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ABSTRAK 

Kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel atau jaringan tubuh yang tidak 

normal. Penyakit ini sangat berbahaya bagi manusia dan menjadi penyakit tidak menular penyebab 

kematian no 3 (tiga) setelah penyakit kardiovaskuler dan infeksi. Departemen Kesehatan RI 

melaporkan sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Pengobatan kanker saat ini masih 

tergolong mahal dan memberikan efek samping bagi penderita. Hal tersebut mendorong para 

peneliti untuk mengeksplorasi senyawa-senyawa bioaktif antikanker dari bahan-bahan alam. 

Rumput laut dilaporkan memiliki senyawa bioaktif yang dapat menghambat proliferasi sel kanker. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiproliferasi ekstrak alga 

merah Gelidium sp terhadap pertumbuhan sel kanker Caco-2 secara in vitro. Hasil penelitian 

didapatkan berat rendemen ekstrak Gelidium sp sebesar 5,3337%. Dari uji Fitokimia menggunakan 

Gass Chromatography – Mass Spectrometry didapatkan 40 peak senyawa bioaktif dan beberapa 

diantaranya memiliki sifat toksik, antioksidan, dan antiinflamasi. Hasil uji aktivitas antiproliferasi 

ektrak alga merah Gelidium sp terhadap pertumbuhan sel kanker Caco-2 dengan waktu inkubasi 

selama 72 jam terbukti memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker Caco-2 dengan nilai 

IC50 sebesar 138,76 µg/mL. Alga merah Gelidium sp juga memiliki aktivitas antioksidan. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal maupun acuan bagi penelitian selanjutnya 

dalam pengembangan makroalga khususnya Gelidium di bidang pengobatan kanker berbasis 

rumput laut. 

 

Kata kunci: Gelidium sp, sel kanker Caco-2, ekstraksi maserasi, Gass Chromatography – Mass 

Spectrometry, direct counting 

 

ABSTRACT 

Cancer is a disease arising from the growth of cells or tissues that are not normal. This 

disease is very dangerous for humans and become non infectious disease cause of death no 3 (three) 

after cardiovascular disease and infection. The Ministry of Health reported about 8.2 million deaths 

caused by cancer. Cancer treatment is still relatively expensive and provide side effects for 

patients.  This prompted (Cause of that/ it is pushed) researchers to explore the anticancer bioactive 

compounds from natural materials. Seaweed is reported to have bioactive compounds that can 

inhibit the proliferation of cancer cells. Therefore, this study aims to determine the antiproliferation 
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activity of red algae Gelidium sp extract on the growth of Caco-2 cancer cells in vitro. The result 

showed that Gelidium sp extract rendemen weight was 5,3337%. Phytochemical tests using Gass 

Chromatography - Mass Spectrometry found 40 peak bioactive compounds and some of them have 

toxic, antioxidant, and anti-inflammatory properties.  The results of the antiproliferation activity 

of red algae Gelidium sp extract on the growth of Caco-2 cancer cells with 72 hours incubation 

period proved to have antiproliferation activity against Caco-2 cancer cells with IC value of 138.76 

μg/mL. Red alga Gelidium sp also has antioxidant activity. This research can be used as initial 

information and reference for further research in macroalga development especially Gelidium in 

the (sector) field of cancer treatment based on seaweed. 

 

Key words: Gelidium sp, Caco-2 cancer cell, maseration extraction, Gass Chromatography – 

Mass Spectrometry, direct counting 

 

A. Pendahuluan 

Kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel atau jaringan tubuh yang 

tidak normal. Kanker ditandai dengan mekanisme tidak normal dan tidak terkontrol pada 

pengaturan kelangsungan hidup, proliferasi dan diferensiasi sel. Jika penyebaran kanker tidak 

terkontrol maka dapat menyebabkan kematian (Hondermarck, 2003). Kanker menjadi salah 

satu penyakit yang berbahaya dan mematikan di dunia, menurut World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2012 menyebutkan bahwa kanker merupakan penyakit tidak menular 

penyebab kematian nomor 2 (dua) setelah penyakit kardiovaskuler. Pada tahun 2012, sekitar 

8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Sampai saat ini belum ditemukan obat kanker yang 

ideal yang dapat menghancurkan sel kanker tanpa menciderai sel-sel yang normal. 

Penanganan kanker pada umumnya menggabungkan pembedahan dan radiasi dengan 

pengobatan kemoterapi (Abeloff et.al., 2004; dalam Sukmarianti et. al., 2013). Namun, obat-

obat tersebut memberikan efek samping berupa mual, muntah, rambut rontok, berkurangnya 

kadar sel darah putih dalam darah, dan iritasi kandungan kemih (sistitis) disertai terdapatnya 

darah dalam air kemih. Hal ini mendorong para ilmuan untuk mengeksplorasi senyawa-

senyawa bioaktif antikanker dari bahan-bahan alam sehingga efek sampingnya bisa lebih kecil 

dan harganya dapat lebih terjangakau. 

Beberapa obat herbal di Indonesia yang dikonsumsi oleh penderita kanker adalah 

tanaman mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), kunyit putih (Curcuma zedoaria), dan buah 

merah (Pandanus conoideus) (Radji et al., 2010). Hasanah dan Widowati (2016) melaporkan 

beberapa jenis tanaman terrestrial yang digunakan sebagai obat herbal diantaranya kunyit 

putih, rumput mutiara, bidara upas, sambiloto, keladi tikus, temu mangga, temulawak, benalu, 
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daun sirsak, dan daun dewa. Penelitian uji aktivitas antitumor dan antikanker dari tanaman 

terrestrial sangat berkembang dengan pesatnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya 

pada tanaman keladi tikus (Aryanti, 2004; Da’i et al., 2007), daun sirih merah (Atmaningsih, 

2008), daun pandan wangi (Sukandar et al., 2009), daun sirsak (Wijaya, 2012), pacar air 

(Rahmawati et al., 2013), tumbuhan paku (Risky, 2014), rumput bambu (A’ilah, 2015; 

Rohmah, 2016), dan daun rosemary (Liana, 2017). 

Selain tumbuhan terrestrial, sumber senyawa bahan aktif juga banyak dikembangkan 

dari biota laut. Beberapa penelitian tentang bioaktivitas antikanker dari biota laut telah banyak 

dilaporkan. Beberapa biota laut yang memiliki aktivitas antikanker diantaranya spons (Puji et 

al., 2005; Rasyid, 2009; Sukmarianti et al., 2013), terumbu karang (Cooper et al. 2014), lamun 

(Hamdy et al., 2012), abalon dan landak laut (Federov et al. 2013), dan mikroalga (Shanab et 

al. 2012; Samarakoon, 2013; Gupta et al. 2014; Zaid et al. 2015; Jayshree et al., 2016; dan 

Somasekharam et al., 2016). Selain itu, penelitian antikanker terhadap makroalga juga mulai 

dikembangkan. 

Salah satu sumber senyawa bioaktif yang juga berasal dari alga merah adalah Gelidium 

yang memiliki komponen senyawa bioaktif berupa alkaloid, saponin, phytosterol, phenolic 

compounds, dan flavonoid (Elsie dan Dhanarajan, 2010), selain itu juga memiliki Polyphenol 

(Alghazeer et. al., 2016). Menurut Zakaria et. al., (2011) senyawa flavonoid, tannin, saponin, 

dan triterpenoid telah dilaporkan memiliki aktivitas antikanker. Penelitian terhadap alga 

Gelidium oleh Metidji et. al., 2015; Elsie dan Dhanarajan (2010) memiliki potensi antibakteri.  

Menurut Boujaber et. al., (2016) ekstrak diklorometana dan methanol Gelidium 

memiliki aktivitas antiinflamasi dan sitotoksisitas pada sel HeLa. Metidji et. al., (2015) 

melaporkan bahwa ekstrak methanol Gelidium memiliki aktivitas sitotoksisitas yang baik pada 

hewan uji udang. Aktivitas antitumor dan antioksidan juga ditemukan pada ekstrak Gelidium 

yang diuji pada sel HeLa dan sel Leukimia kronis (K562) (Grozdanic et. al., 2012). Alghazeer 

et al., (2016) melaporkan bahwa ekstrak metanol Gelidium latifolium yang dikoleksi dari 

perairan barat Libya pada tahun 2013 memiliki aktivitas antikanker pada pengujian terhadap 

sel kanker human colorectal carcinoma (Caco2) dan human corneal ephithelial cell (ATCC). 

Ekstrak metanol 50% dan 100% Gelidium pulchrum yang dikoleksi dari perairan Mesir pada 

2014 memiliki aktivitas antikanker dan antiinflamasi (Abou-Elella and Ahmed, 2015). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol alga merah Gelidium sp 
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terhadap pertumbuhan sel kanker Caco-2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi terhadap khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap 

upaya perkembangan obat kanker berbasis rumput laut. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui pengujian eksperimental di laboratorium. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2018. Pengambilan sampel 

dilakukan pada bulan Februai 2018 di Pantai Pojok, Dusun Lendang Luar, Desa Malaka, 

Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Preparasi dan perlakuan sampel 

dilakukan di Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi, dan Uji Fitokimia 

menggunakan GC-MS dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Mataram. 

2. Alat dan Bahan Penelitian 

a. Alat-alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, kamera underwater, dan 

kantong plastik besar, kertas koran, kertas label, GPS Waypoint, ember, blender, 

Erlenmeyer, corong plastic, gelas kimia, gelas ukur, ayakan, timbangan, tisu, kertas 

label, plastic klip, kertas saring, evaporator, oven, vortex, kertas saring, aspirator, 

magnetic stirrer, spiritus, kapas, mikropipet 1000 µL, 100 µL, dan 10 µL, blue tip, 

yellow tip, mikro tip, inverted mikroskop, Eppendorf 1 mL, sentrifuge, Mesin Gas 

Chromatografi-Mass Spectrometry (GC-MS), timer, inkubator CO2, pH meter, flask 

T25, dish 60 mm dan dish 35 mm, lemari es, falcon tube 50 ml, falcon tube 15 mL, 

haemocytometer, spektrofotometer UV-vis, gloves, masker, tangki liquid nitrogen dan 

laminar air flow. 

b. Bahan-bahan Penelitian 

Tahapan awal yang dilakukan yaitu sampel yang diambil dari alga merah 

(Gelidium sp), dicuci dengan air mengalir, ditiriskan, ditimbang, dan dikeringanginkan. 

Lalu sampel dioven, dihaluskan dengan blender. Serbuk yang diperoleh diekstraksi 

maserasi dengan perbandingan 1:5 menggunakan pelarut etanol 96 %, perlakuan ini 

dilakukan berulang sebanyak 3 kali, lalu dipekatkan dengan rotary evaporator vaccum. 
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Ekstrak pekat dipisahkan senyawa metabolit sekundernya berdasarkan sifat 

kepolarannya dengan ekstraksi cair-cair dengan pelarut n-heksana lalu masing-masing 

hasil ekstrak diuapkan menggunakan rotary evaporator vaccum sehingga diperoleh 

ekstrak pekat. Setelah itu, diuji fitokimia golongan senyawa aktifnya dengan 

Kromatografi gas (GC-MS). 

c. Prosedur Penelitian 

a) Pengambilan Sampel 

Pengambilan Sampel alga merah Gelidium sp dilakukan pada bulan 

Februari 2018 di Pantai Pojok, Lendang Luar, Desa Malaka, Kabupaten 

Lombok Utara (Titik koordinat: 116,0360o - 8,4627o). 

 

b) Preparasi Sampel 

Sampel yang diambil dibawa ke Pusat Unggulan Biosains dan 

Bioteknologi, Fakultas MIPA, Universitas Mataram untuk dipreparasi. Sampel 

dipisahkan dari kotoran dan alga lain dan dicuci dengan air mengalir sebanyak 

3 kali. Sampel yang sudah bersih dikering anginkan di atas kertas koran. Setelah 

airnya habis, ditimbang sampel untuk mengetahui berat basah sampel alga 

Gelidium sp.  

Sampel dikering anginkan selama 14 hari lalu ditimbang berat 

keringnya, kemudian dioven 1 hari dalam suhu 60 oC dan ditimbang kembali 

berat keringnya. Diblender sampel kering hingga menjadi serbuk kecil 

kemudian ditimbang lagi beratnya. Serbuk merupakan sampel penelitian yang 

kemudian diekstraksi kandungan bioaktifnya. 

 

c) Ekstraksi Komponen Aktif dengan Maserasi 

Metode ekstraksi maserasi dilakukan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Rohmah (2016). Sampel yang telah dipreparasi dilakukan tahap 

selanjutnya, yaitu tahap ekstraksi. Langkah awal yang dilakukan yaitu 

ditimbang serbuk alga merah Gelidium sp, dimasukkan ke dalam wadah 

(Toples kaca atau Erlenmeyer 2000 mL), lalu diekstraksi dengan perendaman 

menggunakan pelarut etanol 96 % dengan perbandingan 1:5 selama 72 jam, 
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bersama dengan itu diaduk selama 3 atau 6 jam pada suhu ruang. Filtrat 

dipekatkan dengan rotary evaporator vaccum dengan suhu 45 °C dan 

dihentikan ketika ekstrak cukup kental dan ditandai dengan berhentinya 

penetesan pelarut pada labu alas bulat. Selanjutnya ekstrak kental dapat 

disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 4 ºC agar ekstrak tersebut tidak 

menjadi rusak. 

Dihitung berat rendemen dari alga merah Gelidium sp. Rendemen 

adalah jumlah total atau masa total maserat atau filtrate yang merupakan sisa 

hasil ekstraksi. Jumlah total rendemen dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Yanuarti et al., 2017):  

% Rendemen  =  
Berat ekstrak

Berat sampel
𝑥 100% 

d) Uji Fitokimia dengan Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

Ditimbang ekstrak kental Gelidium sp sebanyak 5 mg dan dilarutkan ke 

dalam 1 ml etanol absolut. Ditimbang pula 5 mg ekstrak Gelidium sp yang telah 

dipurifikasi dan dilarutkan dalam 1 ml etanol absolut dalam wadah terpisah. 

Dihomogenkan larutan dengan menggunakan vortex. Selanjutnya kedua 

ekstrak (purified dan unpurified) dianalisis dengan menggunakan GC-MS di 

Laboratorium Kimia Analitik, FMIPA, Universitas Mataram. 

Mengacu pada Riyanto (2013) analisis GC-MS dimulai dengan 

pembuatan seri baku larutan menggunakan etanol dengan penambahan standar 

internal n-butanol. Selanjutnya, sebanyak 1 µl larutan baku dari masing-masing 

konsentrasi disuntikkan kedalam kolom melalui tempat injeksi ke alat 

kromatografi gas untuk di analisis. Hasil pembacaan dari kromatografi gas 

(kromatogram) kemudian dihitung luas area etanol dan n-butanolnya.  

Nilai Area Under Curve (AUC) yang didapatkan kemudian dimasukkan 

ke dalam persamaan kurva baku etanol. Uap cuplikan ini kemudian dibawa oleh 

gas pembawa masuk ke dalam kolom. Kolom akan memisahkan komponen-

komponen bioaktif sehingga dapat dideteksi oleh detektor dan dihasilkan suatu 

kromatogram. Kemudian library software akan meneampilkan senyawa yang 
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mirip atau sesuai antara hasil analisis GC-MS dengan senyawa yang terdapat di 

library software NIST dan WILEY pada GC-MS. 

 

e) Uji Sitoksisitas Sel Kanker Caco-2 secara in Vitro 

Tahapan pengujian aktivitas antikanker secara in vitro antara lain 

adalah: 1) penyiapan sel kanker, 2) panen sel, 3) uji sitotoksitas, 4) perhitungan 

sel, dan 5) observasi mikroskop. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam 

Laminar Air Flow dengan menggunakan teknik aseptis. Sterilitas merupakan 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena kontaminasi kultur akan 

mengganggu pertumbuhan sel yang dapat mengakibatkan kematian sel. Sel 

kanker yang digunakan pada penelitian ini adalah sel kolon (Caco-2). 

Pada penelitian ini, pertama dilakukan penambahan sampel ekstrak 

Gelidium sp dengan 4 konsentrasi yang berbeda dengan tiga kali replikasi yaitu 

200, 150, 100 dan 50 µg/mL dan kontrol dengan menggunakan media DMEM. 

Kemudian dilakukan inkubasi selama 72 jam di inkubator CO2 dan penambahan 

pewarna trypan blue untuk menentukan viabilitas sel.  

Perhitungan uji sitotoksisitas untuk melihat viability dengan 

menggunakan rumus (Prasedya et. al., 2016): 

 

% Viabilitas = 
Jumlah Sel Hidup−Sel Mati (Tercat Trypan blue)

Jumlah Total Sel
× 100% 

Dari data persentase tersebut, dibuat persamaan regresi linear dengan 

menggunakan software Kaleidagraph. Dari persamaan regresi tersebut maka nilai 

konsentrasi efektif ekstrak Gelidium sp dapat dihitung. 

 

f) Uji Aktivitas Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Suhaling (2010) dengan beberapa modifikasi. Dibuat stok sampel 1 % (10 

mg/10 ml dalam etanol 96%). Kemudian dibuat 3 konsentrasi 50, 150, dan 200 

μg/mL (ppm). Ditambahkan 1 ml etanol DPPH 0,15 mM ke dalam 2,5 mL 

larutan sampel. Dihitung aktivitas antioksidan dan setiap perlakuan dibuat triplo 

pengulangan. Untuk kontrol positif menggunakan asam askorbat dan kontrol 
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negatif menggunakan aquades. Didiamkan dalam suhu ruang 30 menit. Setelah 

itu dilakukan Uji absorbansi pada panjang gelombang 518 nM. 

Rumus Persentase Absorbansi (Suhaling, 2010): 

 

AA%  = (Absorbansi Blanko – Absorbansi Sampel) x 100% 

      Absorbansi Blanko 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Ekstraksi dan Maserasi 

Tabel 1. Data ekstraksui senyawa aktif Gelidium sp dengan Maserasi 

Berat 

Basah 

Berat 

Kering 

Berat 

Maserat 

Berat 

Ekstrak 

Berat 

Rendemen 

Warna 

Ekstrak 

Bentuk 

Ekstrak 

3.372,6 

gram 

833,4 

gram 

539,4 

gram 

28,77 

gram 

5,3337 

gram 

Hijau 

Kehitaman 

Pasta 

agak cair 

 

2. Uji Fitokimia dengan Gass Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS) 

Kromatogram hasil pemisahan fraksi senyawa kimia dari ekstrak etanol dan n-

heksan Gelidium sp dengan GC-MS disajikan dalam gambar 1 dan gambar 2. 

 

 

Gambar 1. Kromatogram Pemisahan Kromatografi GC-MS Sampel Ekstrak Pekat etanol 

Alga Merah Gelidium sp. 

 

Hasil kromatogram pemisahan kromatografi GC-MS didapatkan 40 peak senyawa 

bioaktif yang berasal dari ekstrak pekat etanol Gelidium sp dengan 1 puncak tertinggi yaitu 

pada peak senyawa no 40. Puncak no 39 memiliki presentase luas area di atas 5% pada 

Puncak 1 
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kedua ekstrak yang diuji. Sedangkan 39 puncak yang lain memiliki presentase luas area di 

bawah 5%, sehingga puncak tersebut diabaikan. Puncak no 39 dengan R. Time 15.557 

menit dan presentase luas area sebesar 53,74%.  

 

 

Gambar 1. Kromatogram Pemisahan Kromatografi GC-MS Sampel Ekstrak n-heksan 

Alga Merah Gelidium sp. 

 

Hasil analisis ekstrak n-heksan alga merah Gelidium sp juga terdapat 40 peak 

dengan puncak tertinggi juga terdapat pada peak senyawa no 39. Puncak no 27, 39, dan 40 

memiliki presentase luas area di atas 5%. Sedangkan 37 puncak yang lain memiliki 

presentase luas area di bawah 5%, sehingga puncak tersebut diabaikan. Puncak 27 dengan 

R. Time 12.933 menit dan presentase luas area sebesar 7,75%. Puncak 39 dengan R. Time 

15.557 menit dan presentase luas area sebesar 53,74%. Puncak 40 dengan R. Time 15.663 

menit dan presentase luas area sebesar 6,66%. Berdasarkan penelusuran library, tidak 

ditemukan adanya kesamaan senyawa dengan spektra puncak 27 dan 39. Spektra massa 

senyawa no 27, 39, dan 40 dapat dilihat pada lampiran 4.5. 

Berdasarkan penelusuran library, tidak ditemukan adanya kesamaan senyawa 

dengan spektra puncak no 39. Senyawa pada peak no 39 dan beberapa senyawa lainnya 

tidak dapat diidentifikasi atau tidak ditemukan senyawa yang serupa pada library software 

NIST dan WILEY pada GC-MS. Sehingga perlu dilakukan identifikasi tingkat lanjut untuk 

mengetahui jenis senyawa tersebut. Beberapa senyawa yang dapat diindentifikasi dan 

memiliki efek penting dan juga toksik dari hasil GC-MS terhadap ekstrak pekat alga merah 

Gelidium sp disajikan dalam tabel l. 

 

Puncak I 
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Tabel 4.1 Senyawa Penting dari Ekstrak Pekat Gelidium sp 

No Nama Senyawa Formula Puncak Luas Area 

1 Pentadecane (CAS) n-Pentadecane C15H32 Puncak 6 0,64 % 

2 Heptadecae (CAS) n-Heptadecane C17H36 Puncak 10 1,11 % 

3 Tetradecanoic acid (CAS) Myristic 

Acid 

C14H28O2 Puncak 12 0,43 % 

4 1-Octadecanol (CAS) Stenol C18H38O Puncak 15 0,36 % 

5 Hexadecanoic acid (CAS) Palmitic 

Acid) 

C16H32O2 Puncak 18 3,80 % 

6 Hexadecanoic acid (CAS) Dioctyl ester C22H42O4 Puncak 32 0,56 % 

7 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 

diisooctyl ester (CAS) 

C24H38O4 Puncak 35 1,19 % 

 

Senyawa n-Pentadecane memiliki efek toksik, Essien et al., 2012 melaporkan 

bahwa Pentadecane dan beberapa senyawa lain dalam Solanum erianthum dan Solanum 

macranthum memiliki aktivitas antibakteri dan antitumor yang diuji pada sel 578T dan PC-

3. Selain itu, n-Pentadecane termasuk dalam senyawa toksik yang dapat menghambat 

pertumbuhan sel Caco-2 dan beberapa bakteri (Lin et al., 2012); n-Heptadecane memiliki 

aktivitas antioksidan dan antiinflamasi (Kim et al., 2013) selain itu juga memeiliki efek 

toksik pada pengujian terhadap Aedes aegypti (Park et al., 2010); Tetradecanoic acid 

termasuk ke dalam asam miristrat yaitu asam lemak jenuh yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk mensintesis rasa dan sebagai bahan dalam pembuatan sabun dan kosmetik 

(pubchem.ncbi.nlm.nih.gov), memiliki aktivitas antikanker (Patra et. al., 2012) dan 

memiliki efek toksik (Zhu dan Smart, 2005); 1-Octadecanol merupakan lemak alkohol 

yang berperan dalam mendeteksi SLS carrier pada gangguan sindrom Zellweger dan 

Sindrom Sjorgren-Larsoon (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov); Hexadecanoic acid merupakan 

kelompok asam palmitat atau asam heksadekanoat dan memiliki kemampuan menginduksi 

apoptosis pada pengujian terhadap sel kanker HepG2 (Zhang et al., 2004).  

Hexadecanoic acid merupakan kelompok Dioctyl ester yang memiliki sifat toksik 

dengan memiliki radioktivitas yang tinggi pada pengujian terhadap mencit jantan. Gumani 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
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et al., (2016) melaporkan bahwa beberapa kandungan bioaktif pada tanaman cabai 

(Capsicum frutescens) termasuk asam hexadecanoid memiliki aktivitas antimikroba dan 

antioksidan pada uji in vitro-nya; dan 1,2-Benzenedicarboxylic acid termasuk ke dalam 

kelompok Diisooctyl ester yang digunakan dalam produksi polyvinyl chloride (PVC) dan 

memiliki efek toksisitas yang tingggi (Silva et al., 2006). 

 

3. Uji Sitotoksisitas Ekstrak Gelidium sp Terhadap Sel Kanker Caco-2 

Pada penelitian ini, pertama dilakukan penambahan sampel ekstrak Gelidium sp 

dengan 4 konsentrasi yang berbeda dengan tiga kali replikasi yaitu 200, 150, 100 dan 50 

µg/mL dan kontrol dengan menggunakan media DMEM. Kemudian dilakukan inkubasi 

selama 72 jam di inkubator CO2 dan penambahan pewarna trypan blue untuk menentukan 

viabilitas sel. Kelemahan dari metode penghitungan langsung adalah subyektivitasnya 

yang tinggi dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama. Untuk mengurangi 

subyektivitas, penghitungan diulang minimal 3 kali dan pengamatan bentuk sel yang hidup 

dan mati harus konsisten. Pemaparan sel dengan trypan blue yang terlalu lama dapat 

menyebabkan sel yang hidup juga menyerap trypan blue dan lama–kelamaan sel dapat mati 

karena trypan blue. Untuk mengatasi hal ini maka penambahan trypan blue ke dalam 

sumuran tidak dilakukan secara serempak namun satu persatu tiap sumuran ditambah 

trypan blue, dihomogenkan kemudian langsung dihitung dengan haemaocytometer di 

mikroskop inverted.  

Media yang digunakan banyak mengandung protein dimana protein-protein serum 

dalam media juga memiliki afinitas terhadap trypan blue. Hal ini juga dapat mempengaruhi 

pengamatan karena akan mempengaruhi bidang pandang, yaitu saat pengamatan akan 

terlihat gelap dan kotor sehingga menyulitkan pengamatan sel hidup. Penghitungan secara 

langsung membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat berpengaruh pada stabilitas 

sel karena sel berada di suhu penyimpanan dengan suhu dan aliran CO2 yang berbeda. 

Data yang diperoleh dari uji sitotoksisitas dengan metode direct counting ini berupa data 

jumlah sel yang hidup dari tiap perlakuan dengan pemberian ekstrak alga merah Gelidium sp 

dengan berbagai konsentrasi. Dari data jumlah sel yang hidup tersebut ditentukan persentase 

kematian sel. Pengamatan morfologi sel setelah di treatment dilakukan dibawah mikroskop 

inverted pada setiap sampel ekstrak dengan konsentrasi 200, 150, 100 dan 50 µg/mL. Gambar hasil 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
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perlakuan pada jam ke-0 dan dapat dilihat pada gambar 3 sedangkan hasil perlakuan pada jam ke-

72 dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Konsentrasi 200 µg/mL 

Gambar 4.6 Perlakuan ekstrak Gelidium sp terhadap sel Caco-2 dalam waktu 72 jam 

 

4. Uji Antioksidan Ekstrak Gelidium sp 

Pada penelitian ini hanya menetukan besarnya persentase nilai absorbansi dari 

ekstrak alga merah Gelidium sp. Uji antioksidan menggunkan beberapa konsentrasi yaitu 

50 µg/mL, 150 µg/mL, dan 200 µg/mL. Warna larutan pada masing-masing perlakuan 

berbeda-beda, Kontrol negatif berwarna ungu tua karena banyak mengandung DPPH 

sedangkan kontrol positif berwarna bening karena mengandung asam askorbat yang 

 

(A) Kontrol 

 

(B) Konsentrasi 50 µg/mL 

 

(C) Konsentrasi 100 µg/mL 

 

(D) Konsentrasi 150 µg/mL 
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memiliki aktivitas antioksidan tinggi, perbedaan tersebut disajikan pada lampiran 4.8. 

Untuk kontrol positif menggunakan asam aksorbat dengan konsentrasi 100 µg/mL. 

Pembacaan dilakukan dipanjang gelombang 518 nm menggunakan UV-vis. Berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan persentase nilai absorbansi untuk konsentrasi 50 µg/mL, 150 

µg/mL, dan 200 µg/mL secara berturut-turut 7,92 %, 26,73 %, dan 11,88 % (Tabel 4.1 dan 

Lampiran 4.9). Sedangkan persentase nilai absorbansi dari asam askorbat konsentrasi 100 

µg/ml sebesar 79,20 % (Lampiran 4.10). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ekstrak 

Gelidium sp memiliki aktivitas antioksidan meskipun lebih rendah dibandingkan dengan 

aktivitas antioksidan asam askorbat (vitamin C). 

 

Tabel 4.2 Hasil Pembacaan Spektro UV-VIS 518 nM 

No Konsentrasi Hasil % Absorbansi 

1 50 µg/mL 0,093 7,92 % 

2 150 µg/mL 0,074 26,73 % 

3 200 µg/mL 0,089 11,88 % 

4 Kontrol Positif (Asam Askorbat) 100 µg/mL 0,021 79,20 % 

5 Kontrol Negatif (Akuades) 0,101 0 % 

 

 

D. Diskusi 

1. Uji Fitokimia dengan Gass Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS) 

Berdasarkan hasil kromatogram dari ekstrak Gelidium sp diketahui terdapat 

senyawa senyawa yang bersifat toksik hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elsie dan Dhanarajan (2010) dan Alghazeera et. al. (2016) bahwa alga 

Gelidium sp memiliki komponen senyawa bioaktif berupa alkaloid, saponin, phytosterol, 

phenolic compounds, dan flavonoid (Elsie dan Dhanarajan, 2010; Alghazeera et. al., 

2016), antosianin, tannin, dan C-heterosids (Metidji et. al., 2015) selain   itu juga 

mengandung phystosterol (Elsie dan Dhanarajan, 2010). Menurut Ye et. al. (2007) dalam 

Zakaria et. al., (2011) senyawa flavonoid, tannin, saponin, dan triterpenoid telah 

dilaporkan memiliki aktivitas antitumor. Senyawa metabolit sekunder tersebut memiliki 

potensi sebagai antioksidan, antijamur, antikoagulan, antibakteri, dan antikanker. 
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2. Uji Sitotoksisitas Ekstrak Gelidium sp Terhadap Sel Kanker Caco-2 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui sel yang mati berbentuk bulat, mengapung 

dan tersebar. Sel hidup berbentuk lonjong seperti jarum yang saling berdempet dengan sel 

lainnya yang ada disekitarnya dan menempel pada dasar wadah kultur. Pada konsentrasi 

50 µg/mL tidak terlihat adanya pengaruh pemberian ekstrak terhadap pertumbuhan sel 

Caco-2 karena memiliki kesamaan dengan kontrol. Pada konsentrasi 150 µg/mL memiliki 

jumlah sel mati lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel yang mati pada konsentrasi 

100 µg/mL. Konsentrasi 200 µg/mL kondisi sel Caco-2 tidak dapat membelah dan hanya 

mengambang di permukaan media dengan bentuk bulat dan terdapat beberapa sel yang 

mengalami kerusakan. Adanya proses pengahambatan pertumbuhan sel disebabkan oleh 

beberapa cara diantaranya secara apoptosis dan nekrosis. 

Menurut Zakaria et al (2011) bahwa beberapa senyawa yang diduga mampu 

menghambat pertumbuhan sel adalah dari kelompok flavonoid, tannin, saponin dan 

triterpenoid. Mekanisme kerja dari dari kelompok senyawa flavonoid adalah dengan 

memodulasi penahanan siklus sel pada fase G1 menuju fase S. Adapun mekanisme kerja 

saponin dan triterpenoid dengan cara merusak permeabilitas membran mitokondria pada 

sel atau menyebabkan sel mengalami nekrosis dan kematian. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alghazeer et al., 

(2016) yang melakukan uji antiproliferasi beberapa ekstrak alga pada sel Caco-2 secara in 

vitro diantaranya Gelidium latifolium. Pada konsentrasi 200 µg/mL memiliki kemampuan 

menghambat sebesar 85% dan persentasi populasi sel tertinggi terjadi pada fase G0 dan 

terendah pada fase Sub G (Alghazeer et al., 2016). Namun pada penilitian ini, pada 

konsentrasi 200 µg/mL sel Caco-2 sudah tidak dapat lagi hidup dan berkembang melainkan 

hanya mengambang dipermukaan dan tidak dapat menempel di dasar dish. 

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan perhitungan nilai viabilitas untuk 

melihat konsentrasi yang optimum dari ulangan 1 dan 2 didapatkan nilai IC50 masing-

masing 141,38 µg/ml dan 136,14 µg/ml. Dari dua data tersebut jika dirata-ratakan 

didapatkan nilai IC50 sebesar 138,76 µg/mL. Semakin kecil harga IC50 maka senyawa 

semakin bersifat toksik, sebaliknya semakin besar harga IC50 maka semakin bersifat tidak 
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toksik (Meyer et al, 1982). Berdasarkan hasil tersebut, ekstrak alga merah Gelidium sp 

masih belum dapat dikatakan sebagai calon agen antikanker karena memiliki IC50 di atas 

100 µg/mL. menurut Meiyanto (2008) nilai IC50 < 100 µg/mL pada senyawa campuran 

menunjukkan aktivitas antikanker yang dapat menghambat proliferasi sel serta sangat 

potensial sebagai agen kemoprevensi, yaitu senyawa yang dapat mencegah proses 

karsinogenesis yang memicu kanker. Disamping itu, nilai IC50 tersebut cukup menarik 

untuk dikembangkan sebagai agen kemoprevensi. 

Beberapa faktor yang menyebabkan nilai IC50 bernilai lebih besar dari 100 µg/mL 

diantaranya pelarut yang digunakan bukan pelarut yang optimal dalam menarik senyawa 

bioaktif Gelidium sp terutama yang besifat toksik. Faktor lainnya adalah sel Caco-2 

mempunyai dinding sel yang tebal. Tiap sel kanker memiliki karakteristik yang berbeda 

seperti struktur sel dan permeabilitas membrane sel sehingga berpengaruh terhadap 

kemampuan atau efek sitotoksisitas senyawa terhadap sel kanker. Semakin tinggi 

permeabilitas membrane sel, maka ekstrak Gelidium sp akan lebih mudah masuk ke dalam 

sel kanker (Atmaningsih, 2008). 

Penelitian ini adalah penilitian awal untuk mengungkapkan aktivitas antiproliferasi 

dari alga merah Gelidium sp. Oleh karena itu, variasi pelarut polar, semipolar, dan nonpolar 

yang digunakan penting dilakukan untuk mengetahui pelarut yang terbaik untuk 

digunakan. Sehingga nantinya didapatkan hasil ekstraksi yang maksimal dan mendapatkan 

senyawa yang lebih maksimal. Selain itu, untuk memastikan mekanisme kerja 

antiproliferasi pada alga merah Gelidium sp serta mengetahui senyawa bioaktif yang 

bersifat antikanker perlu dilakukan pada penelitian lanjutan, mengingat sangat beragamnya 

karakteristik sel-sel kanker dan sangat beragam pula mekanisme kerja senyawa antikanker 

tersebut. 

 

3. Uji Antioksidan Ekstrak Gelidium sp 

Hasil uji aktivitas antioksidan terhadap ekstrak Gelidium sp yang rendah sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alghazeer et al., (2016) yang melakukan uji 

aktivitas antioksidan pada beberapa alga hijau (Ulva lactuca dan Codium tomentosum), 

alga cokelat (Cystoseira crinita, Cystoseira stricta, dan Sargassum vulgare), dan alga 

merah (Gelidium latifolium, Hypnea musciformis, dan Jania rubens) yang berasal dari 
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perairan Libya. Didapatkan hasil bahwa Gelidium latifolium dan Codium tomentosum 

memiliki aktivitas antioksidan yang rendah dibanding beberapa alga yang diuji dengan 

nilai IC50 sebesar 300 µg/mL. Adapun aktivitas tertinggi berasal dari alga cokelat 

Cystoseira crinite dengan nilai IC50 sebesar 300 µg/mL. 

Rendahnya aktivitas antioksidan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, 

diantaranya karena metode ekstraksi yang digunakan kemungkinan tidak cukup menarik 

komponen kimia yang bersifat antioksidan dalam Gelidium sp. Selain itu karena vitamin C 

merupakan senyawa murni sedangkan ekstrak alga merah Gelidium sp masih merupakan 

senyawa campuran dan belum diketahui kandung senyawanya yang bersifat antioksidan, 

dimana adanya senyawa yang tidak bersifat antioksidan kemungkinan bisa mempengaruhi 

aktivitas antioksidan ekstrak alga merah Gelidium sp itu sendiri. 

 

E. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian uji aktivitas antiproliferasi ektrak alga merah Gelidium sp 

terhadap pertumbuhan sel kanker Caco-2 dengan waktu inkubasi selama 72 jam memiliki 

aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker Caco-2 dengan nilai konsentrasi efektif sebesar 

138,76 µg/mL. 
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