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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut data International Agency for Research on Cancer (IARC) tahun 

2012 diketahui bahwa kanker payudara merupakan kanker dengan persentasi 

kasus baru tertinggi, yaitu sebesar 43,3 % dan persentasi kematian sebesar 12,9 %. 

Secara nasional prevalensi penyakit kanker di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4 % 

atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. Pada tahun 2013 penyakit kanker 

payudara masih merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di 

Indonesia. Salah satu penyebab pertumbuhan sel payudara yang tak terkendali 

adalah terjadinya abnormalitas pada ekspresi protein Human Epidermal Receptor-

2 (Perou et al., 2006).  

Terjadinya kanker payudara juga dipengaruhi oleh proses apoptosis sel yang 

dikontrol oleh protein keluarga Bcl-2. Keluarga Bcl-2 terdiri dari protein pro 

apoptosis dan anti-apoptosis. Protein pro apoptosis antara lain protein Bax dan 

Bak. Protein anti-apoptosis antara lain Bcl-2, Bcl-Xl, dan Bcl-W. 

Ketidakseimbangan rasio antara protein pro apoptosis dan protein anti-apoptosis 

menyebabkan perubahan konformasi membran mitokondria (Liang, 2011). 

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan menggunakan agen kemoterapi 

menggunakan senyawa kimia. Pemberian senyawa kimia ini dapat menghambat 

pertumbuhan sel kanker. Tetapi, penggunaan senyawa kimia yang berkepanjangan 
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dapat menyebabkan resistensi dan melemahnya sistem imun dalam tubuh (Staerk 

et al., 2002). 

Daun jambu biji berasal keluarga Myrtaceae. Daun jambu biji mengandung 

senyawa quersetin. Quersetin adalah flavonoid yang berasal dari tumbuhan yang 

dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, daun dan biji-bijian yang 

didgadapat mengahambat kanker (Verma, 1988). Daun jambu biji dapat 

menghambat reaksi peroksidasi di dalam tubuh. Daun jambu biji juga dapat 

digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit hati, 

diabetes dan kanker karena mengandung berbagai macam senyawa fenolik (Qian 

and Nihorimbere, 2004). Daun jambu biji mengandung bioflavonoid yaitu 

quersetin yang dapat digunakan sebagai anti kanker (Botempo et al, 2012) 

Quersetin mampu menghambat proliferasi sel MCF-7 dan MCF-7/HER-2. 

Penghambatan pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan fraksi apoptosis pada 

sub G0 atau G1 (Seo, 2011). Quercetin menghambat pertumbuhan sel dan 

menginduksi apoptosis dengan menurunkan ekspresi Bcl-2 dan meningkatkan 

ekspresi Bax pada kanker payudara MCF-7 (Duo, 2012). Dari hasil penelitian 

yang pernah dilakukan terbukti quersetin mampu digunakan sebagai agen 

sitotoksik pada sel MCF-7 (Lema, 2014). 

 Maka dari itu kami ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

kandungan quersetin daun jambu biji, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai 

agen sitotoksik dan mempengaruhi ekspresi protein Bax pada kanker payudara 

MCF-7 overekspresi HER-2. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan 
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daun jambu biji mampu menjadi agen kemopreventif yang dapat digunakan 

sebagai alternatif terapi pengobatan penyakit kanker payudara dan mengurangi 

frekuensi penggunaan obat sitotoksik kimia yang harganya mahal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol daun jambu biji memiliki aktivitas sitotoksik pada sel 

kanker payudara MCF-7 overekspresi HER-2 ? 

2. Apakah ekstrak etanol daun jambu biji mempengaruhi ekspresi protein Bax  

pada sel kanker payudara MCF-7 Overekspresi HER-2 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun jambu biji sebagai agen sitotoksik 

pada sel kanker payudara MCF-7 overekspresi HER-2 

2. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun jambu biji terhadap ekspresi 

protein Bax pada sel kanker payudara MCF7 overekspresi HER-2 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif tambahan dalam 

pengobatan kanker payudara sebagai agen kemopreventif dengan produk 

bahan alam. 

2. Menambah data ilmiah mengenai aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun 

jambu biji sebagai agen kemopreventif dalam pengobatan kanker payudara. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah sekelompok sel tidak normal pada payudara yang 

terus tumbuh berlipat ganda. Pada akhirnya sel-sel ini menjadi bentuk benjolan di 

payudara. Kanker payudara merupakan jenis kanker akibat terjadi penyerangan 

pada membran mukosa dan kelenjar payudara terutama pada ductus (saluran yang 

menyalurkan susu) sebanyak 86% dan lobus (kelenjar susu tempat produksi susu) 

sebanyak 14%. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada payudara tumbuh tidak 

terkendali dan mampu menginvasi jaringan tubuh yang lain (Keitel and Kopala, 

2002). 

Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari jaringan payudara. 

Penyakit terbatas pada lesi payudara lokal disebut sebagai awal, primer, lokal atau 

dapat disembuhkan. Penyakit yang terdeteksi secara klinis atau radiologis di 

lokasi yang jauh dari payudara disebut kanker payudara tingkat lanjut atau 

metastatik, yang biasanya tidak dapat disembuhkan. Dua variable yang paling 

terkait erat dengan terjadinya kanker payudara adalah jenis kelamin dan usia 

lanjut. Faktor resiko tambahan termasuk endokrin (usia lanjut dan terapi 

penggantian hormon), faktor genetik (misalnya riwayat pribadi dan keluarga), 

mutasi gen penekan tumor, lingkungan dan faktor gaya hidup misalnya paparan 

radiasi (Dipiro et al., 2015). 

Sel kanker payudara sering menyebar tanpa terdeteksi oleh saluran getah 

bening, dan melalui darah di awal perjalanan penyakit, yang mengakibatkan 

penyakit metastatik setelah terapi lokal. Benjolan yang terasa sakit dan tidak 
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terasa adalah tanda awal kanker payudara pada sebagian besar wanita. Massa 

ganas yang khas adalah soliter, padat keras, unilateral, tidak teratur dan non 

mobile. Perubahan puting lebih jarang terlihat. Kasus lebih lanjut hadir dengan 

edema kulit yang menonjol, kemerahan, kehangatan, dan indurasi. (Dipiro et al., 

2015). 

Pemeriksaan awal harus mencakup riwayat yang teliti, pemeriksaan fisik 

payudara, mamografi tiga dimensi dan teknik pencitraan payudara lainnya, seperti 

USG dan magnetik resonance imaging (MRI). Biopsi payudara diindikasikan 

untuk kelainan mamografi yang menunjukkan keganasan atau untuk massa yang 

teraba pada pemeriksaan fisik (Dipiro et al., 2015). 

Pertumbuhan dan perkembangan kelenjar payudara merupakan suatu seri 

peristiwa yang melibatkan interaksi berbagai macam tipe sel yang berbeda yang 

dimulai sejak kelahiran dan terus berlangsung di bawah pengaruh siklus 

menstruasi dan proses gestasi. Rangkaian peristiwa tersebut diatur oleh interaksi 

yang kompleks antara berbagai hormon steroid dan faktor pertumbuhan, baik dari 

sel yang berdekatan dengannya maupun dari komponen dalam lingkungan sel 

tersebut (faktor pertumbuhan). Stimulasi tersebut akan mempengaruhi perubahan 

morfologi dan metabolismenya. Kerentanan kelenjar payudara terhadap 

tumorigenesis dipengaruhi oleh perkembangan normal dari kelenjar itu sendiri 

yang dikarakterisasi dengan berbagai perubahan dalam proliferasi dan diferensiasi 

sel payudara (Guyton and Hall, 1996). 
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Kanker payudara dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain genetik, 

iritasi dan inflamasi kronis,senyawa kimia, radiasi dan makanan. Kelemahan 

genetik dapat menyebabkan timbulnya kanker. Contoh dari senyawa kimia antara 

lain : afl atoxin B1, asbestos, nikel, arsen, arang, tarr, asap rokok, kontrasepsi oral, 

dan sebagainya (Suryaningsih dan Sukaca, 2009). Sel kanker dapat mengalami 

metastasis. Genomik yang tidak stabil pada sel kanker dapat menyebabkan mutasi 

acak. Sel akan mengalami pertumbuhan secara terus menerus dan meningkatkan 

inflamasi sel (Hanahan and Weinberg, 2011). 

1. MCF-7 (Michigan Cancer Foundation-7) 

Sel MCF-7 adalah sel kanker payudara yang diperoleh dari pleural effusion 

breast adenocarcinoma seorang pasien wanita Kaukasian berumur 69 tahun, 

golongan darah O, dengan Rh positif. Sel menunjukkan adanya diferensiasi pada 

jaringan epitel mammae termasuk diferensiasi pada sintesis estradiol. Media dasar 

penumbuh sel MCF-7 adalah media DMEM terformulasi. Untuk memperoleh 

media kompleks, maka ditambahkan 0,01 mg/ml bovine insulin dan FBS hingga 

konsentrasi akhir FBS dalam media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 

37C dan dengan kadar CO2 5%. Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 

2008) yang mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), resisten terhadap 

doxorubicin (Zampieri, 2002). 

Karakteristik setiap sel berbeda-beda. Sel MCF-7 memiliki karakteristik yang 

resisten terhadap agen kemoterapi (Aquali et al., 2003), mengeskpresikan reseptor 

esterogen (ER+), overekspresi Bcl-2 (Butt et al, 2000) serta tidak ada eskpresi 

caspase-3 (Onuki et al., 2003). Sel MCF-7 memiliki kemampuan untuk 
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memproduksi estradiol via reseptor sitoplasma dan membentuk dome. Selama 

mengalami pertumbuhan sel akan membentuk kultur selapis pada labu kultur dan 

ditumbuhkan dalam medium DMEM (Widowati dan Mudahar, 2009). 

2. HER-2 (Human Epidermal Reseptor-2) 

Human Epidermal Receptor 2 (HER-2) merupakan salah satu anggota dari 

epidermal growth factor receptor (EGFR) atau reseptor tirosin kinase kelas I. Gen 

HER2 menyandi 185 kDa reseptor sehingga HER-2 juga dikenal sebagai 

p185HER2. Protein HER2 mempunyai karakteristik struktur yang terdiri dari 

ligan ekstraseluler (extracellular ligandbindingdomain), suatu transmembran, 

tyrosine kinase domain, dan ujung karboksil terminal. HER-2 adalah salah satu 

dari empat anggota keluarga HER dari reseptor tirosin kinase transmembran. Jalur 

transduksi sinyal HER2 melalui dimerisasi dan autofosforilisasi dengan reseptor 

lain dari anggota HER (HER1 atau EGFR, HER3, HER4). Reseptor HER-2 

diketahui memiliki pengaruh dalam proliferasi sel tumor, survival, dan 

kemampuan menginvasi jaringan dan angiogenesis (Laskin and Sandler, 2004).  

Protein HER-2 memiliki peran dalam peningkatan reseptor anti-apoptosis 

Bcl-2 dan survivin melalui aktivasi jalur MAP kinase dan PI3KAkt. Jalur MAP 

kinase memiliki kemampuan dalam memfosforilisasi IĸB sehingga terbentuk 

kompleks IĸB dengan NFĸB sehingga NFĸB lepas dan menjadi faktor transkripsi 

dan masuk ke dalam nukleus sehingga terjadi proliferasi sel (Siddiqa et al., 2008). 

Semua sel epitel yang normal memiliki 2 salinan gen HER-2 dan 

mengekspresikan reseptor HER-2 di permukaan sel dalam jumlah sedikit. Pada 
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beberapa kasus selama transformasi onkogenik, jumlah gen HER-2 meningkat 

sehingga menyebabkan peningkatan transkripsi mRNA dan peningkatan jumlah 

reseptor HER-2 di permukaan  sel.  HER-2  onkogen berhubungan dengan 

keagresifan tumor dan meningkatnya amplifikasi dari gen tersebut. Selain  itu,  

juga  berperan  dalam tumorgenesis dan metastatis. Ekspresi gen HER-2 yang 

menyimpang ini dijumpai diberbagai macam kanker, namun lebih dipelajari pada 

kanker payudara (Gray et al.,2010). 

3. APOPTOSIS DAN BAX 

Sel melakukan suatu aktivitas yang disebut siklus repilkasi sel yang dibagi 

menjadi 4 fase yakni G 1 (fase antara mitosis dan sintesis DNA ), sintesis (S), G 2 

(fase antara sisntesis dan mitosis) dan mitosis (M). Reklipasi DNA berlangsung 

pada fase S dan pemisahan mitotik sister chromatid berlangsung pada fase M. 

Fase S dan M  adalah  fase  yang  paling  mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Oleh karena suatu faktor misalnya pajanan radiasi, sel biasanya melakukan 

“arrest” pada fase G1  atau G2. Hanya setelah perbaikan DNA selesai, 

pembelahan sel akan memasuki fase berikutnya. Bila sel mengalami kerusakan 

yang besar, mereka akan mengaktifkan apoptosis yakni kematian sel terprogram 

melalui digesti enzimatik oleh dirinya sendiri (Wyllie et al., 1980). Apoptosis 

merupakan suatu mekanisme yang efisien untuk mengeliminasi sel yang tidak 

diperlukan dan mungkin berbahaya sehingga dapat menyelamatkan  organisme 

(Gilbert S, 1991). 

Apoptosis atau kematian sel terprogram memainkan peran penting dalam 

berbagai sistem biologis, seperti perkembangan embrio, pergantian sel, dan 
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respons imun terhadap sel tumorigenik atau sel yang terinfeksi virus (Zhang A et 

al,2004). Ketika apoptosis terjadi perubahan morfologi sel yang berbeda termasuk 

penyusutan sel dan nuklei, membran blebbing, hilangnya asimetri membran sel 

dan perlekatan, fragmentasi nuklir, dan kondensasi kromatin muncul (Kolb TM et 

al, 2002).  Keterlibatan reseptor permukaan kematian sel Fas oleh Fas ligand 

(FasL) menghasilkan kematian sel apoptosis yang dimediasi oleh jalur caspase. 

Kematian sel yang dimediasi melalui interaksi Fas / FasL penting untuk 

homeostatatis sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh(Waring P and Mullbacher 

A,1999). 

 

Gambar 1. Mekanisme Apoptosis Sel Kanker 

Apoptosis adalah program bunuh diri intraselular yang dilaksanakan dengan 

cara mengaktifkan caspase  (suatu  keluarga  sistein  protease).  Dua jalur utama 

apoptotis adalah jalur intrinsik dan ekstrinsik. Jalur intrinsik  meliputi   pemberian 
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kode yang memicu proses mitokondria-dependent pelepasan sitokrom c dan 

mengaktifkan caspase-9, dan jalur ekstrinsik meliputi pengaktifan reseptor  

kematian  (death  receptor,  DR)  seperti Fas (reseptor 1 tumor necrotic factor), 

DR4 dan DR5. Interaksi dengan ligan yang sesuai akan mengarah   ke   tranduksi   

sinyal   yang   diawali dengan peliputan molekul yang berhubungan dengan DR 

seperti Fas-associative death domain (FADD) dan berikutnya mengaktifkan 

caspase-8. Caspase ini kemudian mengkatalis sederet proses proteolitik  yang  

menghasilkan  perubahan biokimia dan morfologi khas yang berhubungan dengan 

proses apoptosis (Newmayer and Ferguson, 2003). Gambar  menampilkan proses 

apoptosis atau programmed cell death (PCD) yang meliputi sinyal amplifikasi 

mitokondrial  dan  melibatkan  berbagai  macam gen seperti Bax dan Bak. 

Kajian lain menyatakan bahwa apoptosis juga merupakan proses aktif dengan 

menginduksi gen seperti BAX dan ekspresi antigen Fas maupun represi atau 

penekanan  simultan  gen  seperti  BCL-2 (McBride et al.,2004). Jika kerusakan 

selnya berat, sejumlah gen untuk apoptosis yang dikontrol oleh gen p53 juga 

berperan   dalam   pengaturan   siklus   sel.   

Bax merupakan protein yang terdapat pada eukariot yang mampu menembus 

membran luar mitokondria untuk melakukan kematian sel dengan cara apoptosis. 

Bax merupakan protein pro apoptosis. Protein Bax diikat dan diaktifkan oleh 

BH3. Setelah diaktifkan Bax ber oligomerisasi membentuk pori-pori di membran 

luar mitokondria yang melepaskan sitokrom C. Sitokrom C akan mengaktifkan 

caspase dan terjadi kematian sel (Westphal et al., 2011). 
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4. EKSTRAKSI 

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut 

cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan 

kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, flavonoid, dan lain lain. Dengan 

diketahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan 

pelarut dan ekstraksi yang dipilih (Ditjen POM, 1979). Ekstrak adalah sediaan 

kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani 

menurut cara yang cocok, diluar pengaruh matahari langsung (Ditjen POM, 1979) 

Ultrasonik merupakan gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 

16-20 Khz (Suslick, 1988). Keuntungan utama menggunakan metode ultrasonik 

dibanding metode ektraksi konvensional yang lain misanya soxhlet atau maserasi 

adalah efisiensi lebih besar dan waktu yang dibutuhkan labih singkat (Garcia, 

2004). Ultrasonik bersifat non destructive dan non invasive, sehingga dapat 

dengan mudah digunakan diberbagai aplikasi (McClements, 1995). Dengan 

menggunakan ekstraksi dengan ultrasonik , proses esktraksi senyawa organik pada 

tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung 

lebih cepat. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran ultrasonik sehingga 

kandungan yang ada di dalamnya dapat keluar dengan mudah (Mason, 1990) 

5. UJI SITOTOKSIK DENGAN MTT ESSAY  

Metode MTT merupakan uji secara invitro yang menggunakan kultur sel. Uji ini 

bersifat kuantitatif dengan cara menetapkan kematian sel pada sel hidup berdasarkan 

pengukuran intensitas warna  atau kolorimetri (Kupcsik, 2011). 
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Prinsip metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium 

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

reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam 

mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu dan 

tidak larut air. Penambahan reagen stopper (bersifat detergenik) akan melarutkan 

kristal berwarna ini yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA 

reader. Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel 

hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka berarti jumlah sel 

hidup semakin banyak (CCRC, 2010). 

6. UJI IMUNOSITOKIMIA 

Imunositokimia merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya ekspresi suatu protein spesifik atau antigen dalam sel dengan 

menggunakan antibodi spesifik yang akan berikatan dengan protein atau antigen 

(CCRC, 2010). Imunositokimia melibatkan inkubasi sel dengan antibodi. 

Antibodi akan berikatan dengan antigen atau protein speifik di dalam sel. 

Antibodi yang tidak berikatan dipisahkan dengan pencucian, sedangkan antibodi 

yang berikatan dideteksi secara langsung dengan antibodi primer berlabel, 

maupun secara tidak langsung dengan antibodi sekunder berlabel enzim atau 

fluoresen (CCRC, 2010). 

Sampel yang dapat dianalisis dengan metode imunositokimia antara lain noda 

darah, kultur sel, suspensi sel, dan sitospin (IHC World, 2015). Metode 

imunositokimia terdiri dari 4 tahap yaitu penanaman sel, fiksasi dan pewarnaan 

dengan antibodi, visualisasi sel dengan mikroskop dan yang terakhir analisis 
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ekspresi protein yang telah divisualisasikan. Fiksasi dilakukan dengan pelarut 

organik untuk melepaskan lipid, mendehidrasi sel, dan mengendapkan protein 

(The Human Protein Atlas, 2015). Ekspresi protein pada metode imunositokimia 

ditunjukan dengan warna coklat pada sitoplasma. Warna biru pada sitoplasma 

menunjukan tidak adanya eskpresi pada sel atau level ekspresi yang rendah 

sehingga tidak terdeteksi (CCRC, 2010). Ekspresi protein yang telah ditampilkan 

dihitung berdasarkan jumlah sel yang mengekspresi protein tertentu dari 

keseluruhan sel dan dinyatakan dalam persen. 

7. DAUN JAMBU BIJI 

a.  Deskripsi 

Tanaman jambu biji berupa perdu atau pohon kecil, tinggi 2-10 m, 

percabangan banyak. Batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, mengelupas, 

berwarna coklat kehijauan. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan, 

daun muda berambut halus, permukaan atas daun tua licin. Helaian daun 

berbentuk bulat telur agak jorong, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi agak 

melekuk ke atas, pertulangan menyirip, panjang 6-14 cm, lebar 3-6 cm, berwarna 

hijau. Bunga tunggal, bertangkai, keluar dari ketiak daun, berkumpul 1-3 bunga, 

berwarna putih. Buahnya buah buni, berbentuk bulat sampai bulat telur, berwarna 

hijau sampai hijau kekuningan. Daging buah tebal, buah yang masak bertekstur 

lunak, berwrna putih kekuningan atau merah jambu. Biji buah dapat mengumpul 

di tengah, kecilkecil, keras, berwarna kuning kecoklatan (Dalimarta, 2003) 

Daun jambu biji memiliki tulang daun yang menyirip yang mana daun ini 

memiliki 1 ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan 
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tangkai daun dari ibu tulang ke samping,keluar tulang-tulang cabang, sehingga 

susunannya mengingatkan kita pada susunan sirip ikan. Jambu biji memiliki ujung 

daunyang tumpul, pada umumnya warna daun bagian atas tampak lebih hijau jika 

dibandingkan sisi bawah daun. Tangkai daun berbentuk selindris dan tidak 

menebal pada bagian tangkainya (Renata, 2012). 

b.  Klasifikasi Tanaman 

 

Gambar 2. Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub kelas : Dialypetalae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku  : Myrtaceae 

Genus   : Psidium 

Spesies  : Psidium guajava L. (Steenis, 2006) 
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c. Kandungan kimia dalam daun jambu biji  

Kandungan kimia  daun  jambu  biji  antara  lain  : asam psidiolat, asam 

ursolat, asam kategonat, asam oleanolat,  asam  guajavolat,  asam  krategolat, 

guajaverin, isokuersetin, hiperin, senyawa flavonol, tanin, kasuarinin dan 

quersetin (Sudarsono et al., 2002).  

 

Gambar 3. Struktur Kimia Quersetin 

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang merupakan 

senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon, terdiri dari 2 cincin karbon 

benzene yang dihubungkan menjadi satu oleh rantai linear yang terdiri dari 3 atom 

karbon C6-C3-C6 (Srigandono, 1995). Flavonoid dalam daun jambu biji misalnya 

quersetin. Daun jambu biji memliki manfaat antara lain sebagai antibakteri, 

antiinflamasi, antioksidant, antidiare dll. Quersetin(3,3’,4,5,7-

pentahydroxyflavone)  dapat digunakan sebagai antikanker pada regulasi siklus 

sel, yang beriteraksi dengan reseptor esterogen tipe II dan menghambat enzim 

tirosin kinase (Lamson et al., 2000). 
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F. Landasan Teori 

Daun jambu biji mengandung asam psidiolat, asam ursolat, asam kategonat, 

asam oleanolat,  asam  guajavolat,  asam  krategolat, guajaverin, isokuersetin, 

senyawa flavonol, tanin dan quersetin (Sudarsono et al., 2002). Quersetin dapat 

mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker (Rishika and Sharma, 2012). 

Esktrak etanol daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan sel kanker 

payudara MCF-7 (Lema, 2014).  Pada sel kanker prostat manusia quersetin 

menginduksi apoptosis dengan cara menurunkan Bcl-XL dan meningkatkan 

translokasi dan multimerisasi Bax ke membran mitokondria. Translokasi disertai 

dengan pelepasan sitokrom c, dan pembelahan procaspases-3, -8 dan -9 serta 

meningkatkan pembelahan poli (ADP-ribosa) polimerase (Lee, 2012). Pada sel 

osteosarkoma (MG-63) manusia, quersetin mampu menginduksi hilangnya 

potensi membran mitokondria, meningkatkan ekspresi protein prop-apoptosis Bax 

dan sitokrom C, dan mengaktifkan caspase-9 dan caspase-3 serta menurunkan 

regulasi ekspresi protein anti-apoptosis yaitu Bcl-2 (Liang, 2011). Maka dari itu 

diperlukan suatu bahan alam mampu mempengaruhi ekspresi protein Bax pada sel 

kanker payudara MCF-7 kanker payudara overekspresi HER-2. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. EEDJB mampu mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara 

MCF-7 overekspresi HER-2 

2. EEDJB mempengaruhi ekspresi protein Bax pada sel kanker payudara MCF-

7 overekspresi HER-2 


