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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1Standarisasi Ekstrak 

Standarisasi ekstrak dilakukan oleh LPPT UGM.Sampel ditotolkan 

padaplatesilika gel      sebanyak 20µl yang kemudian akan dimasukkan kedalam 

chamber fase gerak. Fase gerak  yang  digunakan  pada  KLT untuk  alkaloid  

adalahmetanol dan amoniak (100:1.5). Setelah  plat  disemprot  dengan pereaksi  

Dragendorff  akan menunjukkan  bercak  coklat  jingga  berlatar  belakang  kuning 

(Harborne, 1996). Pada platesilika gel      timbul noda berwarna orange pada 

pengamatan dengan sinar tampak (visible) dan nilai Rf tidak terdeteksi yang 

menegaskan bahwa tidak adanya kandungan alkaloid pada ekstrak daun kersen.  

 

Gambar 7.Hasil uji KLT Senyawa Alkaloid  

Sampel ditotolkan pada platesilika gel      sebanyak 20µl yang kemudian 

dimasukkan kedalam chamber fase gerak. Fase gerak  yang  digunakan  pada  

KLT untuk senyawa fenolik adalah Metanol:Asam Formiat 10% (97:3). Setelah  

penyemprotan  dengan  pereaksi ferri chloride, timbul noda  dengan  Rf  0.86yang  

berwarna hitam kelabu pada pengamatan visible dan sinar UV 254 nm, sedangkan 

pada sinar  UV  366  nm tampak warna biru yang menegaskan adanya  kandungan 

fenolik pada ekstrak daun kersen.  
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   Gambar 8. Hasil uji KLT senyawa fenolik 

Sampel ditotolkan pada plateselulosa sebanyak 20µl yang kemudian akan 

dimasukkan kedalam chamber fase gerak. Fase gerak yang  digunakan  pada  uji 

KLT  flavonoid  adalah  butanol:asam  asetat:air (3:1:1). Timbul noda  dengan  Rf  

0.97 yang  berwarna kuning  muda  setelah  disemprot  dengan  alumunium 

klorida. Pada pengamatan menggunakan sinar UV 366 nm tampak berwarna biru 

dan sinar UV 254 nm berwarna kuning yang menegaskan adanya kandungan 

flavonoid pada ekstrak daun kersen.Berdasarkan hasil  uji  KLT ini dapat 

disimpulkan  bahwa  dalam  sampel ekstrak daun kersenmengandung senyawa 

fenolik dan flavonoid. 

 

   Gambar 9. Hasil uji KLT senyawa flavonoid 
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Tabel 6. Hasil uji KLT senyawa alkaloid, flavonoid dan fenolik 

Metabolit Sekunder Hasil  Metode 

Alkaloid - KLT 

Flavonoid + KLT 

Fenolik + KLT 

 

4.1.2 Uji Sitotoksik 

Hasil absorbansi sel WiDr yang didapatkan dari pembacaan Elisa reader 

kemudian dihitung rerata absorbansinya dari masing-masing perlakuan yang 

selanjutnya dimasukkan ke dalam rumuspersentase penghambatan sel WiDr yang 

didapatkan hasil bahwa persentase sel WiDr yang mati semakin meningkat 

dengan kenaikan konsentrasi ekstrak yang diberikan.Persentase sel terbesar yang 

mati pada pemberian konsentrasi ekstrak 500 µg/ml yaitu sebesar 77.42% (Tabel 

2). 

Tabel 2. Persentasekematian sel WiDrdengan perlakuan ekstrak metanol 

Muntingia calabura Ldan 5-FU 

 

Konsentrasi 

(µg/mL) 

Persentasekematian sel WiDr 

Ekstrak metanol daun 

kersen 

 5-FU 

500 77.42  67.74 

250 75.48  54.84 

125 67.74  54.84 

62.50 45.16  45.16 

31.25 43.23  58.06 

 

Pada kelompok kontrol positif dengan pemberian obat 5-FU menunjukkan hal 

yang sama. Semakin meningkatnya konsentrasi 5-FU yang diberikan, jumlah sel  

yang mati cenderungsemakin besar kecuali pada konsentrasi 31,25 µg/ml. Pada 

konsentrasi 500 µg/mlterdapat sel yang mati sebesar 67,74% (Tabel 2).  
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Grafik1. Grafik perbandingan jumlah persentase kematian sel 

WiDrpada pemberian serial konsentrasi ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L) dan 5-FU. 

Pada gambar 6 diatas memperlihatkan bahwa pemberian serial konsentrasi 

31.25 µg/mlhingga 500 µg/mlekstrak metanol daun kersen menyebabkan 

kematian sel yang lebih besar jika dibandingkan dengan 5-FU. Hasil uji 

memperlihatkan bahwa kenaikan kadar perlakuan sampel baik ekstrak metanol 

daun kersen maupun obat 5-FU menyebabkan kenaikan persentase sel yang mati. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ekstrak metanol daun kersen memiliki 

potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker kolon WiDr dan kemampuan 

tersebut untuk menyebabkan kematian bergantung pada dosis yang diberikan. 

Uji sitotoksik dilakukan terhadap sel WiDr untuk mengetahui potensi 

penghambatan pertumbuhan sel akibat perlakuan ekstrak metanol daun kersen dan 

obat 5-FU. Uji ini dilakukan untuk menentukan kadar sampel uji yang dapat 

menghambat pertumbuhan sel WiDrsampai 50% (IC
50

).  
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Grafik2. Perbandingan nilai IC

50
 dengan menggunakan analisis probit 

padaekstrak metanol daun kersendan obat 5-FU 

  

Pada penelitian ini, nilai IC
50

 ekstrak metanol daun kersen lebih 

tinggidibandingkan dengan nilai IC
50

.Ekstrak metanol daun kersen memiliki 

aktifitas penghambatan pertumbuhan sel WiDr dengan IC50 sebesar 54.509 

μg/mL (lampiran 5).Nilai IC
50

 dibawah 100 μg/mL menunjukkan adanya potensi 

ekstrak uji sebagai agen kemoprevensi. Nilai IC
50 

diperoleh dengan menggunakan 

analisis probit yang disajikan pada gambar 6. 

Hasil uji terhadap obat 5-FU (sebagai obat standar untuk terapi kanker 

kolorektal) menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka 

akan semakin tinggi persentase kematian sel.Obat 5-FU memiliki aktifitas 

sitotoksik terhadap sel WiDr dengan nilai IC
50

sebesar 29.309 μg/mL (lampiran 

6).Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai IC
50

 ekstrak metanol daun 

kersen lebih tinggi dari obat 5-FU yang berarti bahwa aktivitas sitotoksik ekstrak 

metanol daun kersen lebih rendah dibandingkan 5-FU. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60
N

IL
A

I 
IC

5
0
 

EKSTRAK METANOL DAUN KERSEN 5-FU

54.509 μg/mL 

29.309 μg/mL 



37 

 

 

 

4.1.3 Pengamatan Apoptosis 

Pengamatan apoptosis dilakukan dengan metode double-stainning 

menggunakan etidium bromide-acrydine orange (EB-AO).Pengamatan ini 

dilakukan pada dua kelompok yang berbeda yaitu kelompok yang diberi 

perlakuan ekstrak metanol daun kersen (gambar 7a) dan kontrol sel (gambar 

7b).Hasil pengamatan pada kelompok perlakuan ekstrak metanol daun kersen 

menunjukan bahwa adanya dominasi fluoresensi oranye pada inti yang 

terfragmentasi karena adanya peristiwa fase akhir dari apoptosis yang ditunjukkan 

oleh angka 3 pada gambar 7a.Sel dengan flouresensi berwarna hijau terang pada 

intinya dengan struktur yang masih normal  yang mengindikasikan sel tersebut 

masih hidup yang ditunjukkan oleh angka 1 pada gambar 7a.Sel berflouresensi 

hijau dengan struktur inti ireguler dan terdapat badan apoptosis yang berwarna 

hijau terang yang menunjukkan adanya fase awal dari apoptosis yang ditunjukkan 

oleh angka 2 pada gambar 7a.Sel nekrosis ditunjukkan oleh angka 4 pada gambar 

7a yang memperlihatkan adanya sel berfluoresensi oranye dengan inti 

normal/tidak terfragmentasi.Pada kelompok kontrol yang berisi sel terdapat sel 

yang berflouresensi hijau terang dengan struktur inti masih normal yang berarti 

bahwa sel tersebut masih hidup yang ditunjukkan oleh angka 1 pada gambar 7b. 

 

(a)                                                    (b) 

Gambar 7.Morfologi sel WiDr akibat perlakuan (a) Ekstrak metanol 

daun kersen (b) Kontrol sel. Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop 

fluoresens.Keterangan: 1. Sel hidup, 2. Early apoptosis, 3. Late apoptosis, 4. 

Nekrosis. 

3 
1 

1 

2 
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Berdasarkan hasil uji sitotoksik, ekstrak metanol daun kersen memiliki 

nilai IC
50

yang relatif tinggi terhadap sel WiDr jika dibandingkan dengan obat 5-

FU. Namun, berdasarkan pengamatan morfologi sel setelah perlakuan 

menunjukkan adanya dominasi sel yang mengalami apoptosis. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil pengecatan DNA yang mengindikasikan adanya gambaran 

sel yang berwarna oranye dengan intinya yang terfragmentasi. 

 

4.2 Pembahasan penelitian 

Nilai IC
50

ekstrak metanoldaun kersen dalam menghambat pertumbuhan sel 

kanker WiDr menunjukkan hasil yang lebih tinggidibanding obat 5-FU.Hasil dari 

penelitian ini diperoleh nilai IC
50

ekstrak metanol daun kersen sebesar 54.509 

µg/ml yang termasuk dalam kategori sitotoksik potensial.Nilai IC
50

5-FU bernilai 

29.309µg/ml yang tergolong ke dalam kategori sitotoksik potensial. Menurut 

Prayong et al (2008), sitotoksisitas dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1) 

sitotoksik potensial jika IC
50

<100µg/ml, (2) sitotoksik moderat jika 100µg/ml< 

IC
50

<1000µg/ml, dan (3) tidak toksik jika IC
50

>1000µg/ml. Kelompok senyawa 

dengan sitotoksik potensial dapat digunakan sebagai agen antikanker, sedangkan 

sitotoksik moderat dapat dimanfaatkan untuk kemoprevensi yang dapat mencegah 

dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Nilai IC
50

 ekstrak metanol daun 

kersenyang kurang dari 100 μg/mL mempunyai potensial untuk 

dikembangkan.Nilai IC
50

 5-FU sebagai senyawa pembanding memiliki aktivitas 

sitotoksik yang lebih tinggi dari ekstrak metanol daun kersen dan keduanya 

memiliki nilai yang kurang dari 100 μg/mL. 

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 
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mengalami kerusakan DNA akibat obat anti kanker sitotoksik atau radiasi.(Kumar 

et al., 2005). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan kersen (Muntingia 

calabura L) memiliki banyak manfaat yaitu sebagai antioksidan, antikanker, 

antiinflamasi, antinosiseptik, antibakteri dan kardioprotektif (Lim, 2012). 

Muntingia calaburaL mengandung senyawa karbohidrat, protein, polifenol, 

flavonoid, asam askorbat, α-tokoferol danklorofil yang paling tinggi terletak pada 

daun (Khanet al., 2015). Menurut Zakaria et al.,(2011), hasil skrining fitokimia 

menunjukkanbahwaekstrak metanol daun Muntingia calabura Lmengandung 

flavonoid, tanin, dan saponin.Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol 

yang berasal dari tumbuhan tinggi dan banyak tersebar di alam (Harbone, 1987). 

Tanin merupakan senyawa fenol yang larut dalam air dan memiliki berat molekul 

antara 500 dan 3000 Da. Saponin adalah senyawa glikosida triterpenoid ataupun 

glikosida steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti 

sabun serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuan membentuk busa dan 

mengahncurkan sel darah merah (Gunawan dan Mulyani, 2004).   

Berdasarkan hasil standarisasi ekstrak dengan menggunakan kromatografi 

lapis tipis (KLT) secara kualitatif, ekstrak metanol daun kersen mengandung 

senyawa alkaloid dan fenolik.Potensi ekstrak metanol daun kersen dalam memacu 

apoptosis sel kemungkinan disebabkan oleh senyawa flavonoid dan fenolik yang 

dikandungnya. 

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). Enzim 

topoisomerase adalah suatu enzim yang berfungsi memotong DNA yang berlilitan 

akibat pembukaan  double strand DNA oleh enzim helikase, memutar balik dan 

kemudian menyambungkan lagi. Enzim tersebut bekerja pada saat perpanjangan 

replikasi DNA.Jika aktivitas enzimtopoisomerase dihambat oleh adanya senyawa 

flavonoid, maka stabilisasikompleks topoisomerase-DNA akanterpotong sehingga 

menghasilkan kerusakan double strand DNA yang permanen (Baily, 2000; 
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Sukardiman et al., 2000; Wenzel et al., 2000). DNA yang rusak akan 

mengaktivasi p53 danmemicu timbulnya apoptosis (Beck et al., 2001). 

Senyawa flavonoid berperan dalam jalur intrinsik. Jalur intrinsik 

(mitokondria) terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas membran 

mitokondria karena adanya faktor stress seluler yang berlebihan sehingga 

mitokondria melepaskan molekul-molekul pro-apoptosis seperti sitokorom c dan 

dan Apoptosis Inducing Factor (AIF) kedalam sitoplasma tanpa adanya peran 

reseptor. 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.Family protein Bcl-2 yang diantaranya 

terdiri dari Bax, Bak, Bcl2 dan Bcl-xl.Bax dan Bak adalah suatu protein 

proapoptosis, sedangkan Bcl-2 dan Bcl-xl adalah protein antiapoptosis (King, 

2000). Protein Bcl2 akan menempel pada membran luar mitokondria sehingga 

pelepasan sitokrom c akan terhalang, sedangkan protein Bcl-xl berikatan dengan 

Apaf-1 (Nunez, et al., 1998). Sitokrom c dan Apaf-1 diperlukan dalam proses 

apoptosis melalui jalur intrinsik dengan cara mengaktivasi caspase 9 (Saleh, et al., 

1999). Protein Bax dapat berikatan dengan membran luar mitokondria sehingga 

menginduksi pengeluaran sitokrom c dari mitokondria sedangkan Bak dapat 

berika-tan dengan Bcl-xl sehingga membebaskan Apaf-1 (Nunez, et al., 1998). 

Sel yang hidup akan diimbangi oleh kematian sel yang diperantarai oleh Bax dan 

Bak. Jika ekspresi Bax atau Bak dinaikkan dan Bcl-2 atau Bcl-xl diturunkan, 

maka akan terjadi regulasi sel ke arah kematian melalui proses apoptosis.  

Enzim endonuklease merupakan enzim yang memiliki peran genom DNA 

menjadi fargmen-fragmen dan melakukan pemecahan komponen seluler (Franks 

and Teich, 1997). Aktivasi terhadap enzim ini akan memperbesar kemungkinan 

suatu sel untuk melakukan apoptosis. 

Senyawa fenolik yang banyak terdapat di alam diantaranya polifenol dan 

asam fenolat terutama turunan dari asam 4-hidroksi benzoat dan asam 4-

hidroksisinamat.Asam fenolat berperan dalam mencegah kanker dan 

antigenotoksik.Asam fenolat secara langsung berefek sebagai antiproliferatif 

karena langsung berinteraksi dengan reseptor aril hidrokarbon dan menghambat 
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enzim nitric oxide synthase (NOS) yang akhirnya akan menginduksi terjadinya 

apoptosis lewat jalur p53 (Kampa et al., 2003).Oleh karena itu, diduga senyawa 

flavonoid dan fenolik turut berperan dalam memicu apoptosis sel WiDr. 

Berdasarkan hasil fluoresensi warna secara kualitatif dapat dilihat bahwa 

terjadi perbedaan warna antara perlakuan ekstrak metanol daun kersen (gambar 

7a) dan kontrol sel (gambar 7b). Pada kelompok yang diberi perlakuan ekstrak 

metanol daun kersen (Muntingia calabura L) menunjukkan adanya fase late 

apoptosis yang ditandai dengan fluoresensi oranye dengan inti yang 

terfragmentasi ditunjukkan oleh angka 3 pada gambar 7a. Sel yang mengalami 

late apoptosis menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel. Akibatnya 

etidium bromide dapat masuk ke dalam sel dan berinterkalasi dengan DNA 

sehingga menimbulkan fluoresensi oranye sebagai indikator kematian sel 

(Meiyanto et al., 2008). 

Sel dengan flouresensi berwarna hijau  terang pada intinya dengan struktur 

yang masih normal yang mengindikasikan sel tersebut masih hidup yang 

ditunjukkan oleh angka 1 pada gambar 7a.Warna ini dapat terbentuk karena hanya 

menyerap acrydine orange. Etidium bromide tidak dapat masuk pada kontrol sel 

karena integritas sel masih baik (Meiyanto et.al., 2008).Sel berflouresensi hijau 

dengan struktur inti ireguler dan terdapat badan apoptosis yang berwarna hijau 

terang yang menunjukkan adanya fase awal dari apoptosis yang ditunjukkan oleh 

angka 2 pada gambar 7a.Sel tersebut mengalami early apoptosis dimana terjadi 

kondensasi kromatin yang menyebabkan kromatin menyerap lebih banyak warna 

dibandingkan kontrol.Dengan demikian sel tersebut masih hidup, sehingga hanya 

AO yang dapat mewarnai sel hidup(Maryati dan Sutrisna, 2011).Sel nekrosis 

ditunjukkan oleh angka 4 pada gambar 7a yang memperlihatkan adanya 

fluoresensi oranye dengan inti normal/tidak terfragmentasi.Nekrosis disebabkan 

oleh adanya pelepasan enzim lisis lisosomal seperti protease dan nuklease 

sehingga sel mengalami lisis kemudian diikuti oleh respon inflamasi dan tidak 

terbentuk badan apoptosis (Kumar et al., 2005). 

Pada kelompok kontrol yang berisi sel terdapat sel yang berflouresensi hijau 

terang dengan struktur inti masih normal yang berarti bahwa sel tersebut masih 
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hidup yang ditunjukkan oleh angka 1 pada gambar 7b. Konsentrasi yang 

digunakan dalam uji ini adalah sesuai dengan nilai IC
50

yang didapat pada uji 

sitotoksik dengan menggunakan metode MTT assay yaitu sebesar 54.509 μg/mL 

untuk ekstrak metanol daun kersen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ekstrak metanol daun kersen memiliki 

aktivitas dalam memacu kematian sel WiDr melalui mekanisme penghambatan 

proliferasi sel dan apoptosis sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

antikanker.Meskipun aktivitas sitotoksik ekstrak metanol daun kersen relatif 

rendah jika dibandingkan dengan agen kemoterapi seperti 5-FU, tetapi nilai 

IC
50

tersebut cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai agen 

sitotoksikdengan melihat hasil dari percobaan ini.Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut guna mengetahui senyawa aktif dalam ekstrak yang 

bertanggung jawab terhadap mekanisme pemacuan apoptosis sel WiDr serta perlu 

dilakukan penelusuran terhadap mekanisme aksi senyawa untuk mengetahui 

targetnya dalam pemacuan apoptosis sel kanker kolorektal. 


