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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit kanker yang sering 

dialami oleh kaum wanita dengan prevalensi yang cukup tinggi yaitu sebesar 

522.000 kematian wanita diakibatkan karena kanker payudara. Pada tahun 2012 

sebanyak 1,7 juta wanita didiagnosis menderita kanker payudara. Di Indonesia 

sendiri terdapat insidens kanker payudara sebesar 40 per 100.000 penduduk 

(IARC., 2013).  

Penemuan dan pengembangan pengobatan kanker terus dilakukan untuk 

menangani kanker terutama di Indonesia. Beberapa terapi kanker yang telah 

dilakukan selama ini diantaranya adalah terapi dengan menggunakan radiasi, 

terapi hormonal, terapi antibodi monoklonal, pembedahan dan kemoterapi 

(Mitrasinovic dan Mihaljovic., 2008). Akan tetapi penggunaan agen  kemoterapi 

ini selain menyerang sel-sel kanker juga dapat menyerang sel-sel normal sehingga 

menimbulkan efek samping yang mengganggu serta dapat terjadi multidrug 

resistant (MDR) (Minami dkk., 2010).  

Kluwak merupakan  tanaman asli Indonesia yang biasa digunakan secara 

luas oleh masyarakat untuk bumbu masakan, pengawet ikan dan sebagian 

masyarakat menggunakannnya sebagai antioksidan. Sebelumnya penggunaan 

kluwak sebagai agen antikanker belum diketahui oleh masyarakat. Senyawa yang 

memiliki aktivitas sebagai agen antikanker adalah tokoferol dan tokotrienol 
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(Andarwulan dkk.,1999). Isolat tokoferol dan tokotrienol dalam minyak sawit 

memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara MDM-MB-435 dan 

MCF-7 dengan cara menghambat proliferasi sel kanker (Guthrie dkk., 1997). 

Tokotrienol mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7 

(Nesaretnam dkk., 1998).  

Metode maserasi merupakan metode ekstraksi paling sederhana yang 

dilakukan dengan cara perendaman serbuk menggunakan pelarut yang sesuai 

selama 3-5 hari (Mukhriani., 2014).  Kelemahan  metode ini adalah  waktu yang 

yang dibutuhkan untuk ekstraksi relatif lama dan kemungkinan zat aktif yang 

tersari sedikit, sehingga dibutuhkan metode ekstraksi yang terbaru yang lebih  

efisien dibandingkan dengan metode maserasi. Salah satu ekstraksi yang dapat 

digunakan adalah metode ultrasonik. Metode ultrasonik bekerja dengan adanya 

fenomena kavitasi yang menyebabkan meningkatnya osmosis antara bahan 

dengan pelarut sehingga kadar senyawa metabolit sekunder yang tersari lebih 

besar dibandingkan dengan maserasi (Rouhani dkk, 2009).  

Tokoferol dan tokotrienol merupakan senyawa metabolit sekunder yang 

bersifat non polar. Pelarut yang baik adalah yang memiliki daya kelarutan tinggi 

sehingga senyawa yang tersari akan maksimal (Vogel., 1998). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi (2010) meneliti bahwa pelarut heksana 

memiliki kemampuan untuk menarik senyawa tokoferol dan tokotrienol paling 

tinggi dibandingkan dengan pelarut isopropanol, etanol dan aseton. Selain itu n- 

heksan juga dapat mengangkat minyak yang terkandung dalam daging biji kluwak 

(Susanti dkk., 2012). Maserasi merupakan metode ekstraksi cara dingin yang 
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sering digunakan oleh para peneliti untuk mengekstraksi senyawa bahan alam, 

akan tetapi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengekstraksian dan zat 

aktif yang tersari sedikit  memunculkan gagasan untuk mencari metode ekstraksi 

yang mampu mengekstraksi metabolit sekunder dengan waktu yang lebih cepat 

(efisien) dan hasil metabolit yang tersari juga lebih banyak. Salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah ultrasonik.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule 

R.) dengan metode ekstraksi maserasi memiliki aktivitas sitotoksik terhadap 

sel kanker payudara T47D? 

2. Apakah fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule 

R.) dengan metode ekstraksi ultrasonik memiliki aktivitas sitotoksik 

terhadap sel kanker payudara T47D? 

3. Apakah aktivitas sitotoksik fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji 

kluwak (Pangium edule R.) dengan ekstraksi ultrasonik memiliki  

kemampuan sitotoksik yang lebih besar terhadap sel kanker payudara T47D 

dibandingkan dengan ekstraksi maserasi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi daging biji 

kluwak yang digunakan sebagai agen anti kanker.  
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D dari  

fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule R.) 

dengan metode ekstraksi maserasi. 

b. Mengetahui aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D dari  

fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule R.) 

dengan metode ekstraksi ultrasonik.    

c. Membuktikan bahwa ekstraksi dengan metode ultrasonik memiliki 

aktivitas sitotoksik fraksi n- heksan yang lebih besar dibandingkan dengan 

metode ekstraksi maserasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan  informasi kepada masyarakat tentang kegunaan daging biji 

kluwak sebagai solusi alternatif pengobatan kanker payudara. 

2. Memberikan informasi tentang cara ekstraksi dengan metode ultrasonik yang 

dapat digunakan sebagai pengganti metode ekstraksi konvensional. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker 

Kanker merupakan penyakit degenaratif yang ditandai dengan adanya 

pertumbuhan sel-sel baru secara abnormal yang kemudian akan menginvasi 
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jaringan disekitarnya dan lama-kelamaan akan menyerang ke organ lain (Corwin., 

2000). Istilah kanker biasanya digunakan untuk menyebutkan neoplasma atau 

tumor ganas. Setelah usianya mencukupi, sel kanker tidak mati namun terus 

tumbuh dan bersifat invasif sehingga akan mendesak sel normal atau bahkan 

mematikan sel normal (Kemenkes RI., 2015) 

Fase transformasi sel normal untuk menjadi sel kanker dapat dijelaskan 

berikut ini (Krinke., 2005) : 

a. Aktivasi. Proses aktivasi dipicu oleh paparan bahan kimia atau radiasi 

yang menempel pada DNA dalam sel. 

b. Inisiasi. DNA berubah atau bermutasi dalam sel yang disalin yang 

membuat sel lebih sensitif terhadap zat pemicu. 

c. Promosi. Setelah sel menjadi sensitif maka sel-sel akan mengalami 

pembelahan sel yang cepat akibat adanya promotor yang menyebabkan 

rusaknya urutan DNA dan terjadi gumpalan sel yang abnormal (tumor). 

d. Progesi. Terjadi perkembangbiakan sel secara terus menerus dan menjadi 

menyebar ke jaringan. 

e. Pembalikan. Fase ini bertujuan untuk mencegah perkembangan kanker 

yang telah melewati salah satu fase.  

Penyebab pasti terjadinya kanker belum diketahui, namun ada beberapa 

faktor resiko yang dimungkinkan dapat meningkatkan terjadinya kanker menurut 

Oktaviani (2011) adalah sebagai berikut : 
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a. Faktor Hormonal 

Timbulnya kanker payudara dapat terjadi karena adanya pengaruh faktor 

hormon seperti haid pertama sebelum umur 10 tahun (menarke dini) dan 

monopouse. 

b. Faktor Kejiwaan, Emosi Psikis 

Peranan faktor ini adalah karena adanya perkembangan sel yang liar dan 

efek yang mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh sel T sehingga 

tidak mampu menghilangkan sel kanker. 

c. Faktor Protektif Terhadap Kanker 

Salah satu hormon yang bersifat protektif terhadap pembentukan kanker 

adalah hormon progesteron yang mampu menghambat efek stimulasi 

estrogen. 

d. Riwayat Keluarga 

Adanya kecenderungan genetik untuk menyebabkan karsinogenesis karena 

adanya kesalahan enzim pengoreksi atau gagalnya fungsi sistem imun. 

Untuk itu pemerikasaan dini kanker payudara perlu dilakukan. Salah satu 

pemerikasaan yang dapat dilakukan adalah dengan pemerikasaan payudara 

sendiri (SADARI). 

e. Faktor Makanan 

Asupan buah, sayuran dan antioksidan dapat menurunkan kanker pada fase 

inisiasi dan progesi. 
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Sel kanker merupakan sel yang tumbuh dengan abnormal yang berbeda 

dengan sel normal. Beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh sel normal adalah 

sebagai berikut (Hanahan dan Robert., 2011): 

a. Mempertahankan Sinyal Proliferatif 

Meningkatnya ekspresi gen dan sinyal yang dimanifestasi dalam protein 

akan mengakibatkan meningkatnya proliferasi sel kanker dan pertumbuhan 

tumor. Sinyal oncoprotein yang berlebihan seperti RAS, MYC, dan RAF 

dapat mamacu atau menginduksi apoptosis. Mekanisme dirancang untuk 

mengendalikan sel-sel yang tumbuh abnormal.  

b. Menghindari Pertumbuhan Supressors 

Supresor tumor prototipikal mengkodekan RB (retinoblastoma) dan 

protein TP53 yang  berfungsi sebagai pusat kontrol node dan 

menginduksi apoptosis. Protein RB mengintegrasikan sinyal dari 

beragam ekstraselular dan sumber intraselular. Kerusakan subsistem 

seluler TP53 bisa memicu apoptosis.  

c. Melawan Kematian Sel 

Konsep kematian sel terprogram (apoptosis)  berfungsi untuk 

menghambat perkembangan sel kanker. Induksi apoptosis dipicu oleh 

adanya tekanan fisiologis terbentuknya tumorigenesis yang disebabkan 

oleh terapi antikanker. Dengan adanya tekanan tersebut mengakibatkan 

tidak seimbangnya onkogen dan terjadi kerusakan DNA. 

d. Menginduksi Angiogenesis 

Seperti jaringan normal, tumor  juga membutuhkan energi dalam bentuk 
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nutrisi dan oksigen serta kemampuan metabolisme limbah dan karbon 

dioksida. Angiogenesis merupakan proses pembentukan pembuluh darah 

baru dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk regenerasi sel darah  

merah sebagai penyembuh luka dan reproduksi. Selain itu juga 

angiogenesis berperan dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker.  

Beberapa regulator angiogenik menandakan protein yang 

menghambat reseptor yang ditunjukkan oleh sel endotel vaskular. 

Pertumbuhan pembuluh darah baru selama embrio dan pascakelahiran, 

perkembangan, dan kemudian pada kelangsungan hidup homeostatis 

endothelial sel, serta situasi fisiologis dan patologis . Sinyal VEGF 

berikatan dengan tiga reseptor tirosin kinase  (VEGFR-1-3) yang 

menyebabkan ekspresi gen VEGF bisa meningkatkan aktivitas reseptor 

untuk meningkatkan sensistivitas baik oleh hipoksia dan oncogene 

signaling. Selain itu, ligan VEGF dapat diserap dalam ekstraselular 

matriks dalam bentuk laten yang dapat dilepaskan dan aktivasi protease 

yang menurunkan matriks ekstraselular.   

e. Enabling Replicative Immortality 

Kemampuan replikasi sel kanker untuk menjadi tumor terjadi secara tak 

terkendali. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh sel normal dalam tubuh. 

Penghambatan sel kanker baik dengan proliferasi maupun apoptosis telah 

digunakan untuk digunakan sebagai agen antikanker yang penting untuk 

membunuh sel kanker dengan terprogam untuk menghambat 

perkembangan sel preneoplastik dan neoplastik.  Telomer dijaga agar 
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tidak memanjang karena DNA telomer yang memanjang dapat 

menghambat apoptosis. 

f. Mengaktifkan Invasi dan Metastatis 

Saat karsinoma muncul dari jaringan epitel yang kemudian berkembang 

menjadi ganas. Sel kanker yang terkait biasanya mengalami perubahan 

bentuk dan terikat pada sel lain serta matriks ekstraselular (ECM). 

Perubahan karakteristik melibatkan hilangnya sel-sel karsinoma E-

cadherin, sel kunci-tocell, molekul adhesi.  

E-cadherin membantu menyusun epitel sel dan menjaga 

kestabilitasan sel. Peningkatan ekspresi E-cadherin menyebabkan 

terjadinya penghambatan invasi dan metastasis. Inaktivasi E-cadherin 

pada karsinoma manusia berperan  sebagai penekan kemampuan sel 

kanker. Selain itu, ekspresi gen akan mengkodekan sel-sel lainnya dan 

molekul adhesi sel ke ECM terbukti berubah dalam beberapa karsinoma 

yang sangat agresif, dengan sitostasis yang diregulasi. Sebaliknya, adhesi 

molekul biasanya berhubungan dengan migrasi sel itu yang terjadi 

selama embriogenesis dan peradangan. Alur invasi-metastatis dapat 

diketahui dengan adanya perubahan sel kanker yang dimulai dari invasi 

lokal yang kemudian terjadi intravasasi oleh sel kanker kedalam 

pembuluh darah dan limfatik. Melalui sistem limfatik dan hematogen sel 

kanker yang lepas menuju pembuluh darah ke dalam parenkim jaringan 

(ekstravasasi), kemudian terbentuk nodul kecil sel kanker 
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(micrometastases), dan akhirnya pertumbuhan lesi mikrometastatik 

masuk ke tumor makroskopik, langkah terakhir ini disebut kolonisasi. 

2. Kanker Payudara dan Sel Kanker Payudara T47D 

 Kanker payudara merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya 

ketidaknormalan  jaringan payudara yang berasal dari epitel duktus maupun 

lobulus (Price dan Wilson dan wilson., 2005). Kanker payudara juga biasa disebut 

sebagai neoplasma ganas yaitu pertumbuhan jaringan payudara yang abnormal, 

tumbuh infiltratif, destruktif dan memiliki kemampuan metastase (Ramli., 2015). 

Anatomi kanker payudara dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Anatomi kanker pada payudara (Fadjari., 2012) 

   

  Faktor hormonal yang berperan dalam terjadinya kanker payudara adalah 

hormon estrogen terutama 17β-estradiol. Beberapa peran estrogen adalah memicu 

pertumbuhan, proliferase dan metastase kanker payudara (Ikawati., 2008). Pada 

regulasi proliferasi sel dan diferensiasi sering melibatkan hormon estrogen. 

Estrogen juga ikut berperan aktif dalam perkembangan jaringan stroma payudara, 

pertumbuhan sistem duktus dan deposit lemak pada payudara (Guyton dan Hall., 

1996). Menurut Yager dan Nancy (2006) faktor penyebab terjadinya kanker 

payudara adalah karena adanya paparan estrogen endogen yang berlebihan.  
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  Kanker payudara berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi pada 

sistem duktal, mula–mula terjadi hiperplasia sel–sel dengan perkembangan sel–sel 

atipik. Sel-sel ini akan berlanjut menjadi carsinoma insitu dan menginvasi stroma. 

Carsinoma membutuhkan waktu tujuh tahun untuk bertumbuh dari sel tunggal 

sampai menjadi massa yang cukup besar untuk dapat diraba (kira–kira 

berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu kira – kira seperempat dari kanker payudara 

telah bermetastasis. Sel kanker akan tumbuh terus menerus dan sulit untuk 

dikendalikan. Kanker payudara bermetastasis dengan penyebaran langsung ke 

jaringan sekitarnya dan juga melalui saluran limfe dan aliran darah ( Price dan 

Wilson dan wilson., 2005). 

 Gejala kanker payudara seringkali tidak dirasakan oleh pasien pada awal 

permulaan pertumbuhan. Gejala yang muncul pada stadium awal adalah adanya 

sebuah benjolan atau penebalan payudara yang terasa berbeda dengan jaringan 

sekitarnya, keluarnya cairan berdarah dari puting susu, perubahan ukuran atau 

bentuk payudara, perubahan pada kulit diatas payudara, puting terbenam kedalam 

payudara, pengelupasan pada puting atau kulit payudara, kemerahan atau sumuran 

pada kulit di atas payudara.  

Sel kanker T47D merupakan sel kanker payudara continous cell line  

diisolasi oleh I Keydar dari jaringan payudara wanita berumur 54 tahun. Sering 

kali continous cell ini dipakai karena penangannnya mudah, memiliki kemampuan 

yang tidak terbatas, homogenitas tinggi serta apabila terjadi kontaminasi sel ini 

dapat diganti dengan frozen stock (Burdal dkk., 2003). Sel ini memiliki 

karakteristik Estrogen Reseptor (ER) / Progesteron Reseptor (PR) positif. Sel 
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kanker payudara T47D mengalami mutasi pada p53, sehingga sel kehilangan 

kontrol pada regulasi cell cyclenya (Nurani., 2012). Sel kanker payudara T47D 

mengekspresikan protein p53 yang termutasi. Protein p53 tidak dapat berikatan 

dengan response elemen DNA karena terjadi mutasi misssence pada residu 194. 

Hal ini mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya  kemampun p53 untuk 

regulasi cell cycle (Schafer dkk., 2000). 

Dalam keadaan normal, terjadi replikasi asam deoksiribonukleat (DNA) 

yang tinggi karena adanya enzim-enzim pengoreksi yang mencari adanya 

kesalahan transkripsi. Jika ditemukan kesalahan, maka akan ada perbaikan basa-

basa DNA. Akan tetapi enzim pengoreksi terkadang tidak mampu mendeteksi 

adanya kesalahan tersebut, sehingga kesalahan tersebut akan menjadi mutasi 

permanen dan akan bertahan di sel keturunannya (Corwin., 2000). 

Proses metastatis kanker payudara diinisiasi oleh adanya aktivasi/ekspresi 

yang berlebih terhadap beberapa protein seperti Estrogen Reseptor (ER) dan 

HER2 yang merupakan protein predisposisi kanker payudara. Aktivasi reseptor 

estrogen melalui ikatan kompleks dengan estrogen akan memacu transkripsi gen 

yang mengatur proliferasi sel. Penampang morfologi sel kanker payudara T47D 

dapat dilihat pada gambar 2 . 

 

Gambar 2. Morfologi sel kanker payudara T47D  (Schafer dkk., 2000) 
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3. Tanaman Kluwak 

a. Diskripsi dan Morfologi Kluwak 

Kluwak (Pangium edule R.) merupakan tanaman yang tersebar 

luas di Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Mikonesia, dan 

Melanisia. Di Pulau Jawa, kluwak umumnya tumbuh di daerah-daerah 

pada ketinggian di bawah 1000 mdpl.  Kluwak  sering pula disebut 

pucung (Jakarta) atau kluwak (Jawa), pakem (didaerah Bali, Jawa, 

Kalimantan), pacung atau picung (Sunda), gempani atau hapesong 

(Toba), kayu tuba buah (Lampung), Jeho (Enggano), kapenceung, 

kapecong atau simaung (Minangkabau), kuam (Kalimantan), pangi 

(Minahasa, Ambon), kalowa (Sumbawa, Makassar), ngafu (Tanimbar), 

calli, lioja (Seram), kapait (Buru, Aru) awaran (Manokwari), kepayang 

(Malaysia) dan football fruit (Inggris). Pangium edule R adalah salah 

satu jenis tanaman yang berasal dari Indonesia. Pohon kluwak dapat 

mencapai ketinggian 40 meter. Kulit kayu berwarna kemerahan atau abu-

abu kecokelatan dan kadang-kadang kasar dengan banyak celah yang 

mengeras (Heriyanto dan Subiandono, 2008). Daun kluwak memiliki 

beberapa khasiat untuk obat cacing kremi dan penawar racun makanan. 

Pohon kluwak dapat dilihat pada gambar 3.  
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Gambar 3. Pohon kluwak (Pangium edule R.) (Sari dan Suhartati., 2015) 

 Tanaman kluwak memiliki akar pohon berbentuk tunjang, 

kuat dan berbanir. Tanaman kluwak merupakan salah satu tumbuhan 

asli Indonesia dari keluarga Flacourtiaceae yang memiliki berbagai 

khasiat dari bagian-bagian tumbuhannya. Batang dan akar kluwak 

dapat dilihat pada gambar 4.  

 

Gambar 4. a) Batang kluwak;  b) Akar banir pohon kluwak (Sari dan Suhartati., 

2015) 

 

Buah kluwak  biasa dimanfaatkan untuk dibuat bahan makanan 

seperti minyak goreng, pengawet makanan, bumbu penyedap, obat-

obatan dan juga antiseptik. Kluwak bisa dimanfaatkan juga untuk 
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bahan pengawet makanan, yaitu bahan yang mampu menghambat 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba seperti bakteri, kapang ataupun 

khamir agar bahan makanan mampu bertahan untuk beberapa waktu. 

Buah dan daging biji kluwak dapat dilihat pada gambar 5.  

 

 

Gambar 5. a) Buah kluwak; b) Daging biji kluwak yang masih muda; c) Biji 

kluwak setelah mengalami fermentasi (Sari dan Suhartati., 2015) 

 

b. Klasifikasi Kluwak 

Berdasarkan kedudukan kluwak dalam tata nama (sistematika) 

tanaman termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut  (USDA., 2018): 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Violales 

Famili : Flacourtiaceae 

Genus : Pangium 

Spesies : Pangium edule R.  
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c. Kandungan Kimia Kluwak 

Pengujian kandungan fitokimia kluwak yang telah dilakukan 

oleh Sulistianingsih (2014) menunjukkan adanya senyawa kimia 

alkaloid sebanyak 2,69 ppm, tanin 16 ppm, flavonoid sebanyak 1,23 

ppm dan sianida sebanyak 122,76 ppm. Selain kandungan kimia 

tersebut juga terdapat vitamin C, ion besi, betakaroten, asam 

hidnokarpat, asam khaulmogorat, asam glorat (Sari dan Suharti., 

2015). Pada penelitian lain juga disebutkan bahwa senyawa 

triterpenoid terkandung didalam kluwak (Mahardika dkk., 2014).  

d. Bagian Tanaman yang Digunakan 

Bagian tanaman kluwak yang digunakan untuk penelitian 

adalah bagian daging biji kluwak yang masih muda dan segar. Daging 

biji kluwak mengandung beberapa senyawa aktif diantaranya adalah 

alkaloid, flavonoid, tanin dan sianida. Kandungan sianida dalam 

daging biji kluwak mencapai  lebih dari 2.000 ppm. Nilai ini 

menunjukkan kandungan sianida yang cukup tinggi, Sedangkan biji 

dengan struktur daging dan kulit lunak mempunyai kandungan sianida 

rata-rata sekitar 1.000 ppm. Biji yang masih muda hanya mengandung 

sianida sekitar 500 ppm yang sama dengan kandungan sianida dalam 

daun. Tanin yang terdapat dalam daging biji kluwak dapat 

meyebabkan perubahan warna pada daging biji kluwak menjadi 

cokelat (browning enzymatic). Penelitian yang dilakukan oleh 

Heriyanto dan Subiandono (2008) menunjukkan bahwa biji kluwak  
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yang mengandung lemak jika difermentasi akan menghasilkan lemak 

siklik tidak jenuh, seperti asam hidrokarpat, khaulmograt dan goulat. 

4. Ekstraksi Maserasi dan Ultrasonik 

a. Metode Ekstraksi Maserasi  

Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa aktif (metabolit 

sekunder) dari suatu tanaman. Pemilihan metode ekstraksi didasarkan atas 

sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Pada proses ekstraksi terjadi 

perpindahan masa zat aktif yang terdapat dalam tumbuhan akan ditarik oleh 

cairan penyari sehingga zat aktif tersebut larut dalam cairan penyari 

(Mukharini., 2014). 

Terdapat beberapa metode ekstraksi yakni metode ekstraksi dengan 

cara panas dan dingin. Ekstraksi dengan metode panas yang biasa digunakan 

adalah sokhletasi, infundasi, destilasi, dan lain-lain. Sedangkan metode 

ekstraksi dengan cara dingin adalah perkolasi dan maserasi. Dalam proses 

ekstraksi salah satu hal yang terpenting adalah pemilihan pelarut. Pelarut 

harus disesuaikan dengan sifat senyawa yang akan diambil sesuai dengan 

kepolarannya. Penggunaan pelarut yang tidak tepat dapat menyebabkan 

menurunnya atau menghilangnya efek farmakologis yang diinginkan, hal ini 

disebabkan karena zat aktif yang terdapat dalam senyawa tidak tersari secara 

optimal. Dari proses ekstraksi akan dihasilkan masa kental yang biasa disebut 

ekstrak (Depkes., 1979).  

Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang dilakukan 

dengan merendam serbuk simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai 
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selama 3 hari. Pelarut yang biasa digunakan dalam maserasi adalah air, 

etanol, etanol-air dan eter (Depkes., 1995). Metode ini merupakan metode 

ekstraksi yang paling sederhana dan dapat digunakan untuk mengekstraksi 

bahan yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. 

Titik kritis pada metode maserasi adalah pada pengadukan bahan yang 

diekstraksi, semakin sering frekuensi pengadukan dilakukan maka kontak 

antara bahan dengan pelarut akan semakin sering sehingga meningkatkan 

interaksi antara bahan dengan pelarut yang dapat menyebabkan penarikan 

senyawa aktif dari pelarut akan semakin meningkat. Beberapa keuntungan 

yang didapatkan dari metode maserasi adalah karena merupakan metode 

ekstraksi yang sederhana dan mudah dilakukan, peralatan yang dibutuhkan 

mudah serta dapat digunakan untuk bahan yang tahan pemanasan maupun 

tidak tahan pemanasan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan ekstraksi ini 

tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama (3-5 hari) dan 

kemungkinan zat aktif yang tersari tidak maksimal (Istiqomah., 2013).   

b. Metode Ekstraksi Ultrasonik  

Ekstraksi dengan metode ultrasonik  merupakan ekstraksi alternatif 

non-termal yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih hemat  pelarut, sehingga 

menghasilkan ekstrak murni dan yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

ekstraksi konvesional. Metode ini bekerja dengan prinsip adanya sifat akustik 

gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium yang dilewati 

kemudian akan menimbulkan getaran. Getaran ini menimbulkan terjadinya 

pengadukan secara intensif sehingga akan meningkatkan osmosis dan terjadi 
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peningkatan proses ekstraksi. Mekanisme kerja dari ultrasonik ini adalah 

menggunakan gelombang ultrasonik pada sonicator (reaktor ultrasonik) untuk 

membuat kavitasi pada matrial larutan. Kavitasi pada sekeliling bahan yang 

diekstraksi menimbulkan pemanasan pada bahan dan bahan akan melepaskan 

senyawa yang dikandungnya. Pecahnya dinding sel disebabkan karena 

terbentuknya gelembung kejut dan pancaran cairan (liquid jets). Keadaan 

seperti ini akan memacu keluarnya sel sehingga bercampur dengan larutan. 

Hal ini yang dapat mempercepat waktu ekstraksi sehingga lebih efisien 

dibandingkan dengan ekstraksi konvensional (Cintas dan Cravotto., 2005).  

Proses utama ultrasonik adalah dengan memanfaatkan  iradiasi 

ultrasonik dalam proses kimia berasal dari dua proses utama, yaitu acoustic 

streaming dan acoustic cavitation (Maria van Iersel., 2008). Acoustic 

streaming adalah perpindahan gelombang suara ke dalam cairan yang 

menyebabkan terbentuknya gerakan cairan secara longitudinal (Dolatowski 

dkk., 2007). Acoustic streaming menyebabkan semakin tipisnya lapisan batas 

antara cairan dan partikel yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

kemampuan penetrasi pelarut seiring dengan meningkatnya difusibilitas dan 

solvensi senyawa aktif dalam sel dan meningkatkan laju perpindahan panas, 

masa dan efisiensi ekstraksi (Li., 2010).  

Acoustic cavitation biasa disebut juga dengan fase pembentukan 

gelembung kemudian fase gelembung hingga gelembung tersebut pecah. 

Gelembung dan kavitasi dalam cairan terbentuk  akibat adanya siklus 

ekspansi yang menghasilkan energi ultrasonik yang cukup kuat (Ozcan., 
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2006). Gelembung yang terbentuk memiliki permukaan area yang lebih besar 

dan meningkatkan difusi gas yang berakibat pada pertumbuhan ukuran 

gelembung. Ketika energi ultrasonik tidak mampu mempertahankan fase uap 

dalam gelembung udara pada titik tertentu, maka kondensasi terjadi secara 

cepat dan terbentuk gelombang kejut pada daerah yang mempunyai 

temperatur yang tinggi (5500
0
C) dan bertekanan tinggi (50 Mpa) (Dolatowski 

dkk., 2007).  Kemampuan ultrasonik untuk menghasilkan kavitasi 

dipengaruhi oleh karakteristik ultrasonik yaitu frekuensi dan intensitas, sifat 

produk (viskositas, tegangan permukaan) dan kondisi lingkungan berupa 

temperatur dan tekanan (Dolatowski dkk., 2007). Mekanisme Acoustic 

Cavitation dapat dilihat pada gambar 6.  

 

Gambar 6. Mekanisme Acoustic Cavitation (Maria van Iersel., 2008) 

 

F. Landasan Teori 

Kluwak (Pangium edule R.) merupakan tumbuhan yang berasal dari 

family Flacourtiaceae.  Senyawa metabolit sekunder pada biji kluwak yang  

diduga memiliki aktivitas sebagai antikanker adalah  tokoferol dan tokotrienol 

(Andarwulan dkk., 1999). Senyawa tokotrienol murni mampu menghambat 
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pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7 (Nesaretnam dkk., 1998). Tokoferol 

dan tokotrienol dalam minyak sawit memiliki aktivitas antikanker terhadap sel 

kanker payudara MDM-MB-435 dan MCF-7 dengan menghambat proliferasi sel 

kanker. Aktivitas tokotrienol pada  sel kanker payudara MDM-MB-435 

dibuktikan dengan adanya nilai IC50 sebesar 180 µg/mL. Sedangkan aktivitas 

antikanker tokoferol dan tokotrienol terhadap sel kanker MCF-7 masing-masing 

adalah 125µg/mL dan 2 µg/mL (Guthrie dkk., 1997).  

Ekstraksi dengan  ultrasonik membutuhkan waktu yang lebih singkat 

dibandingkan dengan metode maserasi dan juga randemen yang dihasilkan oleh 

ekstraksi ultrasonik lebih besar, hal ini dikarenakan adanya kavitasi matrial 

larutan (Cintas dan Cravotto., 2005).  Randemen dan kadar senyawa metabolit 

sekunder yang tersari dengan metode ultrasonik terbukti lebih besar dibandingkan 

dengan maserasi (Rouhani dkk., 2009). Heksana memiliki kemampuan untuk 

menarik senyawa tokoferol dan tokotrienol paling tinggi dibandingkan dengan 

pelarut isopropanol, etanol dan aseton (Ahmadi., 2010) dan dapat mengangkat 

minyak yang terkandung dalam biji-bijian (Susanti dkk., 2012). Oleh karena itu 

ekstraksi ultrasonik fraksi n- heksan ekstrak etanol daging kluwak diharapkan 

memiliki  aktivitas  sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D. 

G. Hipotesis 

1. Fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule R.)  

dengan metode maserasi memiliki aktivitas  sitotoksik terhadap sel kanker 

payudara T47D. 
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2. Fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule R.)  

dengan metode ultrasonik memiliki aktivitas  sitotoksik terhadap sel kanker 

payudara T47D. 

3. Fraksi n- heksan ekstrak etanol daging biji kluwak (Pangium edule R.) 

dengan metode ekstraksi ultrasonik memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih 

besar terhadap sel kanker payudara T47D dibandingkan dengan metode 

ekstraksi maserasi.  

 


