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ABSTRAK 

Kanker  merupakan  salah  satu  penyakit  penyebab  kematian  terbesar.  Suatu 

penelitian untuk menemukan obat antikanker dari tanaman mimba (Azadirachta 

indica A. Juss)  menyimpulkan bahwa fraksi protein total daun mimba memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel  HeLa dan sel Raji namun tidak berpotensi untuk 

dikembangkan  sebagai  antikanker.   Mengacu  pada  penelitian  tersebut,  pada 

penelitian ini dilakukan fraksinasi protein secara bertingkat untuk mendapatkan 

efek sitotoksik yang lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

fraksi protein daun mimba manakah dari hasil pengendapan dengan  amonium 

sulfat  30%,  60%,  dan  100%  jenuh  yang  memiliki  potensi  terbesar  untuk 

dikembangkan sebagai antikanker. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental 

murni yang  dilakukan mengikuti rancangan acak lengkap pola satu arah. Uji 

sitotoksisitas  dilakukan   secara  in  vitro  terhadap  sel  HeLa  dan  sel  Raji 

menggunakan metode MTT  (3-4(4,5-dimetil-diazol-2-il)-2,5-diphenil tetrazolium 

bromid).  Fraksi  protein  diperoleh  lewat   pengendapan  dengan  penambahan 

amonium  sulfat  dengan  konsentrasi  30%,  60%  dan  100%  jenuh.  Hasil  uji 

dinyatakan dalam prosentase kematian yang selanjutnya diolah dengan analisis 

statistika one way anova dan probit. Hasil uji sitotoksisitas menunjukkan harga 

LC50  untuk fraksi protein yang diendapkan dengan ammonium sulfat 30%, 60% 

dan 100% jenuh terhadap sel HeLa berturut-turut sebesar 1,0 µg/ml ; 4,1 µg/ml, 

dan 407,7 µg/ml sedangkan harga LC50  untuk fraksi protein 30% dan 60% jenuh 

terhadap sel  Raji  sebesar  15,3  µg/ml  dan  24,0  µg/ml.  Fraksi  protein  hasil 

pengendapan  dengan amonium sulfat 30% jenuh memiliki efek sitotoksik yang 

terbesar   terhadap   sel   HeLa   dan   sel   Raji   serta   memiliki   potensi   untuk 

dikembangkan sebagai antikanker. 
 

Kata kunci : daun mimba, sitotoksisitas, HeLa, Raji 

 
PENDAHULUAN 

Banyak  usaha  yang  telah  dilakukan  untuk  menyembuhkan  penyakit 

kanker.  Umumnya, pengobatan kanker dilakukan dengan obat-obat sintesis dan 

radiasi tetapi terapi yang digunakan tersebut banyak menimbulkan efek samping 

yang merugikan penderita. Oleh  karenanya, kini banyak dilakukan penelitian- 

penelitian untuk mencari alternatif pengobatan kanker terutama yang 

menggunakan bahan-bahan alam (Ganiswara & Nafrialdi, 1995). 

Tanaman merupakan salah satu bahan alam yang kini sering diteliti untuk 

mencari alternatif pengobatan kanker. Daun tanaman mimba (Azadirachta indica 

A. Juss) telah lama  dikenal memiliki banyak manfaat dalam dunia kesehatan 

antara lain, sebagai antiinflamasi, antirematik, antipiretik, penurun gula darah, dan 

lain-lain (Sukrasno, 2003). Dewasa ini, kepopulerannya terus melambung karena 

dipercaya dapat digunakan sebagai obat antikanker (Kardinan & Taryono, 2003). 
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Menurut  NCI  (National  Cancer  Institut),  suatu  senyawa  dinyatakan 

berpotensi sebagai antikanker jika harga LC50  ≤ 20 µg/ml (Sufness and Pezzuto, 

1991). Suatu penelitian oleh Febriani (2004) dan Ariyani (2004) tentang fraksi 

protein total daun mimba terhadap sel HeLa dan sel Raji menyatakan bahwa fraksi 

protein total daun mimba memiliki efek sitotoksik terhadap sel HeLa dan sel Raji. 

Namun, karena harga LC50 yang didapat pada kedua penelitian tersebut ternyata 

lebih dari 20 µg/ml yakni, 64,20 µg/ml dan 303,7 µg/ml maka fraksi total protein 

daun mimba tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai suatu senyawa 

yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai antikanker. 

Ada dugaan, besarnya harga LC50 yang didapat pada penelitian tersebut 

dikarenakan  protein yang memiliki aktivitas sebagai antikanker konsentrasinya 

terlalu kecil dibandingkan dengan total proteinnya. Hal inilah yang kemungkinan 

besar  mengakibatkan  efek  yang  ditimbulkan  menjadi  kurang  maksimal.  Oleh 

karena itu, pada penelitian kali ini akan  dilakukan fraksinasi proteinnya dengan 

pengendapan secara bertingkat menggunakan amonium sulfat dengan konsentrasi 

30%, 60%, dan 100% jenuh. Dengan demikian, akan dapat diketahui pada fraksi 

mana protein  yang memiliki potensi sebagai antikanker tersebut lebih banyak 

terendapkan. Selain itu, karena diendapkan ke dalam tiga fraksi secara bertingkat 

maka diharapkan protein yang beraktivitas tersebut dapat berefek lebih maksimal 

karena  tidak  lagi  berada  di  dalam  total  proteinnya   seperti  pada  penelitian 

sebelumnya. Jika efek sitotoksik yang ditimbulkan lebih maksimal  maka akan 

didapatkan harga LC50 yang lebih kecil. 
 

METODE PENDEKATAN 

Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Ilmu  Hayati,  Universitas  Gajah 

Mada, Yogyakarta, pada bulan Juni 2005 dalam waktu 15 hari. Bahan utama yang 

digunakan adalah daun mimba. Bahan untuk uji sitotoksik adalah sel HeLa dan sel 

Raji; larutan dapar natrium fosfat 5mM pH 7,2; larutan dapar natrium fosfat 5mM 

pH 7,2 yang mengandung 0,14 M NaCl; amonium  sulfat; medium RPMI 1640 

(Sigma),  FBS  10%  (v/v)  (Gibco),  penisilin-streptomisin  1%   (v/v)   (Gibco), 

fungison 0,5% (v/v) (Gibco),   reagen stopper yang berisi SDS 10% dalam HCl 

0,01 N (Merck), larutan MTT dalam media RPMI (Sigma). Alat-alat penelitian 

yang digunakan, antara lain : sentrifuge (K PLC series), laminar air flow (Nuaire 

Class II type A/B3),  inkubator (Nuaire IR Airflow), 96-well plate (Nunc), dan 

membran dialisa (Sigma). 
 

Tata Cara Penelitian 
Pembuatan Fraksi Protein 

Fraksi protein  dibuat  dengan  cara  menambahkan  amonium  sulfat  dengan 

konsentrasi 30%, 60%, dan 100% jenuh secara bertingkat kedalam ekstrak gubal 

daun mimba. 
Pengukuran Konsentrasi Protein 

Konsentrasi protein diukur menggunakan spektrofotometer UV (CECIL CE 

292 serie 2) pada panjang gelombang 260 nm dan 280 nm dengan blanko larutan 

dapar natrium  fosfat 5 mM pH 7,2. Menurut Layne (1957), konsentrasi protein 

yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus : Konsentrasi protein = A280 x faktor 

koreksi x faktor pengenceran 



PKMI-2-17-3  
 

 
 
 

Pembuatan Medium Pencuci (RPMI 1640) dan Medium Penumbuh (RPMI-serum) 

(Sambrook et al, 1989) 
Propagasi Sel HeLa (Sambrook et al, 1989) 

Panen Sel HeLa (Sambrook et al, 1989) 

Uji Sitotoksisitas 

Kontrol terdiri dari sel, medium RPMI, dan larutan dapar natrium fosfat 5mM 
pH 7,2. Blanko terdiri dari medium RPMI, larutan dapar natrium fosfat 5mM pH 

7,2 dan fraksi protein daun mimba hasil pengendapan dengan amonium sulfat 

30%, 60%, dan 100% jenuh. Perlakuan untuk uji sitotoksisitas terdiri dari sel, 

medium RPMI, larutan dapar natrium fosfat 5mM pH 7,2 dan fraksi protein daun 

mimba hasil pengendapan  dengan amonium sulfat 30%, 60%, dan 100% jenuh. 

Fraksi protein daun mimba diberikan dalam 6 seri konsentrasi yakni, 200 µg/ml, 

100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, 12,5 µg/ml dan 6,25 µg/ml. 

Penghitungan Persen Kematian Sel Menggunakan Metode MTT 

Larutan MTT dimasukkan kedalam sumuran. Sel yang hidup akan membentuk 

kristal  formazan berwarna ungu yang intensitasnya dapat diukur dengan ELISA 

Reader (SLT  340ATC).  Absorbansi yang terbaca sebanding dengan jumlah sel 

hidup 
Analisis Hasil 

Sitotoksisitas  fraksi  protein  daun  mimba  dianalisa  dengan  menghitung 

prosentase kematian sel yang diperoleh dari perhitungan menggunakan modifikasi 

rumus Abbot (Meyer, Ferrigni, Putnam, Jacobsen, Nochols, Laughlin ; 1982 ) : 
 
 

% kematian   = 
A − (B − C) 

x 100% 
A 

 

Keterangan : 

A = Rata-rata absorbansi kontrol 

B = Rata-rata absorbansi perlakuan 

C = Rata-rata absorbansi perlakuan tanpa sel 

Harga LC50  dihitung menggunakan analisis probit dan untuk menganalisis 

signifikansi antara perlakuan dan kontrol, dilakukan perhitungan secara statistika 

menggunakan analisis varian satu arah. 
 

HASIL 

Prinsip dari metode MTT adalah adanya pemecahan garam tetrazolium 
MTT  (3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-dipheniltetrazolium   bromid)   oleh   sistem 
enzim  reduktase  suksinat  tetrazolium  yang  terdapat  di  dalam  mitokondria  sel 

hidup sehingga terbentuklah kristal formazan berwarna ungu. Iintensitas warna ini 

selanjutnya dapat dibaca  dengan ELISA Reader. Sel yang masih hidup berarti 
masih  aktif  melakukan  aktivitas   metabolisme  sehingga  adanya  MTT  pada 

lingkungannya akan segera dipecah oleh enzim  reduktase suksinat tetrazolium 

yang  terdapat  di  dalam  mitokondria  sel  tersebut  membentuk  kristal  formazan 

berwarna ungu (Freshney, 1986). 
Data hasil uji sitotoksisitas fraksi protein daun mimba hasil pengendapan 

dengan amonium sulfat 30%, 60% dan 100% jenuh terhadap sel HeLa dan sel Raji 

yang dinyatakan dalam persen kematian dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 1. Grafik prosentase kematian sel HeLa yang diinkubasi dengan 

fraksi protein daun mimba hasil pengendapan dengan amonium 

sulfat 30%, 60%, dan 100% jenuh. 
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Gambar 2.  Grafik  prosentase  kematian  sel  Raji  yang  diinkubasi  dengan 

fraksi protein daun mimba hasil pengendapan dengan amonium 

sulfat 30%, 60%, dan 100% jenuh. 

 
PEMBAHASAN 

Data yang telah dikoreksi dengan menggunakan modifikasi rumus Abbot 

kemudian dianalisis menggunakan analisis probit dengan taraf kepercayaan 95% 

untuk mendapatkan harga LC50  yang merupakan gambaran efek sitotoksik suatu 

senyawa.  Khusus  untuk  fraksi  protein  daun  mimba  yang  diendapkan  dengan 

amonium sulfat 100% jenuh terhadap sel Raji, tidak dapat ditentukan harga LC50 

nya karena tidak memenuhi persyaratan probit. Menurut NCI  (National Cancer 

Institut) jika suatu uji sitotoksik suatu senyawa menghasilkan harga LC50  ≤  20 

µg/ml maka senyawa tersebut dinyatakan memiliki potensi untuk dikembangkan 

sebagai senyawa antikanker (Sufness and Pezzuto, 1991). Dari hasil pengolahan 

data diperoleh harga  LC50  untuk fraksi protein daun mimba hasil pengendapan 

dengan amonium sulfat 30%, 60% dan 100% jenuh terhadap sel HeLa berturut- 

turut sebesar 1,0 µg/ml; 4,1 µg/ml; dan 407,7 µg/ml; dan harga LC50 untuk fraksi 

protein daun mimba yang diendapkan dengan amonium  sulfat 30% dan 60% 

jenuh terhadap sel Raji adalah 15,3 µg/ml dan 24,0 µg/ml. Harga LC50   yang 
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berbeda untuk sel HeLa dan sel Raji walaupun dengan perlakuan fraksi protein 

yang sama dimungkinkan karena tiap sel kanker memiliki reseptor yang berbeda- 

beda. Dari analisis one way anova diperoleh hasil p < 0,05 yang berarti minimal 
ada satu data yang berbeda bermakna atau berbeda secara signifikan terhadap data 

yang lain. Selanjutnya, dengan analisis Tukey, diketahui bahwa semua perlakuan 

untuk setiap fraksi protein berbeda bermakna dibandingkan kontrol. 

Hasil penelitian ini jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Febriani  (2004)  dan  Ariyani  (2004),  dimana  fraksi  protein  total  daun  mimba 

menghasilkan harga LC50  sebesar 64,20 µg/ml terhadap sel HeLa dan 303,7 µg/ml 

terhadap sel Raji. Hal ini dapat terjadi  kemungkinan dikarenakan protein yang 

beraktivitas  antikanker  tersebut  tidak  lagi  berada   didalam  total  proteinnya 

sehingga dapat berefek lebih maksimal. 
 

KESIMPULAN 

Dari   hasil   penelitian   tampak   bahwa   protein   yang   memiliki   aktivitas 

antikanker  lebih  banyak  terendapkan  pada  penambahan  amonium  sulfat  30% 

jenuh. Dalam penelitian ini  dapat ditarik kesimpulan bahwa fraksi protein daun 

mimba  hasil  pengendapan  dengan  amonium  sulfat  30%  jenuh  memiliki  efek 

sitotoksik yang terbesar terhadap sel HeLa dan sel Raji dengan harga LC50 sebesar 

1,0 µg/ml dan 15,3 µg/ml. Fraksi protein daun mimba hasil pengendapan dengan 

amonium  sulfat  30% jenuh dapat dinyatakan sebagai senyawa yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai antikanker. 
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