
39 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyebabkan kematian sel kanker payudara MCF-7 

 

Swietenia mahagoni merupakan salah satu famili Meliaceae. Biji dari Swietenia mahagoni mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, 

terpenoid, antrakinon (Sukadirman, 2017). Selain itu juga mengandung senyawa limonoid (Bhurat et al, 2011; Setiani 2009).  

Pendekatan kemotaksonomi tanaman satu famili dengan Swietenia mahagoni 

Flavonoid Antrakuinon Terpenoid Alkaloid  

Menginhibisi aktivitas protein 

kinase, sehingga menghambat 

jalur tranduksi sinyal dari 

membrane ke sel inti. 

Flavonoid juga berfungsi untuk 

mengurangi resistensi tumor 

terhadap agen kemoterapi 

(Nurhayati, 2006).  

 

Menghambat polimerisasi 

protein menjadi mikrotubulus 

dan menyebabkan pembentukan 

benang spindel terhambat. Hal 

tersebut menyebabkan siklus 

terhenti pada tahap metaphase 

sehingga tidak terjadi 

pembelahan sel dan memicu 

terjadinya apoptosis (Bertomi, 

2011). 

 

Memblok siklus sel pada fase 

G2/M dengan menstabilkan 

benang-benang spindle pada 

fase mitosis sehingga 

menyebabkan proses mitosis 

terhambat. Pada tahap 

selanjutnya, akan terjadi 

penghambatan proliferasi sel 

dan pemacuan apoptosis 

(Setiawati  dkk, 2007). 

 

Meningkatkan aktivitas 

antitumorigenik dengan 

meningkatkan ekspresi p21 

dan caspase-7. Ekspresi p21 

secara langsung dapat 

mengaktifkan transkripsi dan 

ekspresi p53, dan kemudian 

meningkatkan apoptosis pada 

sel kanker payudara MCF-7. 

(Aziz et al, 2014).   

 

Ekstrak etanol biji Swietenia mahagoni  

Kanker payudara adalah tumor 

ganas yang dapat menyerang 

jaringan payudara pada perempuan. 

Berdasarkan data dari RS. Kanker Dharmais selama 

periode 4 tahun terjadi kenaikan jumlah penderita 

kanker payudara dan kematian akibat kanker 

payudara (Kemenkes RI, 2015) 

Beberapa pengobatan kanker seperti 

pembedahan, kemoterapi, dan radiasi, 

(Mutiah, 2015) banyak menimbulkan efek 

samping yang merugikan. 

Pemanfaatan bahan alam  sebagai alternatif 

pengobatan antikanker karena memiliki efek 

samping yang lebih kecil dibandingkan dengan 

pembedahan, radiasi, maupun kemoterapi.  

Salah satu tanaman yang berpotensi memiliki aktivitas sebagai antikanker adalah Swietenia mahagoni 

 

Ekstrak etanol biji Swietenia macrophylla 

yang merupakan kerabat dekat satu famili 

dengan Swietenia mahagoni mampu 

menghambat pertumbuhan sel kanker 

payudara MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 

88,43 µg/ml (Goh dan Kodir, 2011). 

Fraksi etil asetat biji Swietenia mahagoni pada uji BSLT 

menghasilkan nilai konsentrasi LC50 sebesar 17,7 ppm 

(Sianturi, 2001).  

Fraksi etil asetat Swietenia mahagoni mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker payudara T47D dengan nilai IC50 

49,12 ppm (Setiani, 2009).  

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Kanker merupakan salah satu istilah umum yang digunakan untuk satu 

kelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. 

Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Kanker 

didefinisikan sebagai pembentukan suatu jaringan baru yang abnormal dan 

bersifat ganas, dimana suatu kelompok sel dengan mendadak akan menjadi liar 

dan memperbanyak diri secara pesat dan terus menerus atau mengalami 

proliferasi yang dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan atau benjolan 

yang disebut tumor. Sel tersebut dapat menyebar melalui aliran darah dan 

menjalar ke tempat lain di tubuh yang disebut dengan metastase (Tjay dan 

Rahardja, 2007).  

Di dunia, kanker merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit 

cardiovascular. Berdasarkan data International Union Against Cancer (UICC) 

dari World Health Organization (WHO) tahun 2009 menunjukkan setiap tahun, 

12 juta orang diseluruh dunia menderita kanker dan 7,6 juta diantaranya 

meninggal dunia. Jika tidak diambil tindakan, maka pada tahun 2030 dapat 

diperkirakan mencapai 26 juta orang yang akan menderita kanker dan 17 juta 

diantaranya akan meninggal dunia. Kejadian ini akan lebih cepat di negara miskin 

dan berkembang (Rasjidi, 2010).  

Berdasarkan data pada Rumah Sakit Kanker Dharmais selama empat tahun 

berturut-turut sejak tahun 2010-2013 terjadi peningkatan jumlah kasus baru dan 

kematian akibat kanker payudara (Kemenkes RI, 2015). 

Pengobatan kanker telah berkembang pesat saat ini. Beberapa pengobatan 

kanker yang sudah diterapkan  saat ini yaitu pembedahan, radiasi dan kemoterapi 

(Mutiah, 2015). Pengobatan dengan pembedahan dapat merugikan pasien karena 

dapat menimbulkan cacat, pada pemberian terapi radiasi sering kali tidak selektif 

sehingga tidak aman untuk sel-sel normal lainnya (Sukardja, 2000). Sedangkan, 

pengobatan dengan kemoterapi dapat mengakibatkan efek samping yakni kurang 

selektif dalam menyerang sel target sehingga aksinya tidak hanya menyerang sel 

kanker namun sel normal yang memiliki kecepatan pertumbuhan tinggi juga 

menjadi sasaran kemoterapi tersebut (Chaveli-Lopez, 2014).  



41 

 

Usaha penyembuhan kanker dengan obat (farmakoterapi) atau dengan 

senyawa kimia (kemoterapi) pada umumnya belum mampu memberikan hasil 

yang memuaskan, sehingga dicari cara pengobatan alternatif dengan 

menggunakan obat tradisional dengan menggunakan bahan alam (Ma’at, 2004). 

Banyak tanaman di Indonesia yang sudah teridentifikasi dan yang belum 

teridentifikasi memiliki fungsi sebagai antikanker.  

Pada saat ini salah satu tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai antikanker 

adalah Swietenia mahagoni. Swietenia mahagoni merupakan salah satu tanaman 

yang berasal dari famili meliaceae. Berdasarkan penelitian telah terbukti bahwa 

Swietenia macrophylla yang merupakan kerabat dekat satu famili dengan 

Swietenia mahagoni memiliki aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara 

MCF-7 dengan nilai IC50 sebesar 88,43 µg/mL (Goh dan Kodir, 2011). Menurut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2009) fraksi etil asetat dari biji 

Swietenia mahagoni memiliki nilai LC50 74,30 ppm pada uji BSLT dan mampu 

menghambat pertumbuhan sel T47D (sel kanker payudara) dengan nilai 

konsentrasi inhibisi 50% (IC50) 49,12 ppm.  

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 

96%. Hasil akhir dari proses ekstraksi yaitu diperoleh ekstrak etanol biji Swietenia 

mahagoni. Ekstrak ini kemudian dilakukan uji skrining fitokimia. Menurut 

Sukadirman (2017) kandungan senyawa yang terkandung dalam biji mahoni yaitu 

flavonoid, alkaloid, terpenoid dan antrakuinon. Selain itu biji Swietenia mahagoni 

juga mengandung senyawa limonoid yang termasuk pada golongan triterpenoid 

(Bhurat et al, 2011; Shahidur et al, 2009). 

Setiap senyawa yang terkandung dalam biji mahoni memiliki mekanime 

yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa 

senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan antrakuinon memiliki aktivitas 

sebagai antikanker. Alkaloid memiliki aktivitas dalam menghentikan pembelahan 

sel pada tahap metafase, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker 

(Nogrady, 1992).  

Alkaloid bekerja dengan cara menghambat polimerisasi protein menjadi 

mikrotubulus dan menyebabkan pembentukan benang spindel terhambat. Hal 
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tersebut menyebabkan siklus terhenti pada tahap metaphase sehingga tidak terjadi 

pembelahan sel dan memicu terjadinya apoptosis (Bertomi, 2011).  

Flavonoid dapat menginhibisi aktivitas protein kinase, sehingga dapat 

menghambat jalur tranduksi sinyal dari membran ke sel inti. Selain itu, flavonoid 

juga berfungsi untuk mengurangi resistensi tumor terhadap agen kemoterapi 

(Nurhayati, 2006).  

Terpenoid mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dengan 

cara menginduksi kematian sel secara apoptosis (Harris et al, 2009). Terpenoid 

bekerja dengan cara memblok siklus sel pada fase G2/M dengan menstabilkan 

benang-benang spindel pada fase mitosis sehingga menyebabkan proses mitosis 

terhambat. Pada tahap selanjutnya, akan terjadi penghambatan proliferasi sel dan 

pemacuan apoptosis (Setiawati dkk, 2007).  

Antrakuinon dapat meningkatkan aktivitas antitumorigenik dengan 

meningkatkan ekspresi p21 dan caspase-7. Ekspresi p21 secara langsung dapat 

mengaktifkan transkripsi dan ekspresi p53, dan kemudian meningkatkan apoptosis 

pada sel kanker payudara MCF-7. (Aziz et al, 2014). Oleh karena itu, dilihat dari 

setiap mekanisme kandungan metabolit tersebut diharapkan dapat menghambat 

pertumbuhan sel kanker dan menjadi obat antikanker. 

Berdasarkan penjelasan di atas telah dilaporkan bahwa biji mahoni memiliki 

kandungan senyawa yang dapat memiliki aktivitas sebagai antikanker. Oleh 

karena itu, pada penelitian kali ini diharapkan dari senyawa yang terkandung 

dalam ekstrak etanol biji mahoni (Swietenia mahagoni) mampu memberikan 

aktivitas antikanker pada sel kanker payudara MCF-7.   
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