

flask (IWAKI), sonicator (Memmert). 

Bahan bahan yang digunakan yaitu tanah yang diambil dari 3 ekosistem 

(daerah persawahan sekitar SMK N 3 Kota Salatiga, daerah sungai mata air Senjoyo  

dan daerah rawa sekitar Rawa Pening), metanol, media czapex dox (Fluka), 

Sabouraud Dextrose Agar, PBS (Phospat Buffer Saline), ekstrak yeast, alkohol 70%, 

sel kanker payudara MCF-7, FBS (Fetal Bovine Serum) 10%, MTT [3-(4,5-

dimetilthiazol-2-il)-2-5-difeniltetrazolium bromida], DMEM, DMSO (Dimethyl 

Sulfoxide), tripsin-EDTA, dan SDS 10% dalam 0,01 N HCl 

2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium bahan alam, laboratorium Mikrobiologi dan 

Laboratorium Kultur Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.3 Pengambilan Sampel  

Sampel tanah sebanyak 1 gram diambil pada 3 ekosistem (daerah persawahan sekitar 

SMK N 3 Kota Salatiga, daerah sungai mata air Senjoyo  dan daerah rawa sekitar 

Rawa Pening) di kota Salatiga, dari setiap ekosistem diambil 1 titik pengambilan 

tanah. Sampel tanah diambil pada kedalaman 10 cm dari lapisan atas tanah. Setiap 
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pengambilan sampel masing – masing diberi nomor dan dimasukkan ke dalam wadah 

steril (digunakan wadah kaca). 

2.4 Skrining tanah dan identifikasi jamur  

Sampel tanah yang telah diambil sebanyak 1 gram masing – masing disuspensikan 

dengan larutan salin sebanyak 10 ml. Suspensi tanah kemudian diencerkan kembali 

menggunakan larutan salin hingga konsentrasi 10
-3. 

Dari sampel tanah yang telah 

diencerkan diambil 100 µl dan diratakan di atas permukaan media Czapek dox yang 

telah ditambahkan antibiotik streptomycin 30 mg, tetrasiklin 2 mg, dan ekstrak yeast 

5 gram/L dilakukan dalam LAF agar steril dan tidak terjadi kontaminasi. Tahap 

selanjutnya adalah diinkubasi didalam incubator selama 14 hari dengan suhu 28˚C. 

Secara makroskopis diamati pertumbuhan jamur dari masing – masing cawan 

diamati yang paling dominan.Setelah diamati, jamur yang paling dominan 

dipindahkan ke media sabouraud menggunakan cork borer yang telah disterilkan,  

diinkubasi selama 7 hari dengan suhu 28˚ C dalam posisi terbalik. Hal ini dilakukan 

agar uap air yang terbentuk selama  inkubasi tidak terjatuh pada permukaan media.  

2.5 Ekstraksi 

Metode maserasi adalah metode yang digunakan untuk mengekstrasi isolat jamur 

adalah. Sampel yang digunakan sebanyak 2 cawan, sampel berupa isolat jamur 

dengan media sabouraud direndam dalam metanol sebanyak 1 liter dengan dipotong 

dadu terlebih dahulu perendaman dilakukan selama 4 hari. Maserat yang telah 

dihasilkan dipekatkan menggunakan Rotary evaporator . 

2.6 Uji Sitotoksik 

Sel kanker MCF 7 ditumbuhkan menggunakan media DMEM yang telah 

mengandung FBS (Fetal Bovine Serum) 10%, amphoterisin B 1% dan antibiotik 

streptomycin – penicillin 1%, kemudian  diinkubasi pada suhu 37   C dengan aliran 

CO2 5%. Setelah sel konfluen sebesar 80% sel dapat dipanen,  sel yang telah siap 

panen dicuci menggunakan PBS, tripsin 0,25 % digunakan untuk memisahkan sel, 

kemudian  ditambahkan media DMEM baru. Sampel berupa (isolat jamur dan media 

sabouraud) dilarutkan dengan  larutan DMSO 1%. Dalam masing masing sumuran 

96-well microplates dimasukan suspensi sel sebanyak 100 µl jumlah sel  adalah 

9.410 sel/sumuran , sisakan sumuran sebagai kontrol media, kontrol pelarut dan 

kontrol sel kemudian diamati menggunakan mikroskop inverted selanjutnya  
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diinkubasi dengan aliran CO2 5%  dengan suhu  inkubator 37   C minimal selama 4 

jam. Media dari masing – masing sumuran  dibuang kemudian dikeringkan dengan 

cara ditekan plate dengan perlahan  diatas tisue kering  agar sisa cairan hilang,  

kemudian dimasukkan sebanyak  100 µl PBS ke dalam semua sumuran yang telah 

terisi sel, plate dibalik untuk membuang PBS, sisa cairan kembali dikeringkan 

menggunakan tisue dengan cara ditekan secara perlahan, kemudian dimasukkan 

larutan uji 100 µL pada setiap sumuran dengan konsentrasi larutan uji yang berbeda 

yaitu  31,25 ; 62,5 ; 125 ; 250 ; dan 500 µg/mL. 96-well microplates diinkubasi 

selama 24 jam dalam incubator dengan aliran CO2 5% dan  suhu 37   C.  Sebelum 

ditambahkan MTT sebanyak 100 µL larutan uji dari setiap sumuran  dibuang terlebih 

dahulu, konsentrasi larutan MTT yang digunakan adalah, 0,5 mg/ml. MTT (0,5 

mg/ml) disiapkan kemudian 1ml stok MTT dalam PBS (5 mg/ml) diambil kemudian 

diencerkan menggunakan media sampai 10 ml untuk 1 buah plate. Kembali 

dilakukan inkubasi selama 4 jam pada suhu 37   C  dengan aliran C 2 5% hingga 

terjadi reaksi pembentukan kristal formazan  berwarna ungu, diperiksa kondisi sel 

dengan mikroskop inverted, jika formazan telah jelas terbentuk, digunakan stopper 

SDS 10% dalam 0,01 N HCl ditambahkan sebanyak 100 µL. Kemudian diinkubasi 

kembali dengan suhu kamar selama 24 jam,  dibaca serapannya menggunakan  

ELISA reader  panjang gelombang 595 nm, % sel hidup dihitung dari data absorbansi 

kemudian dibuat kurva konsentrasi vs % sel hidup dan didapat persamaan untuk 

menghitung IC50. 

2.7 Analisis Data 

Rumus yang digunakan dalam menganalisis data untuk mengetahui efek sitotoksik 

dapat digunakan 2 rumus. Rumus pertama dapat digunakan apabila absorbansi 

kontrol pelarut sama dengan kontrol sel  

 

 

  

 

Rumus yang kedua dapat digunakan apabila absorbansi kontrol pelarut lebih rendah 

dari absorbansi kontrol sel maka dapat dianalisis menggunakan rumus :  

 

                                          absorbansi perlakuan – absorbansi kontrol media  

          % sel hidup   =                                                                                             x 100% 

                                        absorbansi kontrol sel –absorbansi kontrol media (1) 
 

                                absorbansi perlakuan – absorbansi kontrrol media  

% sel hidup =                X 100% 

                          absorbansi kontrol pelarut – absorbansi kontrol media (2) 

…..(1) 

…..(2) 
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 Pada penelitian ini digunakan rumus nomor 2 karena kontrol pelarut lebih 

rendah dari kontrol sel 

Untuk mengetahui persamaan regresi liniernya dan membuat grafik log 

konsentrasi dengan % sel hidup data yang didapatkan dari rumus yang ditentukan 

kemudian  diplotkan, regresi liniernya y = Bx + A, dengan y = 50% dan x = log 

konsentrasi. Agar mengetahui nilai IC50 ekstrak metanol jamur beserta media 

tumbuhnya terhadap sel kanker MCF 7 di plotkan persentase sel hidup ke dalam 

persamaan regresi linier. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini digunakan 3 sampel dari ekosistem yang berbeda, perbedan 

ekosistem tekstur tanah menyebabkan pertumbuhan mikroba yang bermacam – 

macam dan mempengaruhi keberagaman dan fungsi dari mikroba. Skrining tanah 

bertujuan untuk menentukan jamur yang akan diuji sitotoksik dengan sel kanker 

MCF-7.  

Sampel tanah diambil dari 3 ekosistem yang berbeda di Kota Salatiga yaitu 

Salatiga yaitu daerah rawa (daerah sekitar Rawa Pening), sungai (Daerah sekitar 

mata air Senjoyo) dan persawahan (daerah persawahan sekitar SMK N 3 Kota 

Salatiga) dengan masing – masing letak geografis pada Tabel 2. 

Tabel 2. Letak Geografis ekosistem 

 

 Ekosistem 

   

Letak geografis 

 Bujur Lintang 

Sawah -7.3458117 110.519885. 

Sungai 7°22’46’’ 110°31’39” 

Rawa 7° 17′ 0″ 110° 26′ 0″ 

 

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan secara makroskopis, jamur 

yang dihasilkan dari tanah sawah, sungai, dan rawa menggunakan media Czapek dox 

pada inkubasi hari ke – 14  memiliki ciri yang berbeda ( Tabel 3). 
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Tabel 3. Identifikasi makroskopis sampel jamur pada inkubasi hari ke 14 

menggunakan media Czapek dox 

Hasil inkubasi jamur 

selama 14 hari 

Identifikasi 

Warna Bentuk Sifat 

sawah 

 

Putih ke abu - 

abuan 

Menyebar 

Timbul dan 

menyebar 

dengan rata 

Berlendir dan 

berhifa 

sungai  

 

Orange, abu-

abu, putih, 

hitam 

Tidak 

beraturan dan 

bulat 

Berlendirdan 

berhifa 

rawa 

 

Putih ke abu-

abuan 

Tidak 

beraturan  

Berlendir dan 

berhifa 

 

Setelah diamati, jamur yang paling dominan dipindahkan ke media 

sabouraud menggunakan cork borer yang telah disterilkan,  diinkkubasi selama 7 

hari dengan suhu 28˚ C dalam posisi terbalik. Hal ini dilakukan agar uap yang 

terbentuk pada saat inkubasi tidak menetes pada media. Setelah diinkubasi selama 7 

hari hasil yang di dapatkan pertumbuhan jamur yang seragam (Tabel 4). 

Tabel 4. Hasil inkubasi jamur yang dominan menggunakan media saboraud 

Hasil  inkubasi jamur selama 7 hari Identifikasi 

Warna bentuk sifat 
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Jamur yang paling dominan pada 

tanah sawah 

 

Abu-abu 

dan agak 

kecoklatan 

Tidak 

beraturan 

Berair 

dan 

lengket  

Jamur yang dominan pada tanah 

sungai  

Abu-abu, 

hitam, putih 

Tidak 

beraturan 

Berair 

dan 

lengket 

Jamur yang dominan pada tanah rawa 

 

Abu-abu, 

coklat 

Bulat dan 

tidak 

beraturan 

Berlendir 

(Berair 

dan 

lengket) 

 

Jamur yang ditumbuhkan dari 3 ekosistem memiliki pertumbuhan yang baik 

memiliki ciri sifat, bentuk, dan warna yang berbeda disebabkan oleh bermacam – 

macam mikroba dalam tanah. 

Metanol digunakan sebagai pelarut dalam metode ekstraksi, digunakan 

sebagai pelarut karena metanol merupakan pilihan utama untuk mengekstraksi 

metabolit sekunder yang belum diketahui strukturnya (Saifudin, 2014). Media 
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sabouraud pada saat dilakukan inkubasi selama 7 hari mengalami perubahan warna 

yang terlihat sesuai dengan warna jamur sehingga pada saat ekstraksi media ikut 

dimasukkan, dikhawatirkan metabolit aktif dari jamur disekresikan ke dalam media. 

Kontrol negatif menggunakan media saboraud yang di ekstraksi untuk mengetahui 

efek terhadap sel kanker payudara MCF 7. Hasil ekstraksi dari ke 3 sampel tanah 

dalam persen rendemen dapat dilihat pada Tabel 5. 

Rumus untuk perhitungan % rendemen : 

 

 

 

  

Tabel 5.  Hasill ekstraksi isolat jamur beserta media pertumbuhannya 

Sampel  Berat 

sampel 

(g) 

Berat 

ekstrak 

(g) 

Rendemen 

(%) 

Sawah  60,7  1.03 1,7 

Sungai  76,4 1,25 1,63 

Rawa 50,5 1,13 2,23 

 

Tabel 6. Rata – rata persentase sel MCF 7 yang hidup setelah diberi perlakuan  

Konsentrasi 

µg/ml 

Rata – rata Persentase sel hidup % 

Sawah  Sungai  Rawa 

500 72,57 101,72 70,80 

250 96,65 96,30 95,45 

125 112,28 94,33 101,44 

62,5 117,99 96,09 109,96 

31,5 105,17 94,54 113,41 

 

Tabel 7. Persamaan Regresi linier dan hasil IC50 

Sampel  Persamaan regresi 

linier 

IC50  (µg/mL),   

Sawah  Y=  -28,751x + 7.379 

% Rendemen =   berat ekstrak yang di dapatkan 
                  X 100% 

            Berat sampel + media  
…….(3) 
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61,22 

R
2 
= 0,5924 

Sungai  Y= = 4,8425x + 

86,444 

R² = 0,5903 

33.496 

Rawa Y= -33,126x + 

167,68 

R² = 0,8737 

 

3.564 

 

 

Gambar 1. Grafik pengaruh Ekstrak Metanol Jamur Hutan, Sungai, dan 

Sawah vs Persentase Sel hidup sel MCF 7 

 

Data absorbansi yang telah di olah data dan diperoleh hasil bahwa pada 

ekstrak metanol jamur tanah rawa dan sawah terlihat bahwa persentase sel hidup sel 

MCF 7 menurun seiring dengan kenaikan kadar konsentrasi tetapi hasil dari ekstrak 

metanol jamur dari tanah sungai menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan 

persentase sel hidup seiring dengan kenaikan konsentrasi. Dari perhitungan regresi 

linier diperoleh hasil IC ekstrak metanol jamur tanah sawah 7.379 µg/mL,  sungai 

33.496 µg/ml, dan rawa 3.564 µg/ml, dari ketiga ekosistem hasil IC  yang paling 
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baik adalah dari ekosistem rawa namun jika dilihat dari penelitian sebelumnya oleh 

(Ramos et al., 2016) yang dilakukan dengan jamur hutan pantai  (Neosartorya 

fischeri) terhadap sel MCF 7 dengan  IC  189 µg/mL dan penelitian (Rosita, 

2017) dilakukan dengan jamur pantai DIY dengan IC  140 μg/mL menunjukan 

bahwa ekstrak metanol jamur yang berasal dari ekosistem rawa memiliki IC  lebih 

tinggi dan tidak memiliki potensi penghambatan yang paling baik terhadap sel 

kanker MCF 7. Jika dilihat dari klasifikasi aktivitas ekstrak terhadap sel kanker 

digolongkan menjadi kategori sangat aktif atau sangat berpotensi jika nilai IC  < 10 

μg/mL, kategori aktif atau berpotensi jika nilai IC 10 – 100 μg/mL, dan cukup 

berpotensi jika IC 100 – 500 μg/mL (Diani et al., 2015). Hasil penelitian ini 

tidak ada yang termasuk dalam kategori klasifikasi aktivitas ekstrak terhadap sel 

kanker.  

 

4. PENUTUP  

Ekstrak metanol jamur yang memiliki penghambatan paling baik terhadap sel kanker 

payudara MCF 7 adalah ekstrak metanol jamur tanah rawa dengan IC50 3.564 µg/ml, 

dibandingkan dengan ekstrak metanol jamur yang berasal dari sungai dan sawah. 

Hasil penelitian ini tidak berpotensi untuk dikembangkan menjadi anti kanker karena 

jika dilihat dari IC50 yang di dapatkan tidak termasuk dalam klasifikasi aktivitas 

ekstrak terhadap sel.   
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