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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker serviks merupakan keganasan tersering pada wanita dengan 

insidensi sebesar 20,7 kasus per 100.000 populasi di tahun 2005 (WHO Press, 

2008). Menurut data Pusat Patologi Anatomi Indonesia pada tahun 2005 kanker 

serviks menjadi penyebab nomor satu keganasan yang paling banyak menyerang 

wanita usia 45-54 tahun (Dirjen Yandik Depkes RI, 2002). Menurut WHO angka 

mortalitas yang diakibatkan kanker serviks juga tinggi, yakni diperkirakan 66,000 

tiap tahunnya. Insidensi yang cukup tinggi ini belum dapat diatasi akibat belum 

tersedianya terapi yang tepat, sehingga mendorong suatu pendekatan baru terapi 

kanker serviks (Kasibhatla, dan Tseng, 2003). 

Berdasarkan standar pengobatan saat ini terapi operatif, terapi radiasi dan 

kemoterapi baik terapi tunggal maupun kombinasi menjadi pilihan terapi untuk 

kanker serviks. Pengobatan kanker serviks yang lebih banyak dipilih saat ini 

adalah dengan menggunakan agen kemoterapi (Drummond, 2007). Doksorubisin 

merupakan agen kemoterapi golongan antrasiklin yang memiliki aktivitas 

antikanker spektrum luas dan telah digunakan pada berbagai jenis kanker salah 

satunya kanker serviks (Childs et al., 2002). Penggunaan doksorubisin sebagai 

agen kemoterapi dibatasi oleh beberapa efek samping yang berbahaya seperti 

tidak selektif, toksik terhadap jaringan normal terutama jantung, dapat menekan 

sistem imun, cardiomyopathy (Wattanapitayakul et al., 2005; Taylor, 2002; Tyagi 
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et al., 2004; Minotti et al., 2004). Masalah lain yang juga sering timbul dalam 

pengobatan kanker adalah resistensi obat kemoterapi (drug-resistence), karena 

dapat menurunkan sensitivitas sel kanker terhadap agen kemoterapi. Berbagai 

penelitian guna mengurangi resistensi obat terus dilakukan, sehingga dapat 

memperbaiki aplikasi klinik agen kemoterapi kanker serviks (Wong et al., 2006). 

Pendekatan yang kini sedang mendapatkan perhatian adalah penggunaan 

kombinasi kemoterapi (ko-kemoterapi) dimana senyawa kemoprevensi yang 

bersifat non-toksik atau lebih tidak toksik dikombinasikan dengan agen 

kemoterapi untuk meningkatkan efikasinya dengan menurunkan toksisitas 

doksorubisin terhadap jaringan yang normal serta mengatasi resistensi yang sering 

terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mencari agen-agen kemoprevensi yang 

memiliki efek sinergis atau mampu meningkatkan sensitivitas agen kemoterapi 

terhadap sel target dalam kombinasi dengan agen kemoprevensi dari alam, 

sehingga dosis agen kemoterapi dapat diturunkan (Sharma et al., 2004). 

Indonesia merupakan daerah beriklim tropis sehingga banyak tanaman yang 

tumbuh di negara ini. Banyak tanaman yang telah terbukti  berkhasiat sebagai 

antikanker salah satunya adalah sirsak. Sirsak telah diteliti sejak tahun 1940. 

Kandungan fitokimia yang telah diteliti dari tanaman ini adalah acetogenin, 

alkaloid, quinolines, isoquinolines, tanin, methanolic, coumarin, procyanidins, 

flavonoid, Acetaldehyde, Amyl-caproate (Taylor, 2002). Semua bagian dari 

tanaman sirsak ini dapat digunakan untuk pengobatan. Batang dan daun memiliki 

zat annonaceous acetogenins yang menunjukkan sitotoksisitas aktif melawan sel 

kanker (Nutrition, 2004). Daun sirsak juga sangat mudah untuk didapatkan dan 
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lebih banyak digunakan dibandingkan dengan batang. Zat aktif pada daun sirsak 

diantaranya acetogenin, flavonoid dan alkaloid. Acetogenin merupakan satu bahan 

aktif yang telah terbukti dapat membunuh sel kanker seperti kanker hepatoma, cell 

line kanker ovarium, payudara, kandung kemih dan kulit pada dosis yang sangat 

rendah (Betancur  et al., 1999; Yuan et al., 2003). Acetogenin juga telah 

dibuktikan dapat membunuh sel kanker yang mengalami resistensi (MDR) 

(Oberlies et al., 1997). Mekanisme acetogenin dalam melawan sel kanker telah 

banyak diteliti, diantaranya adalah inhibisi kompleks I transport electron  

mitokondria yang akan menyebabkan deplesi ATP sehingga sel kanker mati 

(Degli et al., 1994; Zafra-Polo et al., 1996). Mekanisme inhibisi tersebut juga 

dapat memicu terjadinya aktivitasi jalur apoptosis serta mengaktifkan p53 (tumor 

suppressor genes) yang dapat menghentikan siklus sel untuk mencegah terjadinya 

proliferasi tak terkendali (Higuchi, 1998). Acetogenin hanya ditemukan pada 

keluarga annonaceae yang merupakan kelompok besar fitokimia yang secara 

natural memiliki aktivitas sebagai anti kanker (Taylor, 2002). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pemberian ekstrak 

etanolik daun sirsak (EEDS) terhadap sel kanker serviks HeLa. Selain 

sitotoksisitas EEDS terhadap sel kanker serviks HeLa, juga dilakukan pengamatan 

dampak pemberian EEDS terhadap aktivitas doksorubisin, suatu agen kemoterapi 

yang digunakan pada pengobatan kanker serviks. Perlakuan kombinasi ini 

merupakan suatu usaha untuk mencari agen ko-kemoterapi yang sesuai bagi 

doksorubisin dalam menangani efek samping yang ditimbulkan, serta agen ko-

kemoterapi mampu menurunkan resistensi terhadap doksorubisin dan 
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meningkatkan aktivitasnya sehingga dosis doksorubisin yang diperlukan dapat 

diturunkan dan efek samping tersebut dapat ditekan.  

Penelitian mengenai aktivitas antikanker daun sirsak dalam meningkatkan 

sensitivitas doksorubisin pada sel kanker serviks HeLa belum pernah dilakukan, 

sehingga sangat penting dilakukan sebagai dasar pengembangan dalam penemuan 

obat baru untuk ko-kemoterapi pada kanker serviks. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan efek sinergis, hasil yang lebih efektif dibandingkan 

ketika diberikan dalam bentuk agen tunggal doksorubisin atau ekstrak etanolik 

daun sirsak.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian, yaitu apakah ekstrak etanolik daun sirsak (Annona muricata L.) 

mampu meningkatkan sensitivitas sel kanker serviks HeLa terhadap doksorubisin 

berdasarkan nilai CI (combination index) yang diperoleh? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji potensi ekstrak etanolik daun sirsak 

(Annona muricata L.) sebagai agen ko-kemoterapi dalam peningkatan sensitivitas 

sel kanker serviks HeLa terhadap doksorubisin. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah dan menjadi 

sumber informasi bagi pengembangan agen kemoterapi (doksorubisin) dengan ko-

kemoterapi ekstrak bahan alam sehingga diharapkan dapat meminimumkan dosis 

penggunaan agen kemoterapi sehingga dapat meningkatkan efikasi, mengurangi 

efek samping yang merugikan, dan dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker 

serviks HeLa terhadap doksorubisin dengan memberikan respon yang lebih baik 

dibandingkan penggunaan tunggal.  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker Serviks 

a. Pengertian Kanker Serviks  

 Kanker serviks atau kanker rahim adalah tumor ganas primer yang 

berasal dari sel epitel skuamosa. Kanker serviks merupakan kanker yang 

terjadi pada serviks atau leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi 

wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim 

(uterus) dan liang senggama atau vagina. Kanker serviks biasanya 

menyerang wanita berusia 35-55 tahun. Sebanyak 90% dari kanker seviks 

berasal dari sel skuamosa yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal 

dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke 

rahim (Notodiharjo, 2002). 
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b. Pengobatan Kanker  Serviks 

 Pemilihan pengobatan kanker serviks tergantung pada lokasi dan 

ukuran tumor, stadium penyakit, usia, keadaan umum penderita, dan 

rencana penderita untuk hamil lagi. Pengobatan kanker serviks antara lain 

(Diananda, 2007) : 

1) Pembedahan 

  Pembedahan merupakan salah satu terapi yang bersifat kuratif 

maupun paliatif. Kuratif adalah tindakan yang langsung menghilangkan 

penyebabnya sehingga manifestasi klinik yang ditimbulkan dapat 

dihilangkan. Paliatif adalah tindakan yang berarti memperbaiki keadaan 

penderita. 

2) Terapi penyinaran (radioterapi) 

Terapi penyinaran efektif untuk mengobati kanker invasif yang 

masih terbatas pada daerah panggul. Radioterapi digunakan sinar 

berenergi tinggi untuk merusak sel-sel kanker dan menghentikan 

pertumbuhannya. 

3) Kemoterapi 

Apabila kanker telah menyebar ke luar panggul, maka dianjurkan 

menjalani kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk 

membunuh sel-sel kanker. Obat anti-kanker bisa diberikan melalui 

suntikan intravena atau melalui mulut. Salah satu agen kemoterapi yang 

sering digunakan saat ini yaitu doksorubisin. Doksorubisin merupakan 
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golongan antibiotik antrasiklin sitotoksik yang diisolasi dari 

Streptomyces peucetius var. Caesius (Wong et al., 2006). 

4) Terapi biologis 

 Terapi biologis berguna untuk memperbaiki sistem kekebalan 

tubuh dalam melawan penyakit. Terapi biologis tersebut dilakukan pada 

kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. 

5) Terapi gen 

  Terapi gen dilakukan dengan beberapa cara : 

a) Mengganti gen yang rusak atau hilang. 

b) Menghentikan kerja gen yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan sel kanker. 

c) Menambahkan gen yang membuat sel kanker lebih mudah  dideteksi 

dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, kemoterapi, maupun 

radioterapi. 

d) Menghentikan kerja gen yang memicu pembuatan pembuluh darah 

baru di jaringan kanker sehingga sel-sel kankernya mati. 

6) Terapi obat-obatan herbal 

Indonesia memiliki berbagai obat herbal yang telah digunakan 

sebagai terapi alternatif untuk membantu pengobatan penyakit kanker. 

Obat-obatan yang telah dikembangkan untuk mengobati kanker 

serviks salah satunya adalah tanaman sirsak. Tanaman sirsak yang 

banyak digunakan adalah ekstrak daunnya. Kandungan fitokimia yang 
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telah diteliti dari daun sirsak sebagai anti-kanker adalah acetogenin, 

flavonoid dan alkaloid (Mardiana, dan Ratnasari, 2011; Taylor, 2002).  

2. Sel Kanker Serviks HeLa 

Kultur sel HeLa atau HeLa cell line merupakan continuous cell line yang 

diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (cervix) seorang wanita penderita 

kanker leher rahim bernama Henrietta Lacks yang meninggal akibat kanker 

pada tahun 1951 (Doyle dan Griffiths, 1998). Kultur sel ini memiliki sifat semi 

melekat dan digunakan sebagai model sel kanker dan untuk mempelajari sinyal 

transduksi seluler (Goodwin dan DiMaio, 2000). Sel HeLa ini cukup aman dan 

merupakan sel manusia yang umum digunakan untuk kepentingan kultur sel. 

Sel ini diperlakukan sebagai sel kanker yang dipercaya berasal dari sel kanker 

leher rahim Ms.Lacks, namun klasifikasi dari sel ini masih diperdebatkan. 

HeLa bersifat imortal yang tidak dapat mati karena tua dan dapat membelah 

secara tidak terbatas selama memenuhi kondisi dasar bagi sel untuk tetap hidup 

masih ada. Strain-strain baru dari sel HeLa telah dikembangkan dalam berbagai 

macam kultur sel, tapi semua sel HeLa berasal dari keturunan yang sama 

(LabWork, 2000). 

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang 

digunakan adalah media RPMI 1640-serum. Media tersebut mengandung 

nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan sel yaitu asam amino, vitamin, garam-

garam anorganik, dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-

hormon yang mampu memacu pertumbuhan sel. Albumin berfungsi sebagai 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#6
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#7
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protein transport, lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel, dan mineral 

berfungsi sebagai kofaktor enzim (Freshney, 1986). HeLa adalah sel kanker 

serviks akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV 18) sehingga mempunyai 

sifat yang berbeda dengan sel serviks normal. Sel kanker serviks yang diinfeksi 

HPV diketahui mengekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan 

E7 terbukti dapat menyebabkan sifat imortal pada kultur primer keratinosit 

manusia, namun sel yang imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu 

proses genetik terjadi. Jadi viral onkogen tersebut tidak secara langsung 

menginduksi pembentukan tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan sifat kanker (Goodwin dan DiMaio, 2000). 

Morfologi sel HeLa dapat dilihat pada gambar 1. 

  
       A                                           B 

Gambar 1. Morfologi sel HeLa. (A) Morfologi sel HeLa tanpa perlakuan; (B) Sel HeLa 

dengan kepadatan 2X104/100l di inkubasi pada suhu 37°C dengan 100l 

sampel dengan seri konsentrasi selama 24 jam, direaksikan dengan MTT 

selama lebih kurang 6 jam, MTT akan di pecah oleh sistem reduktase 

suksinat tetrazolium membentuk formazan (Goodwin dan DiMaio, 2000). 

Protein E6 dan E7 dari HPV memodulasi protein seluler yang mengatur 

daur sel. Protein E6 berikatan dengan tumor suppressor protein p53 dan 

mempercepat degradasi p53 yang diperantarai ubiquitin. Protein E6 juga 

menstimulasi aktivitas enzim telomerase. Protein E7 dapat mengikat bentuk 

aktif terhipofosforilasi dari p105Rb dan anggota lain dari famili Rb. Ikatan ini 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#5
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#6
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#6
http://ccrcfarmasiugm.files.wordpress.com/2008/12/b1.jpg
http://ccrcfarmasiugm.files.wordpress.com/2008/12/b1.jpg
http://ccrcfarmasiugm.files.wordpress.com/2008/12/b1.jpg
http://ccrcfarmasiugm.files.wordpress.com/2008/12/b1.jpg
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menyebabkan destabilisasi Rb dan pecahnya kompleks Rb/E2F yang berperan 

menekan transkripsi gen yang diperlukan untuk cell cycle 

progression (DeFillippis et al., 2003). Sebagian besar sel kanker leher rahim 

termasuk sel HeLa, mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. 

Jadi gen pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat 

dalam sel kanker leher rahim. Namun aktivitasnya dihambat oleh ekspresi 

protein E6 dan E7 dari HPV (Goodwin dan DiMaio, 2000). 

3. Doksorubisin 

Doksorubisin merupakan golongan antibiotik antrasiklin sitotoksik yang 

diisolasi dari Streptomyces peucetius var. caesius.  Namun, doksorubisin tidak 

digunakan sebagai antimikroba walaupun termasuk dalam golongan antibiotik. 

Doksorubisin telah digunakan secara luas untuk mengobati berbagai jenis 

kanker termasuk kanker serviks (Wong et al., 2006). Senyawa ini 

menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melawan kanker dan telah 

digunakan sebagai obat kemoterapi kanker (Rock dan DeMichele, 2003). 

Doksorubisin memiliki aktivitas antineoplastik dan spesifik untuk fase S 

dalam siklus sel. Mekanisme aktivitas antineoplastiknya belum diketahui 

dengan pasti. Rock dan DeMichele (2003) menerangkan bahwa mekanisme 

aksi doksorubisin kemungkinan melibatkan ikatan dengan DNA melalui 

interkalasi diantara pasangan basa serta menghambat sintesis DNA dan RNA 

melalui pengkacauan template dan halangan sterik. Kemungkinan mekanisme 

yang lain adalah melibatkan ikatan dengan lipid membran sel, yang akan 

mengubah berbagai fungsi selular dan berinteraksi dengan topoisomerase II 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#4
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=1224#6
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membentuk kompleks pemotong DNA. Struktur doksorubisin tersaji pada 

gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Struktur Doksorubisin (Chen et al., 2006). 

Doksorubisin telah digunakan pada beberapa pengobatan jenis tumor 

seperti kanker serviks, kanker payudara, esophagus, osteosarkoma, Kaposi’s 

sarkoma, sarkoma jaringan lunak, limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin baik 

dalam aplikasi tunggal maupun kombinasi dengan beberapa agen antitumor 

lainnya (Chen et al., 2006). Aplikasi doksorubisin yang telah digunakan secara 

klinis untuk berbagai jenis tumor ini  dibatasi oleh timbulnya efek samping 

(Tyagi et al., 2004).  

Efek samping yang timbul segera setelah pengobatan dengan 

doksorubisin adalah mual, imunosupresi dan aritmia yang sifatnya revesibel 

serta dapat dikontrol dengan obat-obat lain. Efek samping yang paling serius 

akibat pengobatan dengan doksorubisin dalam jangka waktu yang lama adalah 

cardiomyopathy yang diikuti dengan gagal jantung (Tyagi et al., 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian restrospektif diketahui bahwa toksisitas kardiak 
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akibat pemberian doksorubisin merupakan efek samping yang bergantung pada 

dosis. Mekanisme yang memperantarai toksisitas kardiak tersebut diduga 

disebabkan oleh terbentuknya spesies oksigen reaktif, meningkatnya kadar 

anion superoksida dan pengurasan ATP yang kemudian menyebabkan 

perlukaan jaringan kardiak (Wattanapitayakul et al., 2005). 

Permasalahan yang sering timbul dalam terapi kanker terutama kanker 

serviks menggunakan doksorubisin adalah resistensi obat dan menjadi 

penyebab kegagalan terapi kanker serviks (Mechetner et al., 1998). Resistensi 

ini diperantarai oleh berbagai mekanisme antara lain mutasi pada target obat, 

kegagalan inisiasi apoptosis, dan pengeluaran obat oleh protein transporter 

pada membran sel (Notarbartolo et al., 2005). Pengeluaran obat yang 

disebabkan oleh adanya pompa efflux Pgp menjadi salah satu sebab utama 

resistensi obat ini (Mechetner et al., 1998).   

Doksorubisin termasuk obat golongan antrasiklin yang merupakan 

substrat Pgp (Mechetner et al., 1998; Wong et al., 2006). Doksorubisin akan 

dikenali oleh Pgp dan selanjutnya segera dikeluarkan dari dalam sel sehingga 

menurunkan konsentrasi efektif doksorubisin dalam sel kanker. Mekanisme 

pemompaan oleh Pgp sangat bergantung pada aktivasi protein tersebut dan 

penekanan ekspresi Pgp (Zhou et al., 2006), oleh karena itu inaktivasi Pgp dan 

penekanan ekspresinya mampu mengatasi permasalahan resistensi sel kanker 

terhadap doksorubisin (Mechetner et al., 1998; Zhou et al., 2006). 
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4. Terapi Kombinasi 

Terapi pengobatan kanker pada umumnya menggunakan terapi 

kombinasi (ko-kemoterapi) dengan agen-agen yang memiliki efek sinergis 

terhadap sel kanker, bersifat spesifik, dan memiliki efek toksik seminimum 

mungkin. Terapi kombinasi hingga saat ini dikembangkan secara empiris. 

Namun demikian, sampai saat ini belum ada terapi pengobatan untuk kanker 

serviks yang telah metastasis. Selain itu, berbagai permasalahan seperti 

resistensi obat dan timbulnya toksisitas yang tinggi pada jaringan normal oleh 

beberapa agen kemoterapi, menjadi semakin sulit menemukan terapi kanker 

serviks yang efektif. Hal tersebut menuntut pengembangan cara pengobatan 

baru bagi kanker serviks (Tyagi et al., 2004).  

Pemanfaatan senyawa alam yang non-toksik dengan efektivitas tinggi 

melawan kanker dapat menjadi pilihan pengembangan terapi kombinasi dengan 

agen kemoterapi, berbagai metode dapat dilakukan untuk mengembangkan dan 

mengevaluasi kombinasi terapi yang tepat (Sharma et al., 2004; Tyagi et al., 

2004). 

Isobologram dan combination index (CI) merupakan metode yang umum 

digunakan untuk mengevaluasi kombinasi obat. Metode ini dikemukakan 

pertama kali oleh Chou dan Talalay pada tahun 1984 (Zhao et al., 2004). 

Analisis isobologram mengevaluasi interaksi dua obat dengan jalan 

menentukan terlebih dahulu konsentrasi efektif (IC50) dari masing-masing obat 

ketika diaplikasikan sebagai agen tunggal kemudian diplotkan pada sumbu X 

dan Y. Garis yang menghubungkan kedua titik disebut dengan garis aditif.  
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Selanjutnya, konsentrasi kombinasi kedua obat untuk menghasilkan efek yang 

sama digambarkan pada plot yang sama. Efek sinergis, aditif, atau antagonis 

diindikasikan oleh letak titik plot tersebut, yaitu apakah (secara berurutan) di 

bawah atau di atas garis aditif  (Zhao et al., 2004). Selain dengan isobologram, 

interaksi antara dua obat dapat dianalisis dengan CI (combination index). 

Analisis CI menghasilkan suatu nilai parameter kuantitatif yang 

menggambarkan efikasi dari suatu kombinasi.  

5. Uji Sitotoksisitas Menggunakan Metode MTT 

Uji sitotoksisitas sebuah obat baru dilakukan melalui serangkaian uji 

farmakologi dan toksikologi baik yang dilakukan pada hewan uji (praklinik) 

maupun uji secara klinik. Uji tersebut sebagian besar masih menggunakan 

hewan percobaan sehingga terdapat kesulitan untuk diekstrapolasikan ke 

manusia. Pengembangan metode in vitro sebagai alternatif pengganti pengujian 

menggunakan hewan uji mempunyai relevansi cukup baik yang bertujuan 

untuk mendeteksi potensi ketoksikan suatu obat pada manusia (Doyle dan 

Griffith, 2000). 

Uji sitotoksisitas dilakukan secara in vitro untuk menentukan potensi 

sitotoksik suatu senyawa seperti obat antikanker. Toksisitas merupakan 

kejadian kompleks secara in vivo yang menimbulkan kerusakan sel akibat 

penggunaan obat antikanker yang bersifat sitotoksik. Uji secara in vitro harus 

dapat menggambarkan efek yang sama bila senyawa uji diberikan secara in 

vivo. Respon sel terhadap agen-agen sitotoksik dipengaruhi oleh kerapatan sel 

(Freshney, 1996; Wyllie et al., 2000). 



15 
 

Metode MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium bromida] 

adalah salah satu uji sitotoksisitas yang bersifat kuantitatif. Uji ini berdasarkan 

pengukuran intensitas warna (kolorimetri) yang terjadi sebagai hasil 

metabolisme suatu substrat oleh sel hidup menjadi produk berwarna. Uji ini 

menggunakan garam MTT.  Garam ini akan terlibat pada kerja enzim 

dehidrogenase. MTT  akan direduksi menjadi formazan oleh sistem reduktase 

suksinat tetrazolium, yang termasuk dalam mitokondria dari sel hidup (Doyle 

dan Griffiths, 1998; Wyllie et al., 2000). 

Formazan merupakan zat berwarna ungu yang tidak larut dalam air 

sehingga dilarutkan menggunakan HCl 0,04 N dalam isopropanol atau 10 % 

SDS dalam HCl 0,01 N. Intensitas warna ungu yang terbentuk dapat ditetapkan 

dengan spektrofotometri dan berkorelasi langsung dengan jumlah sel yang aktif 

melakukan metabolisme, sehingga berkorelasi dengan viabilitas sel (Doyle dan 

Griffiths, 1998; Wyllie et al., 2000). 

6. Tanaman Sirsak (Annona muricata Linn.)  

Tanaman sirsak (Annona muricata Linn.) berasal dari bahasa Belanda, 

yaitu zuurzak, berarti kantong asam. Daun sirsak banyak digunakan sebagai 

obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain penyakit asma di 

Andes Peru, diabetes dan kejang di Amozania Peru (Dalimartha, 2003). 

Tanaman Sirsak dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pohon dan Daun Sirsak (Annona muricata L.) (Dalimartha, 2003). 

 

Tumbuhan sirsak berbentuk pohon, berwarna coklat tua, batang berkayu 

(lignosus), silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial. Arah tumbuh 

batang tegak lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada 

yang mendatar (Dalimartha, 2003). 

a. Klasifikasi Tanaman  

Klasifikasi tanaman sirsak adalah sebagai berikut (Sunarjono, 2005) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polycarpiceae  

Familia  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L. 
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b. Morfologi 

Morfologi daun sirsak berbentuk jorong (ovalis atau ellipticus). 

Permukaan daun licin (laevis) dan mengkilat (nitidus) serta berwarna hijau 

muda sampai hijau tua., tepi daun rata (integer), daging daun tebal dan kaku 

seperti kulit/belulang (coriaceus). Pangkal daun runcing daun ujung daun 

tumpul (obtusus), Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga 

diberi nama bunga berpistil majemuk. 

Sebagian bunga terdapat dalam lingkaran, dan sebagian lagi 

membentuk spiral atau terpencar, tersusun secara hemisiklis. Mahkota 

bunga yang berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya 

hampir segitiga, tebal, dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan 

setelah tua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar 

dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon bentuknya sempurna 

(hermaprodit) (Sunarjono, 2005). 

c. Kandungan Kimia Daun Sirsak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Takahashi pada tahun 2006, 

ekstrak etanol daun sirsak mengandung senyawa flavonoid. Senyawa 

flavonoid ini terdapat dalam sel-sel yang sedang melakukan fotosintesis 

sehingga banyak tersebar pada kingdom Plantae (Cushnie dan Lamb, 2005). 

Lebih lanjut, daun sirsak juga mengandung senyawa kimia alkaloid seperti 

reticulin, coreximine, coclarine, dan anomurine, serta minyak esensial 

seperti β-caryophyllene, δ-cadiene, epi-α-cadinol, dan α-cadinol. Daun, 

batang, kulit kayu dan biji annona muricata mengandung sejumlah bahan 
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kimia yang dipercaya sebagai senyawa yang memiliki aktivitas sitotoksik 

yaitu annonaceous acetogenins (Takahashi et al., 2006). Senyawa sitotoksik 

adalah senyawa yang dapat bersifat toksik untuk menghambat dan 

menghentikan pertumbuhan sel kanker (Maridiana, 2011). 

d. Khasiat Daun Sirsak 

Masyarakat Indonesia menggunakan daun sirsak sebagai obat herbal 

untuk mengobati penyakit kanker, yaitu dengan cara meminum air rebusan 

daun sirsak segar. Air rebusan daun sirsak segar dapat menimbulkan efek 

panas seperti pada kemoterapi, air rebusan daun sirsak ini hanya membunuh 

sel-sel yang abnormal (kanker) dan membiarkan sel-sel normal tetap 

tumbuh. Hal ini berbeda dengan efek yang ditimbulkan pada pengobatan 

kemoterapi, dimana pengobatan kemoterapi ini tidak saja membunuh sel-sel 

abnormal (kanker) tetapi sel-sel yang normal ikut mati (Ganiswarna,1995). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Daun sirsak merupakan tumbuhan dari  keluarga Annonaceae, 

berdasarkan kajian literatur tumbuhan kelompok ini memiliki kandungan 

senyawa kimia yang berpotensi sebagai antikanker. Salah satu senyawa 

dalam ekstrak etanolik daun sirsak yang dapat digunakan sebagai antikanker 

yaitu acetogenin. Acetogenin merupakan satu bahan aktif dalam daun sirsak 

dan terbukti dapat membunuh sel kanker seperti kanker hepatoma, cell line 

kanker ovarium, payudara, kandung kemih dan kulit pada dosis yang sangat 

rendah (Betancur et al., 1999; Yuan et al., 2003). Mekanisme acetogenin 
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dalam melawan sel kanker yaitu inhibisi kompleks I transport electron  

mitokondria yang akan menyebabkan deplesi ATP sehingga sel kanker mati 

(Degli et al., 1994; Zafra-Polo et al., 1996), mekanisme inhibisi tersebut 

juga dapat memicu terjadinya aktivitasi jalur apoptosis serta mengaktifkan 

p53 (tumor suppressor genes) yang dapat menghentikan siklus sel untuk 

mencegah terjadinya proliferasi tak terkendali (Higuchi, 1998). 

Berdasarkan kemampuan senyawa acetogenin yang terdapat dalam 

ekstrak etanolik daun sirsak tersebut memungkinkan kombinasinya dengan 

agen kemoterapi seperti doksorubisin. Kombinasi ini berpotensi memiliki 

efek sinergis karena doksorubisin dan ekstrak etanolik daun sirsak tersebut 

mempunyai mekanisme aksi yang berbeda. Acetogenin sebagai inhibitor 

dalam oksidasi NADH (ubiquinone oxidoreductease) pada membran plasma 

sel kanker sehingga pruduksi ATP menurun yang mengakibatkan sel kanker 

mengalami apoptosis, sedangkan doksorubisin dapat menginduksi DNA 

strand break atau pemecahan untai ganda DNA pada sel sehingga 

menyebabkan penghambatan daur sel terhenti di fase G1 dan G2 dan  

memicu terjadinya apotosis (Drummond, 2007). Mekanisme aksi yang 

berbeda tersebut memungkinkan efek kombinasi yang jauh lebih besar 

dibandingkan efek penambahan masing-masing secara tunggal.  

G. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu 

ekstrak etanolik daun sirsak (Annona muricata L.) mampu meningkatkan 

sensitivitas sel kanker serviks HeLa terhadap doksorubisin. 


