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RINGKASAN 

Sebagai negara yang memjllki kekayaan flora flomOT dlla terbesar di duwia, 
Indonesia diyakini memiliki berbagai ma,am tanaman obat ternmsllk untuk 
pengolJatan kanker. Sampai saa! ini kauker masih menduduki penyebab kcmatian 
kedua leroesm- didunia, iicdangkan di Indon..::sia ;:;endiri kankcr menempati 
rangking ketmpat. Walaupun usaha pengobatan ptnyakit kanket tdah banyak 
dilakukan, tetapi hasilnya hjngga saat ini belum ditcmukan oOOt yang dapat 
mengatasi penyakit tersebut secara memuaskan. Sehlllgga hai ini yang rnendomng 
orang melakukan pengobatan dengan mcngglmakan bahan alam (Back to nature). 

Tdab bauyak di!akukan penelitian dalarn pengobatan tradisiona! salah 
slitunya menggullakall lanaman Gynura pm(:umbef/!). (Loue) :"1err, Untuk 
melak'1lkan peuelilian ianjutall drui tanaman G)NlIIftJ pmcHmb<!M (Lour.) MelT. 
ini, maka dilakukan pcnclitian yailu. Uji Aklivitas Sitotoksik Ekstrak Metllno} 
»ann Sam bung nyawa ( Gyl'lUI'U procumbens("Luur.j MelT, ) pada l<uHur Set 
Mieloma Mencit. 

Pengujian aktivita~ sitotoksik dilakukfm dengan me1.00e viatilitas se} 
menggunakan pewarnaan iripan bim untuk membedakan antam sel mati dan sel 
hid up_ Sel midoma diper(lieh dengan cara dibiakkan dalam media RPMi ;640 
ditambah Foetal Bvvine Serum 10 ~i~ dan diinknbasi daiall1 inkubal0r ('02 pada 
suhu '37°(' sampai dldapat jumiah yang sesuai Hmu)'" perlakuatL Pengamalan 
aktivitas sliOloksik tcrhadap kultur sel midoma melle!! dilakukan selama 24
jam.Hasil yallg didapat dianalisis dengan uji Anl1v(i ~atu araJl oen!;aIl prugmm 
SPSS 10.0 dan dengall anal isis probi[ untuk mengctalmi harga LeSt nya. 

Dan hasi! penelitian didapatkan harga 17 hitung "" 33,336, llasil F hitung 
tersebut lebih besar dari hargn F tabel = 3,63 pada derajat kepercayaan 95 %. 
Kemudian untuk mengetahui perbedaan yang bennakna dllakllkan uji LSD, Dan 
dilakukan pula analisis probit untuk mengetahui harga LC5c, yaitu diperoich LC,(J 
=893,02 eglml. 

Darl has!l analis15 yang dipcroleli terscbul dapar disirnpulkan bahwa 
ekstrak metanal daun sambnng nyawa (Gynura pr()(mllh~!ls (LQaf.) M\!IT.) 
mempunyai aktivitas s1totoksik terhadap .'leI mieloma mcneil pada LC)() = &93,02 
~glml Namun dan hasll tcrsehut ckstrak ini tidak prospektif sebagru bahan yang 
mernpunyai aktivitas sitotoksik terhadap scI micloma mcneil, Untuk itu 
diperlukan penehtian lebih lanjut mengenal akthitas Sit010ksik ekstrak metMO! 
daun sarnblmg nyawa teliladap sel kanker lain. 
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