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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kanker Kolorektal 

2.1.1 Epidemiologi 

Kanker kolorektal adalah keganasan yang menyerang usus besar dan 

rektum. Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia yang 

menempati urutan ke-3 kanker terbanyak di dunia, dimana jumlah pasien laki-laki 

sedikit lebih banyak daripada perempuan dengan persentase 10% dan 9,2 %.  

Riset Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2012 melaporkan bahwa 32,6 

juta orang yang hidup dengan kanker di seluruh dunia dengan 14,1 juta kasus 

baru. Dari data tersebut dapat diketahui kanker paru menyumbang angka penderita 

paling besar sebesar 13 % dari total penderita. Setelah itu, diikuti oleh kanker 

payudara dengan persentase 11,9 % dan kanker kolon persentase penderita atau 

9,7 %. Hal ini tentu menjadi masalah serius mengingat angka kematian karena 

kanker juga cukup besar (IARC, 2012). 

Kasus kanker kolorektal hampir 55% terjadi di negara maju dengan 

budaya barat. Ada variasi geografis dalam insidensi di seluruh dunia dimana 

insidensi tertinggi diperkirakan berada di Australia dan Selandia Baru dengan Age 

Standardized Rate (ASR) 44,8 pada pria dan 32,2 pada wanita per 100.000 

(IARC,2012). Hal ini dikarenakan Australia dan Selandia Baru merupakan negara 

tujuan migrasi, terdapat hubungan peningkatan risiko kanker kolorektal 

dibandingkan dengan populasi dari negara asal (Haggar dan Boushey, 2009). 

Secara umum didapatkan kejadian kanker kolorektal meningkat tajam setelah usia 

50 tahun karena terkait dengan pajanan terhadap berbagai karsinogen dan gaya 

hidup. Lebih dari 150.000 kasus baru di Negara Amerika Serikat angka kematian 

per tahun mendekati 60.000. Rerata usia pasien kanker kolorektal terjadi saat 

pasien berusia diatas 55 tahun.  

Di Indonesia, pada laporan registrasi kanker nasional yang dikeluarkan 

oleh Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Perhimpunan Patologik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Usus_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Rektum


7 
 

 

 
 

Anatomik Indonesia didapatkan kecenderungan terjadi pada usia lebih muda 

dibawah 40 tahun dengan angka 35,265% (Setiatiet al., 2014). Insidensi kanker 

kolorektal pada pria sebanding dengan wanita dan lebih banyak terjadi pada usia 

produktif. Hal ini berbeda dengan data yang diperoleh di negara barat dimana 

kanker biasanya terjadi pada pasien usia lanjut. Perbandingan insidensi pada laki-

laki dan perempuan adalah 3 banding 1.Kurang dari 50% kanker kolon dan 

rektum ditemukan di rektosigmoid (Jong, 2013). 

 

2.1.2. Etiologi dan Patogenesis 

Kanker kolorektal dapat timbul melalui interaksi yang kompleks antara 

dua faktor yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik biasanya pada 

kasus sindrom herediter seperti Familial Adenomatous Polyposis(FAP) dan 

Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer(HNPCC). Kanker kolorektal terjadi 

sebagai akibat kerusakan genetik pada lokus yang mengontrol pertumbuhan sel. 

Perubahan kolonosit normal menjadi jaringan adenomatosa kemudian akhirnya 

menjadi karsinoma kolon melibatkan mutasi yang mempercepat pertumbuhan sel. 

Risiko kanker kolorektal meningkat pada masyarakat yang bermigrasi pada daerah 

yang insidensnya tinggi sehingga akan berpengaruh pada perbedaan pola makan. 

Makanan yang mengandung lemak hewani terutama dari daging merah akan 

berpengaruh pada kejadian kanker kolorektal.Penelitian pada binatang yang 

diberikan diet lemak tinggi akan terjadi proliferasi kolonosit dan pembentukan 

tumor yang meningkat. Sebaliknya masyarakat yang mengkonsumsi ikan laut 

akan memiliki insidens kanker kolorektal yang rendah. Kebiasaan minum alkohol 

akan meningkatkan 2-3 kali lipat kejadian kanker kolorektal. Adapun penyakit 

yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kanker kolorektal seperti penyakit 

Inflammatory Bowel Disease (IBD), kanker serviks yang menjalani radioterapi 

dan kanker kandung kemih yang menjalani uretero-sigmoidektomi (Setiatiet al., 

2014). 

  



8 
 

 

 
 

2.1.3. Gambaran Klinis 

Tanda dan gejala dari kanker kolorektal bervariasi dan tidak 

spesifik.Keluhan utama pasien dengan kanker kolorektal berhubungan dengan 

ukuran tumor, lokasi tumor dan ada tidaknya metastasis.Sering kali tidak 

didapatkan gejala dan tanda dini dari kanker kolorektal.Kanker kolorektal 

umumnya berkembang lambat, keluhan dan tanda-tanda fisik timbul sebagai 

bagian dari komplikasi seperti obstruksi, perdarahan akibat invasi dan kakesia 

(Setiatiet al.,2014). 

Gejala klinis kanker kolorektal pada lokasi tumor di kolon kiri berbeda 

dengan kanan.Tumor di kolon kiri sering bersifat skirotik sehingga lebih banyak 

menimbulkan stenosis dan obstruksi karena feses sudah menjadi padat. Tumor 

pada kolon kiri dan rektum menyebabkan perubahan pola defekasi seperti 

konstipasi atau defekasi dengan tenesmus, semakin distal letak tumor feses 

semakin menipis atau seperti kotoran kambing atau lebih cair disertai darah atau 

lendir.Pada kanker kolon kanan jarang terjadi stenosis karena feses masih 

cair.Gejala umumnya adalah dispepsia, kelemahan umum penurunan berat badan, 

dan anemia.Pada kanker di kolon kanan didapatkan masa di perut kanan bawah 

(Jong, 2013). 

 

2.1.4 Terapi 

Pengobatan untuk kanker kolorektal dibagi menjadi 3 macamyaitu 

kemoprevensi, endoskopi dan operasi, serta terapi adjuvan.Kemoprevensi 

menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid (OAIN) termasuk aspirin dianggap 

berhubungan dengan penurunan mortalitas kankel kolorektal. Obat OAIN seperti 

sulindac dan celecoxib telah terbukti efektif menurunkan kejadian berulangnya 

adenoma pada pasien dengan FAP (Familial Adenomatous Polyposis). Operasi 

akan mengakibatkan mortalitas sebesar 5 % tetapi bila dilakukan pada keadaan 

emergensi maka akan menjadi lebih tinggi mortalitasnya. Sepertiga pasien yang 

menjalani operasi akan mengalami rekurensi. Kemoterapi adjuvan yang diberikan 

bertujuan untuk mengurangi tingkat rekuransi kanker kolorektal setelah 

operasi.Contohnya, Irinotecan (CPT 11) inhibitor topoisomer dapat 
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memperpanjang waktu harapan hidup.Oxalipatin analog platinum juga dapat 

memperbaiki respon setelah diberikan 5-FU dan leucovarin (Setiati et al., 2014). 

Menurut NCCN Guidelines version2 (2015), pengobatan Kanker Kolorektal 

berdasarkan Sistem TNM American Joint Comittee on Cancer (AJCC), edisi ke 7, 

tahun 2009 yaitu: 

1. Stadium I: Eksisi transanal atau reseksi transabdomen + teknik TME bila 

resiko tinggi, observasi. 

2. Stadium IIA-IIIC: Neoadjuvan kemoradioterapi (5-FU/RT short course 

atau Capecitabine/RT short course), reseksi transabdominal (AR atau 

APR) dengan teknik TME dan terapi adjuvan (5-FU ± leucovorin or 

FOLFOX or CapeOX). 

3. Stadium IIIC dan/atau locaLy unresectable: Neoadjuvant: 5-FU/ RT or 

Cape/RT or 5-FU/Leuco/RT (RT: Long course 25x), reseksi trans-abd 

resection + teknik TME bila memungkinkan dan adjuvant in any T (5-FU 

± leucovorin or FOLFOX or CapeOx). 

4. Stadium IVA/B (metastasis dapat direseksi): Kombinasi kemoterapi atau 

reseksi staged/synchronous lesi metastasis+lesi rektum atau 5-FU/pelvic 

RT. Lakukan reassessment untuk menentukan stadium dan kemungkinan 

reseksi. 

5. Stadium IVA/B (metastasis synchronous tidak dapat direseksi atau secara 

medis inoparabel): Bilasimptomatik (terapi simptomatis: reseksi atau 

stoma ataukolon stenting), lanjutkan dengan kemoterapi untuk 

kankerlanjut. Bila asimptomatik berikan terapi non-surgikal 

lalureassessuntuk menentukan kemungkinan untuk reseksi. 

 

2.1.5 Obat 5-Fluorouracil (5-FU) 

5-Fluorouracil (5-FU) merupakan agen kemoterapi utama yang digunakan 

untuk terapi kanker kolon.Suatu antimetabolit ini bekerja secara antagonis dengan 

timin terhadap aktivitas enzim timidilat sintetase (TS). 5-FU merupakan prodrug, 

metabolisme 5-FU menghasilkan fluoridin-5′-trifosfat (FUTP) yang bergabung ke 
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dalam RNA yang akan mempengaruhi fungsinya dan fluorodeoksiuridilat 

(FdUMP) yang akan menghambat replikasi DNA. 

5-Fluorouracil (5-FU) dikonversi menjadi 3 metabolit aktif utama yaitu 

:fluoro-deoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate 

(FdUTP), dan fluorouridine triphosphate (FUTP). Mekanisme  utama aktivasi 5-

FU dibagi menjadi 2 yaitu secara langsung maupuntak langsung.Secara langsung, 

5-FU dikonversi menjadi fluorouridine monophosphate (FUMP) oleh orotate 

phosphoribosyl transferase (OPRT).FUMP kemudian difosforilasi menjadi 

fluorouridine diphosphate (FUDP) yang dapat juga difosforilasi lebih lanjut 

menjadi metabolit aktif fluorouridine triphosphate (FUTP) atau dikonversi 

menjadi fluorodeoxyuridine diphosphate (FdUDP) oleh ribonucleotide reductase 

(RR). Di sisi lain, FdUDP dapat pula difosforilasi menjadi FdUTP atau 

didefosforilasi menjadi FdUMP. Secara tidak langsung via fluorouridine (FUR) 

melalui aksi berurutan dari uridine phosphorylase (UP) dan uridine kinase 

(UK).Jalur aktivasi alternatif lainnyamelibatkan thymidine phosphorylase (TP) 

yang mengkatalisis konversi 5-FU menjadi fluorodeoxyuridine (FUDR) kemudian 

difosforilasi oleh thymidine kinase (TK) menjadi thymidylate synthase (TS) 

inhibitor, FdUMP. Hal ini akan mengakibatkan induksi apoptosis karena 

penghambatan sintesis DNA yang disebabkan sel kekurangan deoksitimidin 

trifosfat (dTTP). Ada pula enzim dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) yang 

mengkonversi 5-FU menjadi dihydrofluorouracil (DHFU) yang tidak 

aktif(Longley dan Johnston, 2007). 

Pada sel kanker kolon HCT-15 dan HT-29, 5-FU menunjukkan 

penghambatan pada fase G2/M. 5-FU meningkatkan ekspresi cyclin A, cyclin B, 

dan CDC2 yang merupakan protein regulator pada fase G2/M (Lim et al., 2007). 

Mekanisme yang memperantarai aktivitas pada fase tersebut masih perlu 

ditelusuri lebih lanjut. Menurut Backus et al., (2001) melaporkan bahwa 

pemberian 5-FU pada sel Lovo dan WiDr dapat menyebabkan penghambatan daur 

sel pada fase S. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 5-FU tidak selamanya 

terkait dengan aktivitas penghambatan TS dan diperlukan penelitian untuk 

konfirmasi aktivitas 5-FU pada daur sel jika digunakan sel yang berbeda. 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#1
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#4
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#5
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Efek samping dari 5-FU yang ditemukan pada pasien antara lain 

neutropenia, stomatitis, diare, dan hand-food syndrome. Masing-masing efek ini 

terkait dengan metode pemberian yang diterapkan pada pasien (Meyerhardt dan 

Mayer, 2005). Pada kasus yang efek samping 5-FU yang paling parah adalah 

kardiotoksisitas meskipun hal ini jarang ditemui (Thomas et al.,2004). 

Dibandingkan dengan agen kemoterapi yang lain, 5-FU memiliki selektivitas yang 

tinggi pada aktivitas TS dan efek samping yang ditimbulkan relatif lebih ringan. 

Meskipun demikian, efektivitas 5-FU sebagai agen kemoterapi baru mencapai 

15% sehingga diperlukan pengembangan agen kokemoterapi untuk meningkatkan 

efektivitas terapi dengan 5-FU (Meyerhardt dan Mayer, 2005). 

2.2. Muntingia calabura L 

2.2.1 Taksonomi  

 Menurut Cronquist (1981), kedudukan tumbuhan daun kersen dalam 

takosonomi adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae 

Divisio   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo  : Malvales 

Familia   : Elaeocarpaceae  

Genus   : Muntingia 

Spesies   : Muntingia calabura L. 

 

 

 

 

 

 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#7
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#7
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#8
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2224#7
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Gambar 1.Daun Muntingia calabura L. 

Sumber : Koleksi pribadi 

 

 

2.2.2 Deskripsi Tumbuhan 

Tumbuhan kersen yang memiliki nama latinMuntingia calabura L 

merupakan pohon yang memiliki daun yang berkhasiat mampu mengatasi 

berbagai macam masalah kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Buahnya 

berukuran kecil dan berwarna merah jika matang (Andareto, 2015).Tanaman ini 

berasal dari Mexico bagian Selatan, Karibia, Amerika Tengah, dan bagian Barat 

Amerika Selatan sampai ke Peru dan Bolivia. Nama-nama lain tumbuhan kersen 

di berbagai negara antara lain datiles, aratiles, manzanitas (Filipina), khoomsômz, 

takhôb (Laos), krâkhôbbarang (Kamboja), kerukup siam (Malaysia), 

capulinblanco, cacaniqua, niguito (bahasa Spanyol), Jamaican cherry, Panama 

berry, Singapore cherry (Inggris) dan Japansekers (Belanda), danKersen 

(Indonesia) (Kokasih, 2013). Saat ini tumbuhan kersen mudah dijumpai di pinggir 

jalan, tumbuh di tengah retakan rumah, di tepi saluran pembuangan air dan 

tempat-tempat yang kurang kondusif untuk hidup karena mempunyai kemampuan 

beradaptasi yang baik. 

2.2.3 Kandungan kimia  

Muntingia calabura Lmemiliki daun, akar, dan buah yang mengandung 

berbagai macam senyawa antara lain karbohidrat, protein, polifenol, flavonoid, 

asam askorbat, α-tokoferol dan klorofil.Komposisi fitokimia ketiga bagian 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/Peru
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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tanaman Muntingia calabura Ldapat dilihat pada tabel 2.Dari ketiga bagian 

tanaman, komposisi kandungan karbohidrat, protein, polifenol, flavonoid, asam 

askorbat, α-tokoferol dan klorofil yang paling tinggi terletak pada daun (Khanet 

al., 2015). 

Tabel 2. Fitokimia Akar, Daun Dan Buah Kersen (Khanet al, 2015) 

 Root (mg/g) Leaves (mg/g) Fruits (mg/g) 

Carbohydrates 138.0±1.36 194.0±1.44 65.33±1.62 

Protein 2.63±0.05 6.21±0.11 2.11±0.09 

Polyphenols 14.06±0.35 23.06±1.55 29.03±1.25 

Flavonoids 14.34±0.01 42.61±1.02 21.71±0.31 

Ascorbic acid 09.13±0.04 11.21±0.12 13.03±0.03 

α-tocopherol 0.63±0.02 0.41±0.01 0.13±0.01 

Chlorophyil 0.82±0.01 79.12±0.02 0.11±0.01 

Daun Muntingia calabura L mengandung berbagai senyawa aktif yang 

sering digunakan untuk pengobatan.Hasil skrining fitokimia 

menunjukkanbahwaekstrak daun Muntingia calabura Lmengandung flavonoid, 

tanin, dan saponin (Zakaria et al., 2011). Senyawa-senyawa tersebut berperan 

sebagai antioksidan, antibakteri, antikanker dan antiinflamasi (Mintowati, 

Kuntorinidan Maria, 2013). 

2.2.4 Metabolit sekunder Daun Kersen 

Berdasarkan penelitian yang telah ada, daun Muntingia calabura L. 

mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin dan 

steroid (Zakaria et al., 2011). Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol 

yang berasal dari tumbuhan tinggi dan banyak tersebar di alam. Flavonoid 

terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran, jarang sekali dijumpai hanya 

flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan. Di samping itu, sering terdapat 

campuran yang terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas. Senyawa yang termasuk 

golongan flavonoid antara lain antosianin, proantosianidin, flavonol, flavon, 

biflavonil, flavonon, dan isoflavon. Masing-masing dari senyawa tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda.Flavonoid merupakan kandungan khas 

tumbuhan hijau, kecuali alga.Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian 
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tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar bunga, buah buni 

dan biji (Harborne, 1987). 

Flavonoid dan senyawa turunannya biasanya terdapat pada tumbuhan 

sebagai glikosida yang tersusun dari satu atau lebih gugus fenil dan gugus gula. 

Gugus hidroksi hampir selalu ditemukan pada posisi 5 dan 7 pada cincin A, 

sedangkan cincin B umumnya mengandung gugus hidroksi dan alkoksil pada 

posisi 4‟ atau pada posisi 3‟ dan 4‟. Glikosida dari flavonoid dapat mengandung 

gugus gula pada setiap gugus hidroksi (Harborne, 1987). 

 

Gambar 2. Golongan Flavonoid 

(Harbone, 1987) 

 

Senyawa flavonoid diketahui mampu menginduksi apoptosis. Flavonoid 

dapat memacu apoptosis melalui beberapa mekanisme antara lain penghambatan 

aktivitas DNA topoisomerase I/II, modulasi signaling pathways, penurunan 

ekspresi gen Bcl-2 dan Bcl-xl, peningkatkan ekspresi gen Bax dan Bak serta 

aktivasi endonuklease (Baily, 2000; Sukardiman et al., 2000; Wenzel et al., 2000) 

Saponin adalah senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida steroida 

yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun serta dapat 
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dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghancurkan sel 

darah merah. Saponin memiliki berat molekul tinggi dan berdasarkan struktur 

aglikonnya, saponin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tipe steroida dan 

tipe triterpenoida.Kedua senyawa ini memiliki hubungan glikosidik pada atom C-

3 dan memiliki asal usul biogenetika yang sama lewat asam mevalonat dan 

satuan-satuan isoprenoid. Saponin steroida banyak terdapat pada tumbuhan 

monokotil dan dikotil, sedangkan saponin triterpenoida banyak terdapat pada 

tumbuhan dikotil (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

 

Gambar 3. Sapogenin steroida dan sapogenin triterpenoida 

(Gunawan dan Mulyani, 2004) 

 

Saponin mempunyai potensi antikanker. Sitotoksisitas saponin dapat 

terjadi melalui induksi apoptosis dapat dibedakan menjadi jalur intrinsik maupun 

ekstrinsik. Jalur intrinsik terjadi dengan cara pelepasan sitokrom-c, depolimerisasi 

membran mitokondria, downregulasi bcl-2, stimulasi p53 atau gangguan 

homeostasis     . Jalur ekstrinsik dipicu melalui aktivitas reseptor pro-apoptosis 

khusus dipermukaan sel yang distimulasi oleh molekul khusus yaitu ligan pro-

apoptosis (Apo 2L/TRAIL dan CD95L/FasL)(Bachran et al., 2010; Hsu et al., 

2004). 

Tanin merupakan senyawa fenol yang larut dalam air dan memiliki berat 

molekul antara 500 dan 3000 Da. Senyawa tanin adalah senyawa astringent yang 

memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan 

mengendapkan atau menyusutkan protein. Zat astringent dari tanin menyebabkan 

rasa kering dan pucker (kerutan) di dalam mulut setelah mengkonsumsi teh pekat, 

anggur merah atau buah yang mentah. Tanin diklasifikasikan menjadi 
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hydrolyzable tannin dan condensed tannins (proanthocyanidins).Struktur molekul 

hydrolysable tannin di tengah-tengahnya memiliki gugus karbohidrat (biasanya 

D-glukosa) yang merupakan hidroksil dari karbohidrat atau phenolic. 

Hydrolyzable tannin yang dihidrolisis oleh asam lemah atau basa lemah 

menghasilkan karbohidrat dan asam fenolik. Contohnya gallotanins yang 

merupakan ester asam galic glukosa dalam asam tannic (C76H52O46) yang 

ditemukan dalam daun dan kulit di banyak spesies tanaman (Hagerman, 2002). 

 

 

Gambar 4. Struktur gallotannins 

(Hagerman, 2002) 

 

Condensed tannin dikenal sebagai proanthocyanidins merupakan polimer 

yang terdiri dari 2 sampai 50 (atau lebih) unit flavonoid yang bergabung dengan 

ikatan karbon-karbon, yang tidak rentan terhadap hidrolisis. Tanin terkondensasi 

adalah produk polimerisasi flavan-3-ols dan flavan-3,4-diol atau campuran dari 

dua polimer, yang disebut sebagai ''flavans" (Hagerman, 2002). 
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Gambar 5 Struktur catechin dan procyanidin 

(Hagerman, 2002) 

Tanin selama ini berperan penting dalam pengawet kayu, adsorben logam 

berat, obat-obatan, antimikroba dan antikanker.Tanin dapat meningkatkan protein 

p27 yang menghambat siklus sel. Protein p27 adalah protein yang mengikat siklin 

dan cdk sehingga terjadi hambatan menuju fase S (Nam et al., 2001 dalam Sahid 

et al., 2013). 

2.2.5 Pemanfaatan Daun Kersen 

Ekstrak daun kersen memiliki banyak manfaat seperti antioksidan, 

antibakteri, bioinsektisida, dan antiinflamasi. Penelitian eksperimental secara in 

vitro untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak metanol daunMuntingia  

calabura L dengan metode penghambatan radikal DPPH dan IC50. Hasilnya, 

ekstrak metanol Muntingia calaburaL memiliki aktivitas antioksidan yang 

signifikan (Shiddiquaet al., 2010). Ekstrak etanol daun kersen memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis pada 
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konsentrasi 1ppm, 3ppm, 5ppm, 9ppm (Handayani, 2016). Penelitian dengan 

penyemprotan ekstrak daun kersen menunjukkan hasil yang signifikan (P<0,05) 

dapat membunuh ulat grayak dan ulat tanah sertasignifikan (P<0,05) berpengaruh 

terhadap jumlah anakan tanaman bawang prei (Maghfiroh dan Binawati, 2012). 

Pengaruh dalam pemberian ekstrak daun kersen terhadap derajat eritema pada 

proses inflamasi pada luka bakar derajat II dangkal menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai p=0,002 (p<0,05) sehingga ekstrak daun kersen dapat 

digunakan sebagai alternatif obat antiinflamasi yang diberikan secara topikal 

(Ibad, Nasution, dan Andarini, 2013). 

Penelitian dengan menggunakan ekstrak aqueous dan metanol daun 

Muntingia calabura L telah menunjukkan aktifitas inhibisi proliferasi sel kanker. 

Penelitian tersebut dilakukan terhadap sel kanker jenis MCF-7, HeLa, HT-29, HL-

60 dan K-562(Zakaria et al., 2011). Kandungan senyawa flavonoid yang 

dikandung daun kersen ternyata memiliki khasiat menghambat perkembangan sel 

kanker Hepa 1c1c7 (mouse hapatoma) secara in vitro dengan menggunakan 

quinone reductase induction assayyang dilakukan para ilmuwan dari Peru (Su et 

al, 2003). Daun kersen kaya akan senyawa flavonoids, flavones dan flavanones 

yang mampu menghambat aktivitas sitotoksik dari sel P-388 dan /atau HT-29 

dengan nilai IC50<4 microg/ml (Chen et al,2005). 

 

2.3 Apoptosis Sel 

Kematian sel adalah hasil akhir dari cedera sel yang terjadi ketika semua 

fungsi berhenti karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (Wolpert, 2009). 

Kematian sel dibagi menjadi 2 pola utama yaitu nekrosis dan apoptosis. Apoptosis 

adalah kematian sel yang terprogram yang menghasilkan karakteristik morfologi 

dan biokimia sel (Corwin, 2008). Apoptosis berperan dalam berbagai proses 

fisiologis, patologis, dan adaptif. Apoptosis dipengaruhi oleh proses fisiologis 

yang berfungsi untuk menghilangkan sel yang tidak dibutuhkan selama proses 

pertumbuhan sel dan proses biologis normal lainnya. Apoptosis yang terjadi 

dalam situasi patologis seperti pada keadaan sel yang mengalami kerusakan DNA 

akibat obat antikanker sitotoksik atau radiasi.(Kumar et al., 2005). Apoptosis 
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dapat ditandai dengan penyusutan sel (cell shrinkage), pembengkakan dan 

pecahnya membran (membrane blebbing) tanpa hilangnya integritas membran, 

kondensasi kromatin, fragmentasi nukleus, pemadatan organela sitoplasma, 

dilatasi dari retikulum endoplasma, penurunan volume sel dan pembentukan 

badan apoptosis (Azhar, 2008). Sel yang mati dengan proses ini tidak kehilangan 

kandungan internal sel dan tidak menimbulkan respon inflamasi. Jika program 

apoptosis sudah selesai, sel akan menjadi kepingan-kepingan sel mati yang 

disebut badan apoptosis (apoptotic body) kemudian akan segera dikenali dan 

dimakan oleh sel makrofag (Kumar et al., 2005). 

Nekrosis merupakan kerusakan sel yang ditandai oleh adanya peningkatan 

volume sel dan kehilangan tekanan membran. Nekrosis disebabkan oleh adanya 

pelepasan enzim lisis lisosomal seperti protease dan nuclease sehingga sel 

mengalami lisis yang kemudian diikuti oleh respon inflamasi. Nekrosis 

merupakan proses patologis karena adanya paparan tekanan fisik atau kimia yang 

sangat berpengaruh pada sel. Kematian sel melalui mekanisme nekrosis 

menyebabkan gangguan untuk sel-sel disekitarnya sehingga dapat merugikan bagi 

pasien yang menjalani terapi kanker (Kumar et al., 2005).  

Proses apoptosis dibagi menjadi dua fase yaitu fase inisiasi dan fase 

eksekusi. Pada fase inisiasi apoptosis terjadi melalui sinyal-sinyal dari dua jalur 

yang terpisah yaitu jalur intrinsik (mitokondria) dan ekstrinsik (sitoplasma) 

(Kumar et al., 2005). Mekanisme apoptosis secara ekstrinsik dimulai dengan 

pengikatan ligan dalam reseptor dari family Tumor Necrosis Factor (TNF) seperti 

Fas dan TNFR-1 yang diikuti dengan pengikatan Faas-associated Death Domain 

(FADD) (Goldie et al., 2005). FADD yang telah melekat pada reseptor  

kemudianberikatan dengan pro-kaspase 8. Molekul-molekul pro-kaspase 8 akan 

saling mendekat dan pecah untuk menghasilkan kaspase-8 yang aktif. Kaspase-8 

merupakan kaspase insiator yang akan mengaktivasi kaspase eksekutor melalui 

pro-kaspase 3 (Kumar et al., 2005).  

Jalur intrinsik (mitokondria) terjadi akibat adanya peningkatan 

permeabilitas membran mitokondria karena adanya faktor stress seluler yang 

berlebihan sehingga mitokondria melepaskan molekul-molekul pro-apoptosis 
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seperti sitokrom c dan Apoptosis Induncing Factor (AIF) ke dalam sitoplasma 

tanpa adanya peran reseptor. Sitokrom c akan berikatan dengan Apoptosis 

Activating Factor-1 (Apaf-1) kemudian merangsang pro-kaspase 9. Kompleks ini 

akan membentuk apoptosom. Apoptosom akan mengaktivasi pro-kaspase 9 

menjadi kaspase 9 sebagai inisiator apoptosis. Kaspase 9 akan mengaktivasi pro-

kaspase 3 menjadi kaspase 3 yang menjadi kaspase efektor sehingga apoptosis 

terjadi (Talapatra dan Thomson, 2001). 

Pelepasan protein sitokrom c dan AIF diatur oleh family protein Bcl-2 anti 

apoptosis dan pro apoptosis.Dua protein anti apoptosis utama yang mengatur 

apoptosis adalah protein Bcl-2 dan Bcl-xl.Protein ini normalnya berada di 

membran mitokondria dan sitoplasma.Bcl-2 atau Bcl-xl hilang pada membran 

mitokondria apabila sel kekurangan sinyal atau terkena stress. Protein ini 

kemudian akan digantikan oleh protein pro apoptosis yaitu Bak dan Bax. 

Penurunan kadar Bcl-2 atau Bcl-xl menyebabkan meningkatnya permeabilitas 

membran mitokondria sehingga protein yang dapat mengaktifkan kaspase keluar 

menuju sitoplasma (Kumar et al., 2005).  

Fase eksekusi merupakan tahap akhir pertemuan dari berbagai mekanisme 

pemicu apoptosis. Kaspase inisiator yang sudah dipecah menjadi bentuk aktif 

pada jalur ekstrinsik dan instrinsik akan memulai program kematian enzimatik 

melalui aktivasi kaspase eksekutor. Enzim-enzim ini akan memcah protein 

matriks dan sitoskeleton sehingga merusak sitoskeleton yang menyebabkan 

nucleus pecah. Protein-protein yang terlibat dalam transkripsi, replikasi DNA, dan 

perbaikan DNA akan menjadi sasaran bagi kaspase (Kumar et a.l, 2005). Sel-sel 

apoptotic dan fragmen-fragmennya memiliki molekul penanda 

dipermukaannya.Adanya molekul penanda ini bertujuan untuk mempermudah 

pengenalan sel apoptotik dan fragmennya oleh sel sekitar serta mempermudah sel 

fagosit untuk menelan sekaligus menghancurkan badan apoptosis sebelum sel-sel 

tersebut mengalami nekrosis sekunder yang dapat menimbulkan peradangan 

(Ricci dan Zong, 2006). 
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2.4. Pengamatan Apoptosis 

Pengamatan terjadinya apoptosis dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode, salah satunya double-staining.Double-staining merupakan metode yang 

menggunakan acridine orange-ethidium bromide.Metode ini didasarkan pada 

perbedaan profil fluoresensi DNA pada sel mati dan sel hidup yang berikatan 

dengan acridine orange atau ethidium bromide.Keunggulan menggunakan metode 

ini adalah cepat dan secara statistik hasilnya signifikan  untuk membedakan 

perubahan morfologi pada nukleus, mudah untuk membedakan viabilitas sel 

antara nekrosis dengan apoptosis pada fase awal maupun akhir (Baskicet al., 

2006).   

Acridine orange dapat menembus masuk dalam sel yang hidup atau yang 

mati.acridine orange bila berikatan dengan DNA untai ganda menghasilkan 

fluoresensi hijau, dan menghasilkan warna merah bila berikatan dengan RNA 

untai tunggal. Ethidium bromidedapat masuk kedalam sel yang mengalami 

perubahan permeabilitas membran dan berikatan dengan DNA sehingga 

menghasilkan flouresensi merah. Sel dapat dideteksi berdasarkan warna 

fluoresensi dan morfologi nukleus yang dibagi menjadi 4 macam yaitu: (1) Sel 

berfluoresensi hijau terang pada intinya dengan struktur yang normal, (2) Fase 

early apoptosis, sel akan berfluoresensi hijau dan struktur inti yang ireguler, tetapi 

pada kondensasi kromatin atau badan apoptosisnya tampak hijau terang, (3) Fase 

late apoptosis, sel akan menghasilkan fluoresensi oranye atau merah dengan 

kromatin inti yang terfragmentasi, dan (4) Sel nekrosis apabila sel berfluoresensi 

oranye-merah dengan struktur inti yang normal (Baskic et al., 2006).   
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2.5 Kerangka Teori Penelitian 

Gambar 6. Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Kerangka Konsep Penelitian 

Gambar 7. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

2.5.1. Hipotesis Nol 

Pemberian ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calaburaL) tidak mampu 

menginduksi apoptosis sel kanker kolon WiDr 

 

Variabel Bebas 

Variasi konsentrasi ekstrak metanol 

daun kersen (Muntingia calaburaL.) 

 

Variabel Terikat 

Efek apoptosis sel 

kanker WiDr 

 

Variabel Pengganggu Terkendali 

 Medium 

 Konsentrasi sel WiDr 

 Suhu 

 Waktu 

 CO2 

 

Ekstrak metanol daun 

kersen (Muntingia 

calabura L.) 

Mengandung 

berbagai 

senyawa  

metabolit 

sekunder 

 

Apoptosis 

Senyawa flavonoid, 

tanin, saponin, dan 

steroid 

Menghambat 

perkembangan 

sel WiDr 
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2.5.2. Hipotesis Alternatif 

Pemberian ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calaburaL) mampu 

menginduksi apoptosis sel kanker kolon WiDr 


