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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker berada di urutan kedua penyebab kematian terbanyak di dunia 

setelah penyakit jantung. Kanker payudara menduduki penyakit kanker dengan 

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

kanker payudara sebesar 12,9%. Menurut data dari American Cancer Society 

(2017) diperkirakan 252,710 kasus baru kanker payudara invasif didiagnosa wanita 

dan 2,470 kasus didiagnosa oleh pria. Jenis kanker yang paling banyak diderita 

perempuan adalah kanker payudara (26% dari seluruh kasus kanker), dan 15% dari 

kasus tersebut berakhir dengan kematian (Jemal et al., 2007). 

Kanker payudara diderita seorang wanita memiliki 3 sampai 4 kali lipat 

peningkatan risiko invasi kanker baru di jaringan lainnya. Dalam proses invasi sel 

kanker payudara, MMP (matrix metalloproteinase) merupakan protease yang 

memiliki peran sangat penting dengan mendegradasi matriks ekstraseluler (MES) 

dan membran basal, sehingga membuka jalan bagi migrasi dan memfasilitasi invasi 

sel kanker (Amer et al., 2016).  

Invasi kanker merupakan suatu proses bergeraknya sel tumor dan berjalan 

menuju jaringan disekitarnya. Invasi kanker mempengaruhi sejumlah perubahan 

pada perilaku sel, terutama perubahan pada motilitas dan dihasilkannya enzym dan 

cytokine yang akan memodifikasi matriks ekstraseluler lokal, menstimulasi 

proliferasi sel dan memicu migrasi sel (Lumongga., 2008). Sel kanker payudara 
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T47D merupakan contoh sel yang memiliki kemampuan replikasi dan proliferasi 

yang tidak terbatas (Schafer., 2000). 

Migrasi merupakan serangkaian kompleks dari terjadinya metastasis (Fan et 

al., 2015). Migrasi sel juga dipengaruhi oleh beberapa gen yang terlibat. Salah satu 

dari gen tersebut adalah Ras superfamili dari small GTP-binding protein. Proses 

migasi, invasi, polarisasi sel, remodeling cytoskeletal dan penerimaan sinyal-sinyal 

malignan dari luar dikendalikan oleh Rho-GTP ase (Lumongga., 2008). 

Penanganan kanker payudara dapat menggunakan mammogram, Magnetic 

Resonance Imaging (MRI), dan penggunaan agen kemoterapi salah satu agen 

kemoterapi yang sering digunakan adalah doksorubisin suatu antibiotik golongan 

anthrasiklin generasi pertama dengan spektrum aksi kemoterapi yang cukup luas 

(Bapsy et al., 2004), namun doksorubisin memiliki efek samping yang cukup serius 

(Murtagh et al., 2016). Penelitian terbaru mulai mencari solusi dengan 

memanfaatkan bahan alam untuk dikembangkan sebagai pengobatan.  

Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai anti kanker adalah 

terong ungu. Terong ungu mengandung inhibitor proteinase yang dapat menekan 

kerusakan sel-sel sehingga dipercaya dapat mencegah kanker (Latief., 2013). 

Antosianin pada kulit terong ungu terbukti sebagai antioksidan yang berpotensi 

sebagai anti kanker (Shabana., 2013). Antosianin mampu menghambat migrasi dan 

invasi sel kanker mulut CAL 27 (Fan et al., 2015). Penelitian oleh Chen et al, (2015) 

senyawa antosianin terbukti memiliki pengaruh penghambatan migrasi terhadap sel 

kanker payudara MDA-MB-453. Ekstrak kulit terong ungu secara in vitro 

menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker usus besar (HCT116), sel 
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kanker laring (HEP2), sel kanker payudara (MCF7), sel kanker serviks (HELA) dan 

sel kanker hati (HEPG2) (Shabana, 2013). Penelitian yang dilakukan Sadilova et 

al., (2006) kulit dari terong ungu mengandung antosianin yaitu delphinidin.  

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh ekstrak etanol kulit terong ungu terhadap aktivitas sitotoksik 

menggunakan MTT assay dan penghambatan migrasi sel kanker payudara T47D 

berbasis metode scratch wound healing. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

yaitu apakah ekstrak etanol kulit terong ungu (Solanum melongena L.) memiliki 

aktivitas sitotoksik dan memiliki pengaruh penghambatan migrasi sel kanker 

payudara T47D ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh ekstrak etanol kulit 

terong ungu (Solanum melongena L.) terhadap aktivitas sitotoksik dan 

penghambatan migrasi sel kanker payudara T47D. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yakni :  

1. Memberikan informasi ilmiah mengenai alternatif dalam pengobatan kanker 

payudara yang berasal dari bahan alam. 

2. Menambah data ilmiah sebagai menjadi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yang berbahan dasar kulit terong ungu. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker Payudara 

Kanker merupakan suatu penyakit genetik yang disebabkan oleh 

akumulasi sejumlah mutasi sehingga sel membelah secara berlebihan menjadi 

sel tumor yang tidak sensitif terhadap kontrol seluler. Hal ini menyebabkan 

tidak berfungsinya mekanisme regulasi sehingga pertumbuhan sel tidak 

terkontrol karena sel mampu memenuhi sinyal pertumbuhannya sendiri dan 

tidak responsif terhadap sinyal apoptosis. Proses selanjutnya menyebabkan sel 

mampu menginvasi jaringan sekitarnya serta menyebar (metastasis) ke bagian 

tubuh yang lain (Sarasin, 2003).  

Sel kanker ditandai oleh tiga ciri khas: (1) kontrol pertumbuhan yang 

menurun atau tidak terbatas; (2) invasi pada jaringan setempat; (3) penyebaran, 

migrasi atau metastasis, ke bagian tubuh lain. Sel tumor jinak (begigna) juga 

memperlihatkan penurunan kontrol pertumbuhan, tetapi tidak menginvasi atau 

menyebar ke bagian tubuh lain. Pada sel kanker, gen yang mengontrol 

pertumbuhan serta interaksi dengan sel normal lain memiliki struktur atau 

pengaturan abnormal (Murray et al., 2000). 

Etiologi penyakit kanker payudara belum diketahui secara pasti. Faktor 

endogen yang diduga memegang peranan dalam proses kejadian kanker ini 

adalah faktor hormon estrogen. Pemberian estrogen dan progesteron yang biasa 

dipergunakan menekan ovulasi (kontrasepsi) belum terbukti berpengaruh 

meningkatkan angka kejadian kanker payudara. Kanker payudara (tipe 
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postmenopouse) lebih banyak pada wanita berpostur gemuk, sedang postur 

demikian disebabkan faktor makanan (Tambunan., 1993). 

2. Migrasi Sel 

Migrasi kanker merupakan suatu proses bergeraknya sel dari tumor 

primer dan berjalan menuju jaringan sekitarnya. Keadaan ini memungkinkan 

sel bergerak menuju pembuluh darah dan ditransportasikan ke bagian tubuh 

lain, sehingga menyebabkan terjadinya tumor sekunder pada bagian tubuh lain. 

Terdapat berbagai stimulus yang dapat menstimulasi sel in vitro, termasuk: 

host-derivedfactor, growth factor dan tumor-secreted factor, yang berfungsi 

secara autocrine untuk menstimulasi migrasi sel tumor. Autrocrine motility 

factor (AMF) merupakan suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh human 

melanoma cell yang menstimulasi migrasi sel (Lumongga., 2008). 

3. Sel T47D 

Sel T47D merupakan sel yang sering dipakai dalam penelitian kanker 

secara in vitro karena mudah penangananya, memiliki kemampuan replikasi 

yang tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan 

frozen stock jika terjadi kontaminasi. Sel kanker payudara T47D (Gambar 1) 

memiliki morfologi seperti sel epitel. Sel kanker payudara T47D 

mengekspresikan protein p53 yang termutasi (Schafer, 2000). 

 
Gambar 1. Morfologi Sel Kanker Payudara T47D (Kesuma et al., 2018) 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1239#5
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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).  

Penelitian yang dilakukan oleh Montt et al., (2006), penambahan 

androgen pada sel T47D akan meningkatkan kecepatan poliferasi sel, migrasi 

serta invasi sel ke jaringan lain. Melalui modulasi aktivitas moesin, androgen 

mengubah arsitektur sitoskeleton pada sel kanker payudara T47D dan 

mendorong migrasi dan invasi sel. 

4. Uji Sitotoksitas dengan MTT Assay 

Uji sitotoksitas adalah uji toksisitas secara in vitro menggunakan kultur 

sel yang digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas anti kanker dari suatu 

senyawa. Parameter yang digunakan untuk uji sitotoksik yaitu nilai IC50. Nilai 

IC50 menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi 

sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap 

sel (Haryoto et al., 2013).  

Uji ini dilakukan dengan metode pengamatan MTT (3– (4–5–

dimetiltiazol-2-yl) –2,5–difenil tetrazolium bromid) yang merupakan garam 

tetrazolium yang sifatnya larut dalam air dengan menghasilkan larutan 

berwarna kuning. Sel hidup dapat mereduksi MTT, sedangkan sel mati tidak 

dapat mereduksi MTT karena enzim di dalam sel tidak berfungsi lagi. Prinsip 

dasarnya adalah kerja enzim mitokondria pada sel aktif yang memetabolisme 

garam tetrazolium, sehingga terjadi pemutusan cincin tetrazolium oleh enzim 

dehidrogenase yang menyebabkan tetrazolium berubah menjadi formazan yang 
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tidak larut dan berwarna ungu. Pembacaan hasil dapat mengguanakan ELISA 

reader (Mosmann, 1983). 

5. Uji Migrasi Sel Berbasis Metode Stratch Wound Healing  

Sel kanker dalam perkembangannya memiliki potensi untuk 

bermetastasis. Pada perjalanannya, satu sel kanker harus melepaskan diri dari 

kelompoknya (tumor primer) untuk mengadakan migrasi ke daerah sekitarnya, 

melakukan invasi dengan berusaha menembus pembuluh lymph atau secara 

langsung mencari pembuluh darah dan mulai berkembang ditempat yang baru 

(tumor sekunder) (Lumongga., 2008). Mutasi gen mengendalikan metastasis 

dan menyebabkan sel tumor dapat bermigrasi ke tempat jauh dari induknya 

(Kurniawan et al., 2014). T47D merupakan kultur sel kanker payudara yang 

diperoleh dari seorang wanita dewasa penderita ductal carcinoma. Sel kanker 

ini bertipe sel epitelial dengan kemampuan bermetastasis. T47D mampu 

mengekspresikan protein yang terlibat dalam mekanisme anti-apoptosis, 

karsinogenesis, dan stimulasi pertumbuhan sel dalam jumlah yang lebih 

banyak dibanding MCF7 (Aka et al., 2012). 

Salah satu metode untuk mempelajari kemampuan sel untuk bermigrasi 

melalui in vitro adalah scratch wound healing. Pengujian migrasi dengan 

scratch wound healing assay biasanya dilakukan dengan menggores sel 

monolayer menggunakan yellow tip steril hingga terbentuk goresan dengan 

ukuran tertentu. Penentuan kemampuan migrasi sel dilakukan dengan 

mengkuantifikasi lebar goresan pada jam ke-0 dan pada interval waktu yang 

ditentukan hingga sel bermigrasi untuk menutup goresan. Pengukuran ini 
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secara langsung memungkinkan untuk mengetahui efek suatu senyawa dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap kemampuan interaksi sel-sel selama 

melakukan migrasi sel (Rodriguez et al., 2005). 

6. Tanaman Terong Ungu 

a. Deskripsi Tanaman 

Tanaman terong termasuk dalam keluarga Solanaceae yang 

menghasilkan biji berkeping dua. Terong merupakan buah sejati tunggal dan 

berdaging tebal, lunak, serta tidak akan pecah bila buah telah masak (Arias, 

2009). Daun dari tanaman terong memiliki ukuran besar dengan lobus yang 

kasar. Daunnya memiliki ukuran panjang 10-20 cm (4-8 inci) dengan lebar 5-

10 cm (2-4 inci). Jenis tanaman terong setengah liar dapat tumbuh lebih besar 

dengan tinggi 225 cm (7 kaki) dan daunnya mempunyai panjang lebih dari 30 

cm (12 inci) dan lebar 15 cm (6 inci) (Wijayanti., 2016). 

Tanaman terong terdiri atas berbagai jenis, yaitu : (1) Terong bogor 

memiliki bentuk bulat besar, warna hijau atau hijau keputihan, dan rasa agak 

getir, (2) Terong carigi berbentuk bulat panjang, ujung meruncing, dan 

berwarna ungu atau ungu muda, (3) Terong gelatik atau terong lalap berbentuk 

bulat kecil, berwarna ungu atau keputihan, dan rasanya agak renyah dan agak 

manis, (4) Terong kopek berbentuk bulat panjang, ujung tumpul, berwarna 

ungu atau hijau keputihan, dan permukaan licin, mulus, serta rasanya sedikit 

manis, (5) Terong medan bulat panjang, warna hijau bergaris putih, dan rasanya 

manis, agak asam (Latief., 2013). 
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Gambar 2. Terong Ungu (Solanum melongena L.) (Arias, 2009) 

 

Klasifikasi tanaman terong ungu adalah sebagai berikut (USDA, 2018): 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivisi   : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas  : Asteridae 

Order    : Solanales 

Family    : Solanaceae 

Genus    : Solanum 

Species    : Solanum melongena L. 

b. Kandungan Kimia 

Terong memiliki kandungan mineral dan vitamin, kandungan lain 

dalam terong ungu adalah senyawa fitonutrien yang memiliki efek antioksidan 

(Hanhineva et al., 2010). Senyawa antosianin baik digunakan untuk perbaikan 

gizi pada makanan. Antosianin termasuk dalam golongan flavonoid. Senyawa 

flavonoid alam yang paling menyolok adalah antosianin, yang merupakan 

bentuk dasar pigmen warna merah, ungu dan biru pada tanaman, terutama 

sebagai bahan pewarna bunga dan buah-buahan (Sastrohamidjojo., 1996). 

Antosianin merupakan pigmen berwarna ungu yang terdapat pada kulit terong 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Plantae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Spermatophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Asteridae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Solanales
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Solanaceae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=SOME


10 
 

 
 

ungu (Gallo et all.., 2014). Antosianin dapat bekerja pada sistem antioksidan 

(Bowen et al., 2010; Li et al., 2015), dimana mereka menangkal radikal bebas, 

sehingga mengurangi kerusakan pada genom sel-sel normal oleh stres oksidatif 

dan ganas yang memicu transformasi oleh mutasi gen, sehingga mencegah 

terjadinya tumor (Shih et al., 2007; Yi et al., 2010). 

Terong ungu memiliki senyawa antosianin utama yaitu delphinidin-3-

rutinoside (Sadilova et al., 2006). Thoppil et al., (2012) menemukan bahwa 

delphinidin dapat bertindak atas respons antioksidan melalui jalur Nrf2 dengan 

mengatur ekspresi antioksidan fase II (glutathione reductase, glutathione 

peroksidase, glutathione transferase dan quinone oxidoreductase), sehingga 

berperan dalam perlindungan antioksidan. Struktur dari delphinidine dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur Delphinidine (Jeong et al., 2016) 

Penelitian yang dilakukan Syed et al., (2008) menyatakan bahwa 

delphinidin terbukti menjadi inhibitor kuat dari migrasi sel, memblokir jalur 

Ras – ERK MAPK dan PI3K / Akt. Delphinidin juga dapat mengurangi 

translokasi membran PKCα dan menghambat translokasi NFκB, dengan 
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demikian menghambat proliferasi dan invasi sel (Zhu et al., 2008; Mauray et 

al., 2012).  

F. Landasan Teori 

Sel kanker payudara dapat melakukan proliferasi, migrasi yang memicu 

invasi. Kemampuan sel untuk berkembang biak, bermigrasi dan menyerang 

dianggap sebagai penentu penting dalam proses tumorigenesis (Arun et al., 2002). 

Senyawa antosianin terbukti sebagai antioksidan yang berpotensi sebagai anti 

kanker (Shabana, 2013). Penelitian oleh Chen et al, (2015) menyatakan bahwa 

senyawa antosianin terbukti memiliki pengaruh penghambatan migrasi terhadap sel 

kanker payudara MDA-MB-453. Kulit terong ungu (Solanum melongena L.) 

mengandung flavonoid antosianin delphinidin (Sadilova et al., 2006). Menurut 

Syed et al. (2008) delphinidin dapat mengurangi translokasi membran PKCα 

menghambat translokasi nuklir NFκB. Delphinidin juga terbukti menjadi inhibitor 

kuat dari migrasi sel, memblokir jalur Ras – ERK MAPK dan PI3K / Akt dan 

menghambat transformasi sel.  

Senyawa antosianin delphinidine bersifat polar sehingga dapat diekstraksi 

menggunakan pelarut etanol (Todaro, 2009). Ekstraksi delphinidine dari kulit 

terong ungu dilakukan menggunakan metode ektraksi ultrasonik dimana metode 

ekstraksi tersebut mampu memberikan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode ekstraksi konvensional sehingga lebih baik dan efisien (Rouhani et 

al., 2009). Diharapkan ekstraksi mengunakan metode ultrasonik dapat lebih efisien 

dan memperoleh rendemen yang lebih baik sehingga efektif terhadap aktivitas 
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sitotoksik sel kanker payudara T47D dan memberikan pengaruh terhadap 

penghambatan migrasi sel kanker payudara T47D. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu ekstrak 

etanol kulit terong ungu memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara 

T47D dan berpengaruh terhadap penghambatan migrasi sel kanker payudara T47D. 

 

 


