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RINGKASAN 

UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK . 

EKSTRAK METANOL DAUN Carica papaya Linn 

PADA KULTUR SEL MIELOMA MENCIT 

DENGAN METODE VIABILIT AS SEL 

(Nurul Huda, 2001) 

Telah diteliti aktivitas sitotoksik ekstrak metano!' daun Carica papaya 

Linn sebagai tanaman yang mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan 

kuJtur sel mieloma mencit. Daun pepaya telah terbukti secara empirik memiliki 

khasiat sebagai antikanker serta berdasarkan penelitian Sukardiman, 2000 bahwa 

ekstrak metanol daun pepaya mampu menghambat enzim DNA Topoisomerase II 

yang berperan pada untai ganda DNA maka dilakukan penelitian uji sitotoksik 

dari daun pepaya. 

Penelitian iill dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah ekstrak 

metanol daun Carica papaya Linn mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap kultur 

sel mi.eloma meneit dengan metode viabilitas sel. 

Ekstrak metanol daun pepaya dibuat menjadi larutan uji dengan 

konsentrasi 15,6251lg/ml; 31,251lg/ml; 1251lg/ml; 500Ilg/ml dan 10001lg/mL 

Sedangkan kultur sel mieloma meneit hasil thawing dan inisiasi dibagi menjadi 

dua kelompok. Kelompok I sebagai kelompok kontrol negatif dan kelompok II 

diberi larutan' uji yang telah dibuat. Masing-masing kelompok pereobaan 

dilakukan replikasi sebanyak dua kali dan pengulangan sebanyak dua kali, 

kemudian kultur sel tersebut diinkubasi selama 24 jam. HasiI inkubasi masing

masing keJom!,ok percobaan diamati di bawah mikroskop dengan pewarnaan 

tripan biru dihitung jumiah sel mati dan jumiah sel hidup dalam satu lapangan 

pandang kamar hitung Neubauer. Viabilitas sd dinyatakan sebagai prosentase sel 

hidup terhadap jumlah sel total. 

HasH pengamatan % viabilitas rata-rata kelompok larutan pereobaan 

berturut-turut untuk lamtan kontrol negatif untuk replikas) ke-l adalah 98,87 % 

dan untuk replikasi ke-2 adalah 95,16 %; larutan uji dengan konsentrasi 15,625; 
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31,25; J25; 500 dan 1000 J.tglml untuk replikasi ke-I adalah 93,84 %; 91,34 %; 

87,18 %; 18,11 % dan 0 %: untuk replikasi ke-2 adalah 92,72 %; 91,37 %; 

84,35%; 23,28%dan 0,68 %, selanjutnya dilakukan uji Anava satu arah untuk 

mengetahui pengaruh penambahan larutan uji pada kultur seJ mieJoma yang 

dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui efek sitotoksik sel mieloma meneit 

antar larutan pereobaan. Dari hasil uji LSD diketahui bahwa ada perbedaan efek 

sitotoksik terhr::dap kultur sel mieloma meneit antar masing-masing kelompok 

larutan uji dengan larutan kontrol. Diasumsikan bahwa kelo.mpok larutan kontroI 

tidak memiliki aktivitas sitotoksik sel mieloma meneit. Perbedaan bermakna antar 

kelompok larutan uji dianggap sebagai perbedaan perlakuan terhadap efek, 

dimana perbedaan konsentrasi larutan uji seeara bertingkat menyebabkan 

penurunan % vlabilitas sel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelompok 

larutan uji memiliki aktivitas sitotoksik terhadap kultur sel mieloma meneit. 

Selanjutnya ditentukan harga LCso yakni konsentrasi larutan uji yang 

dapal Illl!nghambal perlumlJuhan 50% populasi sel. Dari hasH uji analisis probil 

didapat LCso sebesar 336,17 J.tglml. Menurut Swanson (1990), Ma'at (1998) 

ekstrak tanaman dianggap memiliki aktivitas anti kanker terhadap kultur sel 

kankcr jika harga LCS(l S; 20 J.tglml sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

metanol daun Carica papaya Linn memiliki prospek sebagai anti kanker dari 
I 

tumbuhan namun kurang spesifik sebagai anti kanker dengan jenis sel mieloma. 
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