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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian  

Pengamatanapoptosis dilakukan dengan metode double-stainning 

menggunakan etidium bromide-acrydine orange (EB-AO) dan segera diamati di 

bawah mikroskop flouresens (Axiolab). 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pembuatan ekstrak metanol daun kersen akan dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas MIPA UII. Standarisasi ekstrak dan pengamatan apoptosis 

dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah 

Mada. Uji sitotoksikdilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 

sampai dengan November2016. 

 

3.3. Populasi dan Subyek Penelitian 

Populasi penelitian  yang digunakan untuk uji antiproliferatif dan 

pengamatan apoptosis adalah sel kanker WiDr. Sel kanker WiDr dapat diperoleh 

dari koleksi Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Laboratorium 

Parasitologi Fakultas Kedokteran UGM.Syarat-syarat penelitian adalah sel WiDr 

yang masih hidup.Subyek penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan, 

kontrol sel, dan kontrol media.Kelompok perlakuan yakni kelompok sel dengan 

pemberian ekstrak metanol daun kersen dan kelompok dengan pemberian 5-

FU.Masing-masing dibuat kedalam 5 konsentrasi yang berbeda yaitu 500μg/ml, 

250μg/ml, 125μg/ml, 62.5μg/ml, 31.25μg/ml baik ekstrak metanol daun kersen 

maupun 5-FU dalam RPMI. Langkah pertama, masukkan kedalam masing-masing 

sumuran96-well plate sebanyak 100μl dan dilanjutkan dengan inkubasi selama 24 

jam.Sumuran yang hanya berisi media RPMI berfungsi sebagai kontrol media 

sedangkan sumuran berisi sel WiDr berfungsi sebagai kontrol sel. 
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Aktivitas sitotoksik ditentukan menggunakan MTT assay.Setelah 

penambahan MTT kemudian dilanjutkan dengan inkubasi pada inkubator CO2 

selama 4 jam. Setelah pelarutan kristal formazan ungu dengan SDS stopper telah 

selesai, penyerapan spektrofotometrik dari ekstrak sel  WiDr diukur menggunakan 

ELISA pada panjang gelombang 595 nm. Sitotoksisitas dicatat sebagai 

konsentrasi obat yang menyebabkan inhibisi 50% pertumbuhan sel tumor (nilai 

IC50).Obat 5-FUdigunakan sebagai obat standar antitumor.Setelah didapatkan 

nilai IC50 dari kelompok daun kersen dan 5-FU kemudian dilakukan pengamatan 

apoptosis menggunakan 24 well-plate. 

Bahan yang digunakan adalah ekstrak metanol daun kersen. Syarat daun 

kersen yang akan digunakan adalah daun kersen yang masih segar berwarna hijau 

kemudian dikeringkan. Daun kersen diperoleh dari Merapi Farma 

Herbal.Pembuatan ekstrak metanol daun kersen dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas MIPA UII. 

 

3.4. VariabelPenelitian 

3.4.1. Variabelbebas 

3.4.1.1. Ekstrakdaunkersen 

3.4.2. Variabel Terikat 

3.4.2.1.  Efek Apoptosis 

 

3.5. Definisi Operasional 

3.5.1. Sel WiDr yang digunakan berasal darikoleksi Cancer Chemoprevention 

Research Center (CCRC) Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

UGM yang dirawat dan ditumbuhkan pada medium DMEM (Gibco) 

dengan 10% FBS (Gibco) dan 1% Penicilin-Streptomycin (Gibco). Sel 

WiDr dikatakan subconfluent bila lebih dari 80% tumbuh melekat pada 

microplate. Sel WiDr tidak terkontaminasi apabila pada microplatehanya 

tumbuh sel WiDr tanpa adanya bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme 

lainnya. Morfologi sel WiDr merupakan sel berbentuk kecil, bulat, dan 

berwarna putih terang. 
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3.5.2. Ekstrak daun kersen  adalah bahan uji yang diberikan pada sel WiDr untuk 

melihat adanya efek sitotoksik dan apoptosis. 

3.5.3. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang secara normal 

terjadi selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan di dalam 

tubuh dan dapat dideteksi dengan pengecatan akridin oranye-etidium 

bromida. 

3.5.4. Efek sitotoksik adalah kemampuan bahan uji untuk menghasilkan 

penghambatan pada sel WiDr yang dinyatakan dengan Inhibition 

Concentration 50 % (IC50) dalam satuan µg/ml. 

  

3.6. Alat dan Bahan 

3.6.1. Alat Penelitian  

Tabel 3. Alat Penelitian 

Pembuatan ekstrak (bahan uji) - Tabung Erlenmeyer besar 

- Gelas ukur 

- Mortar grinder 

- Neraca analitik 

- Corong Buchner 

- Pompa vakum 

- Waterbath 

- Cawan porselen. 

Pembuatan larutan uji, kultur dan uji 

sitotoksik 

- tangki nitrogen cair 

- inkubator CO2 

- laminary air flow cabinet 

(NUAIRE) 

- microplate 96 (Nalge Nunc 

International, Denmark) 

- Tissue Culture Flask (TCF) 25 

cm
2
 

- screw capped conical tube 

- tabung Eppendorf 

- botol kaca steril 250 ml 

- botol kaca steril 100 ml 

- blue tips 

- yellow tips 

- mikropipet 

- pipet Eppendorf 

- mikroskop cahaya 

- neraca analitik (Sartorius) 

Pengamatan Apoptosis - microplate 24 
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- coverslip 

- mikropipet 

- blue tips 

- yellow tips 

- mikroskop fluoresens 

- object glass 

- pinset 

 

3.6.2. Bahan Penelitian  

Tabel 4. Bahan Penelitian 

Pembuatan ekstrak (bahan uji) - Daun kersen 

- Metanol 

Pembuatan larutan uji, kultur dan uji 

sitotoksik 

- Kontrol positif 5-FU 

- CeL line : Sel WiDr diperoleh 

dari LPPT UGM 

- Fetal bovine serum (FBS) 10% 

- Dimetil Sulfoksida (DMSO) 

- Media Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI) 1640 

- Phosphate Buffer Saline (PBS) 

Pengamatan Apoptosis - Kontrol positif 5-FU 

- CeL line: Sel WiDr diperoleh 

dari LPPT UGM 

- Dimetil Sulfoksida (DMSO) 

- Fetal bovine serum (FBS) 10% 

- Media Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI) 1640 

- etidium bromida-akridin oranye 

- Phosphate Buffer Saline (PBS) 

 

3.7 Tahap Penelitian 

3.7.1 Persiapanekstrak metanol Muntingia calabura L 

Daun kersen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

tanaman kersen yang tumbuh di Merapi Farma Herbal, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta.Pertama-tama dilakukan determinasi di Laboratorium Biologi 

Fakultas MIPA UII untuk memastikan tanaman yang diambil benar-benar 

tumbuhan kersen (Muntingia calaburaL). Daun Muntingia calabura 

Ldikeringkan selama 1-2 minggu pada suhu kamar (27±2ᵒC), lalu 

diblender menjadi serbuk seberat 50 gram, serbuk direndam pada suhu 
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kamar selama 24 jam dengan metanol kemudian diuapkan. Ekstrak 

sebelum digunakan dilarutkan dalam dimetil sulfoksida (DMSO) untuk 

mempersiapkan stok larutan (10 mg/ml). 

3.7.2 Standarisasi Ekstrak  

Standarisasi ekstrak dilakukan di Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu (LPPT), Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta.Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa 

fenolik, flavonoid dan alkaloid dilakukan dengan menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) secara kualitatif 

Uji flavonoid. Sampel ditimbang sebanyak 50 mg. Sampel 

dimasukkan kedalam labu dan ditambahkan 10 ml asam klorida 4 N. 

Kemudian dihidrolisis dengan pendingin balik selama 30 menit. Setelah 

itu didinginkan dan diekstraksi dengan 5 ml dietileter.Fase dietileter 

diuapkan dengan gas nitrogen.Sampel sebanyak 20 μl ditotolkan pada 

plateselulosa bersama dengan pembanding rutin.Plate dimasukkan ke 

dalam chamber jenuh fase gerak butanol-asam asetat-air (3:1:1). 

Selanjutnya amati eluasi hingga batas. Plate dikeringkan dan diamati di 

bawah sinar UV.Semprot plate dengan pereaksi aluminium klorida. 

Uji alkaloid. Sampel ditimbang sebanyak 100 mg. Sampel 

ditambah dengan 2 ml amoniak 10% kemudian divorteks selama 2 menit. 

Kemudian ditambahkan 5 ml kloroform dan divorteks selama 2 

menit.Selanjutnya disentrifus selama 3 menit dan ambil fase 

kloroformnya.Fase kloroform diuapkan dengan gas nitrogen.Setelah itu 

dilarutkan dalam 200 μl kloroform.Sampel ditotolkan sebanyak 20 μl pada 

platesilika gel F254.Plate dimasukkan ke dalam chamber jenuh fase gerak 

metanol:amoniak (100:1,5). Selanjutnya amati eluasi hingga batas, angkat 

dan keringkan. Semprot dengan pereaksi dragendorff. 

Uji Fenolik. Sampel ditimbang sebanyak 100 mg.Sampel 

ditambahkan larutan metanol sebanyak 1 ml. Selanjutnya divorteks selama 

2 menit kemudian disentrifus.Sampel ditotolkan sebanyak 20 μl pada 

platesilika gel.Plate dimasukkan ke dalam chamber jenuh fase gerak 
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Metanol:Asam Formiat 10% (97:3). Kemudian amati eluasi hingga batas. 

Plate dikeringkan dan diamati di bawah sinar UV.Semprot dengan 

pereaksi ferri chloride. 

3.7.4 KulturselWiDr 

SelWiDr dikultur pada media Roswell Park Memorial Institute 

(RPMI) 1640 menggunakan flaks 25-cm² kemudian diinkubasi 

dalaminkubator CO2 5% padasuhu 37
o
C. 

3.7.5Perhitungan sel WiDr 

 Setelah dilakukan pemanen sel WiDr, langsung tambahkan MK 

kurang lebih 2-3 ml kemudian resuspensi sel. Sel yang telah dipanen 

diambil sebanyak 10µLdan pipetkan ke hemasitometer. Hitung sel pada 4 

kamar hemasitometer di bawah mikroskop dengan counter kemudian 

masukkan ke dalam rumus dibawah ini 

                            

                                                   

 
x    

Hitung jumlah total sel yang diperlukan. Misal untuk menanam sel pada 

tiap sumuran 96-wellplate maka jumlah total sel yang diperlukan adalah 

5x   /sumuran x 100 sumuran (dibuat lebih) = 5x    

Volume panenan sel sel yang diperlukan=
                                

                       
 

3.7.6.Pemanenan sel WiDr 

 Panen sel dilakukan setelah sel 80% konfluen yang diambil dari 

inkubator CO2. Media dibuang dengan menggunakan pipet pasteur steril. 

Amati keadaan sel dengan mikroskop.  

3.7.7 Perlakuan Sel WiDr untuk uji sitotoksik 

  Dari sumuran 96-welldibagi menjadi 2 kelompok perlakuan, kontrol 

sel, dan kontrol media. Kelompok perlakuan yakni kelompok sel dengan 

pemberian ekstrak metanol daun kersen dan kelompok dengan pemberian 

5-FU.Masing-masing dibuat kedalam 5 konsentrasi yang berbeda yaitu 

500μg/ml, 250μg/ml, 125μg/ml, 62.5μg/ml dan 31.25μg/ml baik ekstrak 

metanol daun kersen maupun 5-FU dalam RPMI. Selanjutnya dimasukkan 
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kedalam masing-masing sumuran sebanyak 100μl dan dilanjutkan dengan 

inkubasi selama 24 jam.Sumuran yang berisi media RPMI tanpa 

penambahan ekstrak metanol daun kersen ataupun 5-FU berfungsi sebagai 

kontrol media. Sedangkan sumuran berisi media dan sel berfungsi sebagai 

kontrol sel. 

3.7.8. Uji sitotoksik 

Aktifitas sitotoksik ditentukan menggunakan MTT assay.Setelah 

penambahan MTT kemudian dilanjutkan dengan inkubasi pada inkubator 

CO2 selama 4 jam. Setelah pelarutan kristal formazan ungu dengan SDS 

stopper telah selesai, penyerapan spektrofotometrik dari ekstrak sel WiDr 

diukur menggunakan ELISA pada panjang gelombang 595 nm. 

Sitotoksisitas dicatat sebagai konsentrasi obat yang menyebabkan inhibisi 

50% pertumbuhan sel tumor (nilai IC50). Pengujian antiproliferatif 

diulang tiga kali dengan 5-FU sebagai obat standar antitumor. 

3.7.8 Analisis Data 

Konsentrasi sel WiDr yang hidup yang didapatkan dari pembacaan 

Elisa reader kemudian dihitung rerata absorbansinya dari masing-masing 

perlakuan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus : 

Persentase penghambatan sel dari tiap-tiap konsentrasi sampel yang 

diperoleh dihitung dan dianalisis menggunakan rumus: 

% kematian sel=
(   ) (   )

(   )
      

Keterangan:  

A = rata-rata absorbansi sel  

B = rata-rata absorbansi media  

C = rata-rata absorbansi sampel uji 

Selanjutnya dari perhitungan tersebut untuk memperoleh IC50 

dianalisis menggunakan analisa probit untuk mengetahui potensi 

sitotoksiknya. 

3.7.7. Perlakuan Sel WiDr Untuk Pengamatan Apoptosis 

Perlakuan sel WiDruntuk pengamatan apoptosis dibagi menjadi 2 

kelompok dengan perlakuan yang berbeda yaitu ekstrak metanol daun 
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kersen dan kontrol sel. Konsentrasi ekstrak metanol daun kersen yang 

digunakan sesuai dengan hasil uji sitotoksik yang diperoleh. 

3.7.8. Pengamatan Apoptosis 

SelWiDr ditanam pada cover slip yang dimasukkan dalam microplate 

24 sumuran yang telah dibagi menjadi 2 kelompok sehingga diperoleh 

kepadatan       sel/sumuran dan diinkubasi sampai 50-60% konfluen. 

Setelah itu diinkubasi dengan senyawa uji selama 48 jam.Medium diambil, 

dicuci dengan PBS.Cover slip yang memuat sel diangkat, diletakkan di 

atas object glass dan ditambahkan 10µL 1X working solution etidium 

bromida-akridin oranye kemudian didiamkan selama 5 menit.Sel segera 

diamati dibawah mikroskop fluoresens (Zeiss MC 80). 

3.8.  Etika Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan setelah mendapatkan kelayakan uji yang 

didapatkan dari komite etik FK UII. Ijin kode etik dengan nomer etik: 

03/Ka.Kom.Et/70/KE/IV/2016 (lampiran 1). 

3.9. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan pada penelitian ini adalah 

Tabel 4. Jadwal Penelitian 

Kegiatan Bulan pelaksanaan 

Penyusunan proposal Juli-oktober 2016 

Pengajuan dan seminar proposal Oktober 2016 

Pengajuan ethical clearance April 2016 

Standarisasi ekstrak Maret 2016 

Pengujian antiproliferatif Juni 2016 

Pengujian dan pengamatanapoptosis Juni 2016 

Pengelolaan data dan seminar hasil Oktober 2016-Maret 2017   

 


