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RINGKASAN 

Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit 
kardiovaskular. Jumlah kasus kanker diperkirakan sedikitnya akan menjadi dua 
kali lipat di kebanyakan negara sepanjang dua puluh lima tahun mendatang. 
Walaupun usaha pengobatan penyakit kanker telah banyak dilakukan, tetapi 
hasilnya hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat mengatasi penyakit 
tersebut seeara memuaskan karen a oleh rendahnya selektivitas obat-obat kanker 
yang digunakan. Oleh karena itu banyak orang yang beralih pada pengobatan 
yang menggunakan bahan alam, yang terlihat dengan semakin meningkatnya 
prinsip "Back to nature". 

Uji aktivitas biologik untuk meneari bahan bioaktif yang mempunyai 
aJ..1:ivitas antikanker antara lain dengan metode BST, uji hambatan tumor pada 
lempeng kentang , uji proliferasi kuneup lemma, uji kultur sel tumor manusia dan 
uji P-388. Dengan uji pendahuluan yang telah dilakukan maka untuk mengetahui 
aktivitas sitotoksik pada dari ekstrak metanol daun Phyllanthlls acidus ILJ Skeels 
terhadap kuItur sel mieloma meneit . 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pewamaan 
dengan menggunakan parameter viabilitas sel. Sel mieloma diperoleh dengan eara 
dibiakkan dalam media RPMI 1640 ditambah Foetal Bovine Serum 10% dan 
diinkubasi dalam inkubator CO2 pada suhu 37° C sampai didapatkan jumlah yang 
sesuai untuk perlakuan. Uji aktivitas sitotoksik dibuat dua kclompok perlakuan 
yaitu kelompok kontrol dan kelompok uji. Pengamatan aktivitas sitotoksik 
terhadap kultur sel mieloma meneit dilakukan selama 24 jam Untuk mendapatkan 
viabilitas sel dilakukan penghitungan jumlah sel dengan metode pewamaan 
menggunakan tripan biru. Hasil yang didapatkan dianalisis dengan uji anava satu 
arah dengan program Statgraphies Plus 3.u untuk mengetahui perbedaan 
perl<l.kuan dan SPSS 10.0 denga.n analisi probit untuk mengetahui harga 
LDsonya 

Dari hasil penelitian didapatkan harga F hitung 345,00. HasH F hitung 
tersebut lebih besar dari harga F tabel 2,77 pada derajat kepercayaan 95% 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna dari kelompok 
perlakuan dengan adanya penambahan iarutan uji ekstrak metanol daun 
Phl'lIanlhus addu.\" ILl Skt't"ls baik terhadap kelompok kontrol maupun antar 
perJakuan pada pengamatan setelah diinkubasi selama 24 jam. Untuk menentukan 
perbedaan lebih lanjut dilakukakan uji LSD dan didapatkan hasil bahwa ada 
perbedaan yang bermakna antara kontrol dengan menunjukkan bahwa ekstrak 
metanol daun Phyllanlhus acidus ILl Skeels mempunyai aktivitas sitotoksik 
terhadap kultur sel mieloma meneit dengan ditunjukkan adanya penurunan % 
viabilitas sel dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak yang diberikan. Dengan 
didapatkan harga LDso 1343,0575 Jlg/ml maka menunjukkan bahwa ektrak: ini 
tidak prospektif sebagai bahan yang mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel 
mieloma meneit. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas 
sitotoksik ekstrak metanol daun Phyllonthus acidus ILl Skeels terhadap sel 
kanker lain 
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