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Abstrak
Curcuma longa telah digunakan masyarakat untuk mengatur siklus menstruasi dan secara farmakologi

berefek antifertilitas. Penelitian terakhir mengemukakan bahwa kurkumin, zat aktif di dalam C. longa
dapat menghambat steroidogenesis dari sel granulosa penghasil estrogen. Apakah aktivitas
antisteroidogenesis tersebut berupa penghambatan fungsi atau berupa penghambatan viabilitas masih
belum diketahui. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kurkumin dan ekstrak etanol C.
longa terhadap viabilitas sel granulosa ovarium.Metode: Penelitian ini bersifat eksperimen kuasi. Uji
viabilitas mengunakan metode MTT yang dilakukan terhadap kultur sel granulosa dari folikel sedang
ovarium babi (3-5 mm) dan telah diinkubasi 24 jam dalam mikroplate 96-sumuran. Subyek penelitian
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan (sel granulosa + DMEM + kurkumin atau
ekstrak etanol C. longa) dan kelompok kontrol negatif (sel granulosa + DMEM). Paparan senyawa uji
dilakukan selama 24 dan 48 jam dalam incubator 5% CO2, 37°C. Absorbansi subyek penelitian dibaca
dengan ELISA Reader dan persentase viabilitas sel ditetapkan dengan membandingkannya dengan
kontrol negatif.Hasil: Kurkumin dan ekstrak etanol C. longa L menurunkan viabilitas sel granulosa. Efek
penghambatan viabilitas sel granulosa dihasilkan oleh C. longa L konsentrasi tertinggi (200 µg/ml)
dengan rentang antara 15,34% sampai 23,16%. Sel granulosa babi yang terpapar senyawa selama 24
jam penurunan viabilitasnya berkorelasi dengan semakin besarnya konsentrasi kurkumin maupun ekstrak
etanol C. longa L (p<0,05). Tidak ada perbedaan viabilitas antara sel granulosa yang terpapar senyawa
selama 24 dan 48 jam (p>0,05). Kesimpulan: Kurkumin dan ekstrak etanol C. longa L menurunkan
viabilitas sel granulosa pada konsentrasi yang semakin tinggi, namun lama paparan  tidak mempengaruhi
viabilitasnya.

Kata kunci: Curcuma longa, kurkumin, viabilitas sel, antifertilitas, sel granulosa

Pendahuluan
Lebih dari 70% populasi Indonesia mengguna-

kan herbal secara rutin, salah satunya adalah kunyit
(Curcuma longa L.)(Anonim, 2012). Kunyit selain
digunakan sebagai pewarna dan penambah rasa
bahan makanan, penggunaannya sebagai obat
herbal tradisional sudah banyak digunakan dalam
dunia medis. Masyarakat lokat telah menggunakan
rimpang tanaman ini untuk menjarangkan kehamil-
an dan membantu mengatur siklus menstruasi. Ter-
nyata efek samping menjarangkan kehamilan ini
berpotensi dimanfaatkan sebagai kontrasepsi alami
(Dharma, 1985).Liju et  al. (2011) menemukanbahwa
C. longa L. berkhasiat sebagai antioksidan, anti-
inflamasi,dan antinociceptif.

Sampai sekarang telah diketahui ada 40 efek
terapi kurkumin, suatu senyawa aktif dalam C.
LongaL, yang sudah diteliti di seluruh dunia
(Anggarwal dkk., 2003; Liju et al., 2011) antara lain
sebagaiantibakteri,antivirus, antioksidan, immuno-
modulator, antiinflamasi dan antikanker (Naz,
2011).Nurcahyo dan Soejono (2003), menemukan
bahwa kurkumin 50 µM secarain vitro menghambat
steroidogenesis, menurunkan aktivitas proliferasi,
dan menginduksi apoptosis sel granulosa babi
selaku penghasil estrogen. Efek antisteroidogene-
sisnya terhadap sel granulosa berupa peng-
hambatan fungsi atau melalui penghambatan
jumlah sel granulosa hidup (viabilitas) belum pernah
diteliti. Oleh karena itu penelitian viabilitas sel granu-
losa babi akibat pemberian kurkumin dan ekstrak
etanol C. longa L berbagai konsentrasi ini dilakukan



151151151151151Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

agar dapat menjembatani tingkat kajian ilmiah
berbasis bukti yang lebih tinggi,sehingga peman-
faatan sumber daya hayati lokal C. longa Lsebagai
potensi kontrasepsi alami yang murah dan aman
dapat direalisasikan dan memberi manfaat bagi
bangsa dan negara Indonesia.

Metode
Penelitian telah mendapatkan ijin dari Komite

Etik Fakultas Kedoktran. Penelitian dilakukan di
laboratorium menggunakan sel granulosa ovarium
babi ukuran sedang (3-5 mm) dengan rancangan
post-test control group only design.

Bahan tanaman
Kurkumin diperoleh dari Tim Molnas Fakultas

Farmasi UGM sedangkan rimpang C. longa L
diperoleh dari Pakem Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta dan telah dideterminasi di Bagian Biologi
Farmasi UGM.

Pembuatan ekstrak etanol C. longa L
Curcuma longa dibuat simplisia kering dengan

cara rimpangdipotong tipis dandikeringkan
dengan oven bersuhu 50oC. Rimpang digiling
menjadi serbuk dan dimaserasi dengan etanol.
Setelah 24 jam, dilakukan filtrasi secara vacuum,
lalu ampas dimaserasi kembali. Proses ini diulang
hingga 3 kali. Filtrat diuapkan hingga diperoleh
ekstrak kental.

Penyiapan larutan uji
Kurkumin dibuat larutan stok dengan

konsentrasi 100mM sedangkan ekstrak etanol C.
longa L 50 mg/ml menggunakan pelarut DMSO.
Untuk uji viabilitas sel dibuat enam konsentrasi
dengan cara mengencerkan larutan stok secara se-
rial menggunakan DMEM yaitu  6,25; 12,5; 25; 50;
75; dan 100 ìM untuk kurkumin dan 6,25; 12,5; 25;
50; 100; 200 ìg/mL untuk ekstrak etanol C. longa L.

Isolasi dan kultur sel granulosa ovarium
babi

Ovarium babi yang diperoleh dari tempat
pemotongan hewan di Yogyakarta dimasukkan
dalam botol berisi es, PBS dan Penstrep 1% dan
dibawa ke laboratorium dalam waktu kurang dari
2 jam. Sampai di laboratorium, ovarium dibersihkan
dari jaringan lain dan dicuci air bersih mengalir

selanjutnya dimasukkan kembali dalam toples steril
yang berisi PBS dan Penstrep 1% baru. Isolasi sel
granulosa dan kultur dilakukan dalam ruang lami-
nar air flow (LAF). Sel granulosa diaspirasi dari folikel
ukuran sedang ovarium menggunakan disposable
spuit 1 mL dan jarum ukuran 26 G kemudian
dimasukkan ke dalam conical tube 15 mL. Suspensi
sel granulosa disentrifus dengan kecepatan
2000rpm, suhu 4oC selama 10 menit. Supernatan
dibuang dan sel dicuci dengan PBS. Pencucian
diulangi sebanyak 2-3 kali.

Jumlah sel yang diperoleh kemudian dihitung
dengan pengecatan trypan blue 0,4%. Sejumlah
100 ìL larutan sel granulosa konsentrasi 5 x 104 sel/
mL dalam media komplit (DMEM, FBS 10%,
Penstrep 5%, dan Fungizone 1%) ditanam dalam
mikroplate 96 sumuran kemudian diinkubasi
dengan inkubator CO2 -5%, 37oC. Setelah 48-72 jam
inkubasi atau sel konfluen, media penumbuh
dibuang dan kultur sel selanjutnya diberi perlakuan
dengan senyawa uji.

Uji Viabilitas sel
Dua buah microplate 96 sumuran (microplate

I untuk waktu inkubasi (paparan senyawa) 24 jam,
dan microplate II untuk waktu inkubasi (paparan
senyawa) 48 jam yang sudah berisi kultur sel granu-
losa konfluen disiapkan dalam ruang Laminar Air
Flow (LAF). Media kultur diaspirasi sehingga tersisa
sel yang masih menempel di dasar plate. Sumuran
kelompok perlakuan ditambahkan 100 µl senyawa
uji dan 100 µl media DMEM komplit sedangkan
kelompok kontrol negatif ditambahkan 200µl me-
dia DMEM komplit. Sebagai kontrol pelarut
senyawa uji, sumuran berisi sel granulosa dimasuk-
kan 100 µl media DMEM dan 100 µl  DMSO 1%.
Sebagai blanko, dimasukkan 200 µl media DMEM
tanpa sel granulosa babi ke sumuran. Tiap kelom-
pok diulang tiga kali.

Mikroplate yang telah diberi perlakuan masing
masing diinkubasi dalam inkubator CO2 5%, suhu
370C selama 24 jam  dan 48 jam. Setelah inkubasi,
media sel kultur dibuang. Kemudian setiap sumur-
an suspensi sel kultur ditambahkan 100 µL me-
dium DMEM dan 10 µL larutan MTT. Suspensi sel
kultur dimasukkan kembali ke dalam inkubator dan
diinkubasi selama 4 jam, 37oC. Setelah periode
inkubasi selesai, kultur sel diambil kembali dan
kristal formazan MTT yang terbentuk dilarutkan
dengan penambahan buffer pelarut MTT(SDS 10%
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dalam HCl 0,01 M) dengan volume 100 µL. Cawan
digoyang dengan shaker untuk mempercepat
disolusi kristal. Warna yang terbentuk  dibaca dalam
waktu 1 jam setelah penambahan buffer pelarut
MTT. Pembacaan  absorbansi (Optical Density =
OD) dilakukan dengan menggunakan ELISA-type
plate reader (Anthos 2001, tipe 10350, Labtec In-
strument, Austria) pada panjang gelombang 595
nm.

Nilai viabilitas diperoleh dari hasil absorbansi.
Nilai absorbansi berbanding lurus dengan jumlah
sel hidup. Perbedaan rata-rata persentase viabilitas
sel granulosa babi antara satu kelompok konsen-
trasi kurkumin maupun ekstrak etanol C. longa L
dengan kelompok konsentrasi lain dianalisis dengan
menggunakan uji ANOVA  satu arah dengan derajat
kemaknaan 95%, dilanjutkan dengan analisis mul-
tiple comparison Post Hoc. Untuk melihat hubung-
an konsentrasi ekstrak etanol C. longa L. dengan
persentase viabilitas sel granulosa babi dalam
bentuk hubungan korelasi, digunakan uji korelasi
Pearson. Selanjutnya untuk melihat hubungan lama
paparan senyawa uji dengan persentase viabilitas
sel granulosa babi, maka digunakan independent-
samples T Test.

Hasil
Pemeriksaan kuantitatif dengan menggunakan

metode MTT menunjukkan bahwa viabilitas sel
granulosa akibat pemberian kurkumin konsentrasi
6,25 - 100 μM  selama 24 jam lebih rendah daripada
kontrol negatif namun nilainya cukup yaitu di atas
65%. Viabilitas sel terendah (65,64±5,26%) dimiliki
oleh sel granulosa yang terpapar kurkumin 6,25
μM dan viabilitas sel lebih dari 75% pada sel yang
diberi kurkumin 12,5–100 μM. Sementara sel granu-
losa yang diinkubasi selama 48 jam menunjukkan
persentase viabilitas yang lebih baik daripada yang
diinkubasi 24 jam. Hal ini ditunjukkan dengan
hampir di seluruh konsentrasi viabilitasnya lebih dari
80%. Inkubasi 48 jam sel granulosa dengan konsen-
trasi terendah kurkumin viabilitasnya 84,81±7,55%.
Nilai ini lebih tingggi daripada sel yang diinkubasi
kurkumin selama 24 jam. Kontrol sel yang diberi
DMSO 1%, suatu senyawa yang bersifat mem-
bunuh sel, menunjukkan bahwa viabilitas sel
diinkubasi DMSO selama 24 jam dan 48 jam lebih
dari 94% (Tabel 1 dan Gambar 1).

Tabel 1. Persentase viabilitas sel granulosa babi yang diberi
kurkumin dan diinkubasi 24 dan 48 jam

Hasil uji Anova  pada persentase viabilitas sel
granulosa babi yang diberi kurkumin berbagai
konsentrasi pada inkubasi 24 jam menunjukan nilai
p = 0,028 yang berarti terdapat perbedaan rata-
rata persentase viabilitas sel granulosa babi antara
kelompok perlakuan meliputi yang diberi kurkumin
berbagai konsentrasi, kontrol negatif, dan kontrol

DMSO. Post Hoc test dengan Tukey HSD
menunjukkan bahwa viabilitas kontrol DMSO lebih
besar secara signifikan daripada sel yang diberi
kurkumin 6,25 μM (p = 0,03) sedangkan konsentrasi
kurkumin lainnya tidak menunjukkan perbedaan
viabilitas,



153153153153153Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

Gambar 2. Persentase viabilitas sel granulosa babi yang diberi kurkumin
dan diinkubasi 24 dan 48 jam

Hasil uji ANOVA persentase viabilitas sel granu-
losa babi yang diberi kurkumin berbagai konsen-
trasi pada lama inkubasi 48 jam menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persen-
tase viabilitas sel granulosa babi antara kelompok
perlakuan meliputi yang diberi kurkumin berbagai
konsentrasi, kontrol negatif, dan kontrol DMSO.
Hasil ini dilihat dari hasil uji statistik yang menunjuk-
kan nilai p = 0,124.

Hasil Independent-Samples T Test di Tabel 1
menunjukan bahwa viabilitas sel granulose yang
diinkubasi kurkumin selama 24 dan 48 jam di
hampir semua konsentrasi  menunjukkan viabilitas
tidak berbeda (p > 0,05) kecuali konsentrasi 100
µM (p = 0,02) yaitu viabilitas sel yang diinkubasi 48
jam lebih tinggi daripada 24 jam.

Berdasarkan uji korelasi Pearson didapatkan
korelasi negatif yang lemah, baik yang diinkubasi

24 jam (r = -0,54) dan 48 jam (r = -0,16) antara
persentase viabilitas sel granulosa babi dengan
konsentrasi kurkumin dengan nilai p secara ber-
turut-turut 0,007 dan 0,45. Hal ini berarti semakin
besar nilai konsentrasi kurkuminmaka semakin kecil
persentase viabilitas sel granulosa babi dan
sebaliknya.

Sel granulosa yang diinkubasi 24 jam dengan
ekstrak etanol C. longa L konsentrasi terendah
(6,25µg/mL)  menunjukkan viabilitas sel granulose
sebesar 87,01±24,37%. Pertambahan konsentrasi
ekstrak sampai 50 µg/mL, menunjukkan bahwa
viabilitas sel cenderung meningkat yaitu sampai
100,62±3,40%. Mulai konsentrasi 100 µg/mL
viabilitas menurun dan terendah di konsentrasi 200
µg/mL dengan viabilitas  23,16±13,17% (Tabel 2
dan Gambar 2).

Tabel 2. Persentase viabilitas sel granulosa babi yang diberi
ekstraketanol C. longa  dan diinkubasi 24 dan 48 jam
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Sel granulosa yang diinkubasi ekstrak etanol
C. longa L selama 48 jam, persentase viabilitasnya
cenderung lebih besar daripada inkubasi 24 jam.
Mulai konsentrasi terendah (6,25 µg/mL) sampai
konsentrasi 100 µg/mL viabilitas cenderung naik
seperti sel yang diinkubasi 24 jam dan viabilitas sel

turun menjadi 15,34±6,32% pada sel yang diberi
konsentrasi 200 µg/mL (Tabel 2 dan Gambar 2).
Berdasar uji t tidak didapatkan perbedaan viabilitas
sel antara inkubasi ekstrak etanol C. longa L 24 jam
dengan 48 jam di semua konsentrasi (p > 0,05,
Tabel 2).

Gambar 3. Persentase viabilitas sel granulosa babi yang diberi ekstrak
etanol C. longa L dan diinkubasi 24 dan 48 jam

Berdasarkan uji ANOVA, diketahui bahwa pada
kelompok waktu inkubasi 24 jam dan 48 jam secara
umum terdapat perbedaan yang sangat signifikan
di antara kelompok perlakuan (p = 0,000). Berdasar-
kan analisis Post Hoc, persentase viabilitas
kelompok konsentrasi ekstrak etanol C. longa L 200
µg/mL menghasilkan perbedaan yang sangat
signifikan (p = 0,000) terhadap persentase viabilitas
semua kelompok konsentrasi dalam waktu inkubasi
24 jam maupun 48 jam. Selain itu didapatkan
bahwa persentase viabilitas kelompok kontrol me-
dia + sel dan kelompok DMSO tidak berbeda
signifikan (p = 1,00). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa DMSO 1% tidak mempengaruhi persentase
viabilitas sel granulosa babi, sehingga DMSO 1%
tidak menjadi variabel pengganggu dalam
penelitian ini.

Konsentrasi ekstrak etanol C. longa L 200 µg/
mL menyebabkan penurunan signifikan persentase
viabilitas sel granulosa babi hingga 15,34% (48 jam)
dan  23,16% (24 jam). Sehingga dapat disimpulkan
ekstrak etanol C. longa L  pada konsentrasi lebih
rendah tidak mempengaruhi viabilitas sel granu-
losa babi, sementara pada konsentrasi 200 µg/mL
akan menyebabkan penurunan viabilitas sel granu-
losa babi. Hasil Independent-Samples T Test di Tabel

2 menunjukan bahwa viabilitas sel granulosa yang
diinkubasi ekstrak etanol C. longa L selama 24 dan
48 jam di hampir semua konsentrasi  menunjukkan
viabilitas tidak berbeda (p > 0,05).

Berdasarkan uji korelasi Pearson, didapatkan
korelasi yang sangat signifikan (p=0,04) antara
persentase viabilitas sel granulosa babi dengan
konsentrasi ekstrak etanol C. longa L inkubasi 24
jam sementara p = 0,01 untuk inkubasi 48 jam.
Hubungan korelasi tersebut bersifat yang lemah
pada waktu inkubasi 24 jam (r = 0,49) dan
hubungan korelasi yang kuat pada 48 jam (r=0,59)
dengan arah hubungan korelasi yang negatif (-),
artinya semakin besar nilai konsentrasi ekstrak
etanol C. longa L. maka semakin kecil persentase
viabilitas sel granulosa babi. Dengan demikian,
maka dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat
-dose-dependent di dalam penelitian ini.

Pemeriksaan secara kualitatif menunjukkan
bahwa pemberian kurkumin pada kultur sel granu-
losa babi selama 24 dan 48 jam di semua
konsentrasi (6,25-100 ìM) viabilitasnya baik begitu
pula yang diberi ekstrak etanol C. longa L
konsentrasi 6,25-100 ìg/mL sedangkan konsentrasi
200 ìg/mL C. longa L viabilitasnya buruk. Gambaran
sel hidup dan mati terlihat di Gambar 3.
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Gambar 3. Gambaran sel granulose babi

Pembahasan
Viabilitas sel granulosa yang diinkubasi dengan

kurkumin berbagai konsentrasi (6,25 – 100 μM)
menunjukkan viabilitas yang lebih rendah
dibandingkan kontrol negatif namun hal ini tidak
berbeda secara bermakna.  Hal ini menunjukkan
bahwa kurkumin mempunyai sifat menghambat
proliferasi sel granulosa namun sampai kurkumin
konsentrasi tertinggi viabilitasnya tetap baik.
Terdapat korelasi negatif antara konsentrasi kurku-
min dengan viabilitas yaitu semakin besar nilai
konsentrasi kurkuminmaka semakin kecil persentase
viabilitas sel granulosa babi dan sebaliknya.Hal ini
berarti bahwa ada hubungan konsentrasi dengan
efek. Meskipun sel granulosa yang dipapar kurku-
min berbagai konsentrasi selama 48 jam viabilitas-
nya lebih besar namun tidak ada perbedaan
viabilitas yang bermakna antar konsentrasi baik
pada inkubasi selama 24 jam maupun 48 jam
kecuali konsentrasi tertinggi kurkumin (100 µM)
yaitu viabilitas sel yang diinkubasi 48 jam lebih
tinggi daripada 24 jam (p = 0,02). Hal ini dapat
diartikan bahwa pada sel granulosa yang terpapar
kurkumin 48 jam, efek kurkumin sudah mulai
menurun dibandingkan yang terpapar 24 jam,
sehingga sel granulosa dapat berproliferasi lagi.

Seperti halnya kurkumin, viabilitas sel granu-
losa yang diinkubasi dengan ekstrak etanol C. longa
L berbagai konsentrasi (6,25 – 200 μg/mL)
menunjukkan viabilitas yang lebih rendah di-
bandingkan kontrol negatif namun hal ini tidak
berbeda secara bermakna kecuali konsentrasi
tertinggi (200  μg/mL) terdapat perbedaan ber-
makna dengan semua konsentrasi ekstrak etanol
C. longa L yang diberikan. Viabilitas sel yang
diinkubasi ekstrak etanol C. longa L selama 24 jam
menunjukkan viabilitas sel yang baik namun
persentasenya lebih rendah daripada inkubasi 48
jam dan hal ini tidak berbeda bermakna. Hal ini
berarti bahwa tidak ada time-dependent effect.

Penurunan viabilitas sel diduga karena efek anti-
proliferasi dan induksi apoptosis kurkumin. Li et al.
(2012) yang menyatakan lama pajanan kurkumin
(24 jam, 48 jam dan 72 jam) menurunkan proliferasi
sel kanker payudara mcf-7 secara signifikan pada
pajanan kurkumin konsentrasi >10 µM. Penelitian
lain yang dilakukan Jee et al. (1998) menyatakan
pajanan kurkumin 50 µM terhadap karsinoma sel
basal selama 12 jam, 24 jam dan 72 jam
mengakibatkan apoptosis sel sebanyak 30%, 50%
dan 63 %. Hasil bervariasi pengaruh lama pajanan
kurkumin terhadap viabilitas sel ini diduga karena
efek anti-proliferasi dan induksi apoptosis yang
ditimbulkan kurkumin tergantung pada jenis sel
target. Terdapat korelasi negatif antara konsen-trasi
ekstrak etanol C. longa L dengan viabilitas yaitu
semakin besar nilai konsentrasi ekstrak etanol C.
longa L maka semakin kecil persentase viabilitas
sel granulosa babi dan sebaliknya. Hal ini berarti
bahwa ada hubungan konsentrasi dengan efek.

Suatu senyawa dapat menurunkan viabilitas sel
salah satunya karena bersifat antiproliferasi atau
memicu apoptosis melalui penghambatan aktivitas
protein tyrosine kinase, aktivitas protein kinase C,
ekspresi c-myc nRNA, ekspresi Bcl-2 mRNA,
aktivitas thymidine kinase (Zhou et al., 2011),
inhibisi aktivasi nuclear factor-κB (NF-κB), Bcl-2, Bcl-
xL, cyclin D1, interleukin (IL)-6, cyclooxygenase 2
(COX-2) dan matrix metallopeptidase (MMP)-9 (Lao
et al., 2006).

Kurkumin memiliki kemampuan menghambat
proliferasi dan menstimulasi terjadinya apoptosis
pada sel granulosa ovarium babi. Penghambatan
proliferasi sel granulosa ovarium babi ditunjukan
dengan penurunan PCNA (marker proliferasi)
sedangkan apoptosis ditunjukan dengan akumulasi
bax (marker apoptosis) (Kadasi et al., 2012). Prolif-
erating cell nuclear antigen (PCNA) adalah suatu
antigen yang diekspresikan di dalam nukleus sel
dan merupakan regulator proliferasi sel yang
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penting (Junqueira and Carneiro, 2005). Bax
merupa-kan bagian dari protein famili Bcl-2 dan
bersifat pro-apoptotik dengan memicu terjadinya
kerusak-an membran mitokondria. Apabila ekspresi
bax meningkat pada suatu sel maka kemungkinan
sel akan mengalami proses apoptosis (Xiong et
al., 1991). Kemampuan menghambat proliferasi
dan menstimulasi terjadinya apoptosis ini diduga
mem-pengaruhi viabilitas sel. Semakin besar daya
hambat proliferasi dan stimulasi apoptosis maka
semakin rendah viabilitas selnya.Daya hambat
proliferasi dan stimulasi apoptosis kurkumin
sebanding dengan konsentrasi kurkumin yang
diberikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kenaikan konsentrasi kurkumin sampai 100 µM
tidak berpengaruh terhadap viabilitas sel granu-
losa ovarium babi.Dengan demikian kurkumin
konsentrasi < 100 µM aman digunakan untuk sel
granulosa ovarium babi. Sementara ekstrak etanol
C. longa L konsentrasi 200 μg/mL bersifat toksik
karena viabilitas selnya rendah.

Tetapi apakah mekanisme tersebut di atas
menjelaskan efek kurkumin dan ekstrak etanol C.
longa L terhadap semua sel termasuk sel granu-
losa ovarium babi masih perlu penelitian lebih
lanjut.Dengan demikian efek penghambatan
viabilitas sel granulosa sebagai sel yang berperan
dalam steroidogenesis berpotensi sebagai
kontrasepsi alami non-hormonal di masa depan.
Namun untuk mengetahui potensi tersebut, masih
harus dibutuhkan penelitian lanjutan mengenai
mekanisme penghambatan viabilitas dan uji
keamanannya.

Kesimpulan
Kurkumin dan ekstrak etanol C. longa L me-

nurunkan viabilitas sel granulosa pada konsentrasi
yang semakin tinggi, namun lama paparan tidak
mempengaruhi viabilitasnya.
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