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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang banyak menyerang wanita  

(Siegel et al., 2014), dengan estimasi 28% dari kasus kanker total dan 15% berakhir 

dengan kematian (Jemal et al., 2010). Diperkirakan 40.610 kematian akibat kanker 

payudara pada perempuan terjadi pada tahun 2017 di Amerika Serikat (American 

Cancer Society, 2017). Menurut IARC (2012) insiden kanker pada perempuan di 

Indonesia 134 per 100.000 penduduk, dengan insiden tertinggi pada perempuan 

adalah kanker payudara sebesar 40 per 100.000. Estimasi globocan angka kematian 

di Indonesia untuk kanker payudara adalah 16,6 kematian per 100.000 penduduk. 

Di Indonesia, kanker payudara merupakan kanker tertinggi prevalensinya pada 

perempuan disusul dengan kanker leher rahim (Tjindarbumi dan Mangunkusumo, 

2002).  

 Penanganan kanker payudara dilakukan melalui operasi, kemoterapi, terapi 

hormon dan terapi radiasi (Walsh and O’Higgins, 2000). Penggunaan agen 

kemoterapi masih menjadi prioritas utama dalam pengobatan kanker payudara. 

Salah satu agen kemoterapi yang dikenal efektif mengobati kanker payudara adalah 

doksorubisin (Arcamone, 1981). Doksorubisin merupakan salah satu agen 

kemoterapi yang paling banyak digunakan dalam pengobatan kanker (Smith et al., 

2006). Akan tetapi, terapi doksorubisin menimbulkan efek samping seperti 
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hepatotoksisitas (El-Sayyad et al., 2009), kardiotoksisitas (Minotti et al., 2004) dan 

risiko resistensi (Xu et al., 2014), sehingga pengobatan tidak efektif . 

Terapi yang dapat digunakan untuk pengobatan kanker payudara tidak 

hanya menggunakan obat bahan kimia, Salah satunya melalui eksplorasi bahan 

alam terutama tumbuhan atau biasa disebut agen kemopreventif (Naithani dkk., 

2008). Salah satu tumbuhan yang dikenal untuk mengobati penyakit kanker adalah 

tumbuhan sirsak (Annona muricata L.). Swari (2012) telah melakukan isolasi dan 

karasteristik senyawa dari tanaman sirsak, bahwa tanaman sirsak berdasarkan 

analisis kimiawi dan biologis terbukti mengandung senyawa Annonaceous 

acetogenin. Senyawa bioaktif yang berasal dari tanaman sirsak Annonaceous 

acetogenin, telah lama diteliti dan terbukti bersifat antikanker (Taylor, 2012). 

Arifianti dkk (2014) menyebutkan bahwa ekstrak etanolik biji sirsak (EEBS) yang 

diperoleh dari hasil maserasi memiliki potensi sitotoksik terhadap sel kanker 

payudara T47D, dengan nilai IC50 20,36 ± 1,58 (μg/mL).  

Aktivitas sitotoksik pada ekstrak etanol biji sirsak memiliki kemampuan 

menginhibisi pertumbuhan sel tumor payudara lebih baik dibandingkan ekstrak 

airnya (Pardhasaradhi et al., 2004). Annonaceous acetogenins adalah turunan dari 

rantai panjang (C35 atau C37) asam lemak yang berasal dari jalur poliketida, yang 

bersifat selektif terhadap sel-sel kanker. Annonaceous acetogenins menginduksi 

sitotoksik dengan menghambat komplek I mitokondria yang terlibat dalam sintetis 

ATP. Sel-sel kanker memiliki kebutuhan energi (ATP) yang lebih tinggi daripada 

sel normal, oleh karena itu inhibitor komplek I mitokondria memiliki potensi dalam 

terapi kanker (Torres, 2012). 
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Apoptosis merupakan program bunuh diri dari sebuah sel. Program ini 

memiliki peran yang penting untuk menjaga homeostatis perkembangbiakan sel 

(Evan and Litlewood, 1998). Pada kanker payudara, terjadi proliferasi sel yang 

tidak terkendali dan apoptosis yang tidak mencukupi karena kurangnya stimuli 

proapoptotis dalam lingkungan in vivo atau gangguan jalur apoptosis seluler 

(Brown and Attardi, 2005). Oleh karena itu, induksi atau pemacuan apoptosis dapat 

menjadi target pengembangan obat antikanker (Fisher, 1994). Mekanisme 

Annonaceous acetogenins dalam proses apoptosis salah satunya adalah 

meningkatnya protein Bax sebagai efek keterlibatan dalam pelepasan sitokrom c 

melalui dimerisasi dan tranlokasi ke membran mitokondria bagian luar 

(Moghadamtousi et al., 2014). Protein Bax termasuk dalam kelompok pro-

apoptotic (Padanilam, 2003).  

Berdasarkan pemaparan tersebut tentunya hasil penelitian Arifianti, perlu 

ditindaklanjuti dengan  penelusuran mekanisme molekuler ke arah apoptosis. EEBS 

diharapkan dapat dijadikan sebagai agen kemopreventif untuk meningkatkan 

aktivitas sitotoksiknya melalui induksi apoptosis pada sel kanker payudara T47D. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan dan salah satu 

alternatif pilihan dalam terapi kanker payudara. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Ekstrak Etanolik Biji Sirsak (Annona 

muricata L.) dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker payudara T47D ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh efek induksi 

apoptosis Ekstrak Etanolik Biji Sirsak (Annona muricata L.) pada sel kanker 

payudara T47D. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Memberikan bukti ilmiah pengaruh ekstrak etanolik biji sirsak terhadap induksi 

apoptosis sel kanker payudara T47D, sehingga dapat diaplikasikan pada 

pengobatan kanker payudara. 

2. Sebagai dasar pengembangan bahan alam biji sirsak sebagai agen 

kemopreventif yang dapat bekerja menghambat dan membunuh sel kanker. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker Payudara 

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol diikuti 

dengan proses invasi ke jaringan sekitar dan penyebaran (metastasis) ke 

bagian tubuh yang lain. Kanker pada dasarnya merupakan sel dengan 

proliferasi yang tak terkendali akibat kerusakan gen, utamanya pada 

regulator daur sel dan apoptosis (Sher, 1996). Kanker terjadi karena adanya 

perubahan 5 mendasar dalam fisiologi sel yang akhirnya tumbuh menjadi 

malignan. Secara umum, ciri-ciri dari sel kanker adalah: a) Memiliki 

kemampuan mencukupi sinyal pertumbuhan sendiri yang dapat memacu 

daur sel. b) Insensitivitas terhadap anti faktor pertumbuhan yang 
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menyebabkan daur sel tidak terhenti. c) Kehilangan kemampuan apoptosis 

(kemampuan melakukan program bunuh diri), sehingga sel tersebut terus 

bertambah. d) Invasi ke jaringan lain dan masuk ke peredaran darah, 

sehingga dapat mengalami metastasis. e) Potensi replikasi yang tidak 

terbatas (immortal). f) Kemampuan untuk membentuk saluran darah ke sel 

kanker (angiogenesis) (Hanahan and Weinberg, 2000). 

Kanker payudara merupakan kanker yang menyerang jaringan 

epitelial payudara, yaitu membran mukosa dan kelenjar. Berdasarkan 

estimasi Globocan (2012), jenis kanker tertinggi pada perempuan di dunia 

adalah kanker payudara dengan persentase kasus baru sebesar 43,1% dan 

penyebab kematian tertinggi pada perempuan yaitu sebesar 12,9%. 

Diperkirakan 41.070 kematian akibat kanker payudara (40.610 perempuan, 

460 laki-laki) akan terjadi pada tahun 2017 di Amerika Serikat (American 

Cancer Society, 2017). Di Indonesia, kanker payudara menduduki peringkat 

kedua prevalensinya setelah kanker serviks pada perempuan (Tjindarbumi 

dan Mangunkusumo, 2002).  

Fase awal wanita yang menderita kanker payudara, 90% bersifat 

asimptomatik dan tidak menimbulkan nyeri. Kanker payudara biasanya 

didiagnosis dengan adanya benjolan kecil berukuran kurang dari 2 cm. Pada 

tumor ganas, benjolan ini bersifat soliter, unilateral, solid, keras, tidak 

beraturan dan nonmobile. Kadang terlihat juga adanya abnormalitas pada 

puting dan retraksi. Pada kasus yang lebih berat terlihat tanda-tanda seperti 
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edema kulit, kemerahan dan rasa panas pada jaringan payudara (Dipiro et 

al., 2005).  

2. Sel T47D 

Salah satu model sel kanker payuda adalah sel kanker payudara 

T47D. Sel T47D adalah salah satu jenis sel kanker payudara yang sering 

digunakan dalam penelitian yang mengekspresikan reseptor estrogen atau 

ER positif (Holliday and Speirs, 2011). Morfologi sel kanker payudara 

T47D (Gambar 1) seperti sel epitel dan merupakan sel adherent (melekat), 

merupakan continous cell line yang diisolasi dari jaringan tumor duktal 

payudara seorang wanita berusia 54 tahun (Keydar et al., 1979).  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). 

 
Gambar 1. Morfologi Sel Kanker Payudara T47D (Dokumentasi pribadi) 

Sel ini dikulturkan dalam media DMEM yang mengandung fetal 

bovine serum (FBS) 10% dan 1% antibiotik Penicilin-Streptomicin serta 

0,5% fungizone (Nugroho et al., 2013). Sel kanker payudara T47D 
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merupakan sel yang sensitif terhadap doksorubisin (Clynes, 1994). Sel 

T47D adalah salah satu jenis sel kanker payudara yang sering digunakan 

dalam penelitian yang mengekspresikan reseptor estrogen atau ER positif 

(Holliday and Speirs, 2011) dan protein tumor suppresor p53 termutasi 

(Abcam, 2007), sehingga p53 tidak mampu mengikat response element pada 

DNA, hal ini menurunkan kemampuan sel dalam meregulasi siklus sel dan 

memacu apoptosis (Crawford and Bowen, 2002). 

3. Apoptosis 

Proses kematian sel dapat melalui dua jalur, yaitu kematian sel yang 

tidak terprogram (nekrosis) dan kematian yang terprogram (apoptosis) 

(Zhang 2004). Jalur apoptosis (Gambar 2) ada dua yaitu jalur ekstrinsik dan 

jalur instrinsik. Jalur ekstrinsik (contoh diperantarai reseptor) diinisiasi oleh 

stimulus eksternal (ligan) yang berperan pada reseptor ikatan membran. 

Jalur instrinsik (contoh diperantarai mitokondria) merespon beberapa 

cellular stress dan berhubungan dengan beberapa pemicu apoptosis yang 

menghasilkan pelepasan sitokrom c dari mitokondria ke sitoplasma dimana 

dia akan berikatan pada protein pro-apoptosis Apaf-1, menghasilkan 

oligomerasi ATP bergantung pada Apaf-1 menjadi struktur bernama 

apoptosome. Apoptosome mengaktifkan caspase-9 diikuti oleh aktivasi 

caspase-3. Akhir-akhir ini, retikulum endoplasma teridentifikasi sebagai 

organel lain yang dapat menginisiasi jalur apoptosis instrinsik. Retikulum 

endoplasma stress akan mengaktifkan jalur retikulum endoplasma spesifik 

seperti jalur mitokondria. Jalur ini mengaktifkan caspase-12 dan atau 



8 

 

 
 

caspase-4 selanjutnya aktivasi caspase-3 (efektor apoptosis) (Hacker, 

2009). Protein PIGs merupakan enzim yang meregulasi sistem redoks. 

Oksigen reaktif yang dihasilkan oleh PIGs dapat menyebabkan kerusakan 

mitokondria, menyebabkan mitikondria mengeluarkan sitokrom c sehingga 

akan menginduksi terjadinya apoptosis (Herr and Debatin, 2001). Adanya 

mutasi pada protein yang terlibat dalam apoptosis (misalnya mutasi protein 

p53) akan mempengaruhi perkembangan kanker payudara. Deregulasi 

apoptosis meningkatkan ketahanan hidup sel dan perkembangan resistensi 

sel kanker payudara terhadap obat (Kumar, 2000).  

Nekrosis adalah sebuah jalur kematian yang tidak diinginkan dari 

kematian sel karena respon inflamasi berikut menyebabkan kematian sel 

sekunder dan perusakan jaringan (Hacker, 2009). Onset kematian sel yang 

sangat cepat secara khas menghasilkan nekrosis jaringan. Konsekuensi 

nekrosis sel adalah gangguan akut metabolisme seluler, kehabisan energi 

ATP, disregulasi ion, pembengkakan mitokondria dan sel, aktivasi enzim 

degradasi, kegagalan plasma membran dan lisis sel (Lemasters, 1998). 
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Gambar 2. Jalur apoptosis (Ashkenazi, 2002) 

4. Tanaman Sirsak 

a. Klasifikasi tanaman 

Klasifikasi tanaman sirsak dapat dilihat pada gambar 3. 

      
(a)                                       (b)                                                  (c) 

Gambar 3. Tanaman Sirsak (Annona muricata L.). (a) Pohon sirsak; (b) buah sirsak; 

(c) biji sirsak (Dokumen pribadi). 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Jalur 

Ekstrinsik 

 

Jalur intrinsik 
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Kelas   : Dicotyldonae 

Ordo   : Ranunculales 

Famili  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L. (Haryoto, 1998) 

b. Deskripsi Tanaman 

Pohon : Pohon sirsak memiliki model Troll, ketinggian mencapai 8-10 

meter, dan diameter batang 10-30 cm. Tanaman sirsak (Annona muricata 

L.) termasuk tanaman tahunan (Radi, 1998). 

Daun : Daun sirsak berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki 

panjang 6 -18 cm, lebar 3-7 cm, bertekstur kasar, berbentuk bulat telur, 

ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul 

pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun sirsak 

memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 

mm (Radi, 1998). Daun yang berkualitas adalah daun sirsak dengan 

kandungan antioksidan yang tinggi terdapat pada daun yang tumbuh pada 

urutan ke-3 sampai urutan ke-5 dari pangkal batang daun dan dipetik pukul 

5-6 pagi (Zuhud, 2011). 

Bunga : Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal (flos simplex) yaitu 

satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil 

majemuk. Bagian bunga tersusun secara hemicylis, yaitu sebagian terdapat 

dalam lingkaran yang lain spiral atau terpencar. Mahkota bunga berjumlah 

6 sepalum yang terdiri atas 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga, tebal 



11 

 

 
 

dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah tua mekar, 

kemudian lepas dari dasar bunganya. Putik dan benang sari lebar dengan 

banyak karpel (bakal buah). Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, 

ranting, atau pohon. bunga umumnya sempurna, tetapi terkadang hanya 

bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga melakukan 

penyerbukan silang, karena umumnya tepung sari matang lebih dahulu 

sebelum putiknya (Radi, 1998). 

Buah : Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda (agregat fruit) yaitu 

buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi 

membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisik halus. Apabila sudah tua 

daging buah berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji 

berwarna coklat kehitaman (Radi, 1998). 

Biji : Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung 

tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16,8 

mm dan lebar 9,6 mm. jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar 

antara 20-70 butir biji normal, sedangkan yang tidak normal berwarna 

putih kecoklatan dan tidak berisi (Radi, 1998). 
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c. Kandungan Tanaman 

Tanaman sirsak mengandung saponin, flavonoid, tanin, kalsium, 

fosfor vitamin (A, B, C), Fitosterol, ca-oksalat, dan alkaloid murisine 

(Mangan, 2009). 

Daun, batang, kulit batang dan biji sirsak mengandung senyawa 

senyawa asetogenin, antara lain anokatalin, anoheksoin, anomonisin, dan 

anomontasin yang memiliki kerja antitumor dan toksisitas selektif sel-sel 

kanker (Latief, 2012). 

Kandungan annonaceus acetogenin terdapat diseluruh bagian sirsak 

yaitu daun, batang, kulit kayu, dan biji buah (Noller, 2005). Senyawa 

acetogenin ini hanya ditemukan pada tumbuhan famili annonaceae yang 

merupakan senyawa poliketida dengan struktur C-34 atau C-37 rantai 

karbon tidak bercabang yang terikat pada gugus 2- propanol pada C-2 

vivo. Terlihat pada Gambar 4 nampak gugus lakton dan gugus C=O pada 

γ – butirolakton (cincin yang beranggotakan lima) yang yang merupakan 

ciri – ciri senyawa acetogenin yang hanya terdapat pada golongan 

annonaceus (Pradana dkk, 2015). 

Annonaceous Acetogenin merupakan turunan poliketida yang 

banyak terdapat pada sirsak dianggap sebagai senyawa aktif yang mampu 

menghambat pertumbuhan kanker, secara umum golongan poliketida ini 

memiliki manfaat sebagai senyawa antimikroba, antiparasit, dan 

antikanker merupakan poliketida atau turunannya, seperti eritromisin, 



13 

 

 
 

antibiotik tetrasiklin, avermektin, dan antitumor epotilon (Minto and 

Blacklock, 2008). 

d. Kegunaan Tanaman 

Arifianti dkk (2014) menyebutkan bahwa ekstrak etanolik biji sirsak 

(EEBS) yang diperoleh dari hasil maserasi memiliki potensi sitotoksik 

terhaap sel kanker payudara T47D, dengan nilai IC50  20,36 ± 1,58 (μg/ml). 

Rachma (2012) menyatakan bahwa ekstrak etanol kulit batang sirsak 

(Annona muricata L.) memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel T47D 

dengan nilai IC50 sebesar 221,81 μg/ml. 

Aulianshah dkk (2012) menyatakan bahwa Hasil uji sitotoksik 

menunjukkan ekstrak etanol daun sirsak memiliki aktivitas antikanker 

pada sel kanker payudara T47D ditunjukkan dengan nilai IC50 31,014 

μg/ml. 

Senyawa annonaceous acetogenins dari ekstrak etanol daun sirsak 

memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker payudara T47D dengan IC50 

17,149 μg / mL dan pada konsentrasi tersebut dapat menginduksi 

apoptosis (Rachmani et al., 2012). 

e. Tinjauan Tentang Annonaceous acetogenin 

Annonaceous acetogenin hanya ditemukan pada keluarga 

Annonaceae. Annonaceous acetogenin telah diketahui memiliki khasiat 

antitumor, antiparasit, pestisidal, antiprotozoal, antihelmintic, dan 

antimicrobial (Kojima, 2009). 
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Annonaceous acetogenins (Gambar 4) memiliki efek biologis yang 

impresif dengan menjadi salah satu senyawa penting dalam perkembangan 

obat kanker. Kemampuan antikanker dari annonaceous acetogenin 

ditunjukkan dalam menghambat enzim NADH: ubiquinone 

oxidoreductase atau kompleks I pada rantai pernafasan mitokondria. 

Penghambatan produksi ATP, terutama untuk sel-sel kanker dengan 

tingkat metabolisme yang tinggi, akan menyebabkan apoptosis (Kojima, 

2009). 

Mekanisme lain annonaceous acetogenin dalam menginduksi 

proses apoptosis adalah dengan mempengaruhi Mitochondrial Membran 

Permeability (MMP) sehingga terjadi peningkatan translasi cytochrome c 

dari mitokondria ke sitosol untuk mengaktifkan kaspase-9 sebagai 

executioner caspase pada proses apoptosis. Pro-apoptotic protein seperti 

Bax juga ikut meningkat sebagai efek keterlibatan dalam pelepasan 

sitokrom c melalui dimerisasi dan tranlokasi ke membran mitokondria 

bagian luar. Sementara itu protein anti-apoptosis seperti Bcl-2 yang 

menekan translokasi sitokrom c akan mengalami penurunan regulasi. 

Peningkatan Bax sebagai faktor pro-apoptotic dan keluarnya sitokrom c 

dari mitokondria ke sitosol serta menurunnya regulasi protein anti-

apoptotic seperti Bcl-2 akan menginduksi proses apoptosis untuk berjalan 

normal kembali (Moghadamtousi et al., 2014). 
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Gambar 4. Gambar struktur Annonaceous acetogenin (Gorman, 2006). 

f. Metode ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika 

tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan 

konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi pelarut dipisahkan 

dari sampel penyaringan (Voigt, 1994).  

Salah satu metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah metode 

ultrasonik. Teknik metode ultrasonik dikenal dengan sonokimia yaitu 

pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk mempengaruhi perubahan-

perubahan yang terjadi pada proses kimia. Keuntungan utama ekstraksi 

gelombang ultrasonik antara lain efisiensi lebih besar, waktu operasi lebih 

singkat, dan biasanya laju perpindahan masa lebih cepat jika dibandingkan 

dengan ekstraksi konvensional (Garcia dan castro, 2004). Metode ekstraksi 

ultrasonik dapat menurunkan suhu operasi pada ekstrak yang tidak tahan 

panas sehingga cocok digunakan untuk menyari senyawa yang tidak tahan 

pemanasan (Zou, 2014). 
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5. Flowcytometri 

Flowcytometry merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

menganalisis jenis-jenis sel yang terdapat pada suatu populasi sel. Sel 

dilabel fluoresen, dilewatkan celah sempit dan ditembak sinar. Pada suatu 

populasi sel yang sejenis, misal pada sel kanker yang diberi perlakuan suatu 

senyawa sitotoksik, dapat dilakukan analisis terdapat fase-fase daur sel, sel 

apoptosis serta sel yang mengalami poliploidi. Masing-masing jenis sel 

tersebut memiliki perbedaan pada jumlah sel kromosom. Semakin banyak 

jumlah sel kromosom, maka intensitas sinyal optik yang diberikan semakin 

kuat karena kemampuan fluoresen untuk berinteraksi pada DNA semakin 

besar. Pada sel yang mengalami apoptosis, intensitas fluoresen sangat lemah 

karena kromosom telah mengalami fragmentasi (CCRC, 2014). 

F. Landasan Teori 

Ekstrak etanolik biji sirsak memiliki potensi sitotoksik terhadap sel kanker 

payudara T47D. Senyawa yang diduga memberikan efek sitotoksik adalah 

Annonaceous acetogenin, dengan nilai IC50 20,36 ± 1,58 (µg/ml) (Arifianti et al., 

2014). Berdasarkan penelitian Rachmani (2012) senyawa annonaceous acetogenins 

dari ekstrak etanol daun sirsak memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker 

payudara T47D dengan IC50 17,149 μg / mL dan pada konsentrasi tersebut dapat 

menginduksi apoptosis, mekanisme annonaceous acetogenin dalam menginduksi 

proses apoptosis adalah dengan mempengaruhi Mitochondrial Membran 

Permeability (MMP) sehingga terjadi peningkatan translasi cytochrome c dari 

mitokondria ke sitosol untuk mengaktifkan kaspase-9 sebagai executioner caspase 
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pada proses apoptosis. Pro-apoptotic protein seperti Bax juga ikut meningkat 

sebagai efek keterlibatan dalam pelepasan sitokrom c melalui dimerisasi dan 

tranlokasi ke membran mitokondria bagian luar. Sementara itu protein anti-

apoptosis seperti Bcl-2 yang menekan translokasi sitokrom c akan mengalami 

penurunan regulasi. Peningkatan Bax sebagai faktor pro-apoptotic dan keluarnya 

sitokrom c dari mitokondria ke sitosol serta menurunnya regulasi protein anti-

apoptotic seperti Bcl-2 akan menginduksi proses apoptosis untuk berjalan normal 

kembali (Moghadamtousi et al., 2014). Proses kematian sel melalui jalur apoptosis 

digunakan sebagai indikasi selektifitas dan menjadi titik tangkap yang penting 

dalam pengobatan kanker. Oleh karena itu, ekstrak etanol biji sirsak diharapkan 

dapat meningkatkan terjadinya apoptosis sel kanker payudara T47D. 

G. Hipotesis 

Ekstrak etanol biji sirsak mampu menginduksi apoptosis sel kanker payudara T47D.
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah seri konsentrasi ekstrak etanolik biji 

sirsak. Konsentrasi ekstrak etanolik biji sirsak yang digunakan adalah 1; ½ dan 

¼  IC50, IC50 ekstrak etanolik biji sirsak yaitu 261 µg/ml. 

2. Variabel tergantung  

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah persentase sel yang terdapat 

dalam 4 kuadran, yaitu R1, R2, R3 dan R4 

3. Variabel terkendali  

Variabel terkendali pada penelitian ini adalah jumlah sel tiap sumuran, media 

sel, waktu dan suhu inkubasi. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Bahan Penelitian 

Bahan tanaman berupa biji sirsak dari daerah Kebun Cempoko Balai 

Benih Kota Semarang, Jalan Cempoko Raya, Gunung Pati, Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. Biji yang dipanen adalah biji yang segar, bebas hama 

dan jamur. Etanol 96% (Brataco) digunakan sebagai cairan penyari dalam 

pembuatan ekstrak. 
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