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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Skema Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Uraian Kerangka Konseptual 

Berdasarkan data pasien di RS. Kanker Dharmais, penyakit kanker 

terbanyak selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2010-2013 adalah kanker 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

Berdasarkan data pasien di RS. 

Kanker Dharmais, selama tahun 

2010-2014, jumlah kematian akibat 

kanker payudara selalu mengalami 

peningkatan (Kemenkes, 2015) 

Salah satu metode pengobatan kanker 

adalah kemoterapi. Namun, selain efektif 

untuk membunuh sel kanker, kemoterapi 

juga membunuh sel normal sehingga 

memberikan efek samping yang tidak 

diinginkan (American Brain Tumor 

Association, 2016) 

Pemanfaatan bahan alam  

sebagai alternatif 

pengobatan antikanker 

Biji Manilkara zapota memiliki aktivitas 

sebagai antikanker  

Ekstraksi etanol biji Manilkara zapota 

Salah satu penelitian oleh Gricilda (2014) 

menyebutkan bahwa esktrak etanol dari 

bunga Manilkara zapota menunjukkan 

aktivitas yang signifikan terhadap sel 

MCF-7 dengan nilai IC50 12,5 μg / ml. 

 

 

Dapat menyebabkan kematian 

sel kanker 

Alkaloid Flavonoid Terpenoid Polifenol Antrakuinon 
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payudara, serviks, paru, ovarium, rektum, tiroid, usus besar, hepatoma, dan 

nasofaring. Kanker payudara di Indonesia dapat dilihat dari pasien kanker 

payudara yang datang untuk pengobatan, dimana 60-70% penderita sudah dalam 

stadium III-IV (stadium lanjut) (Kemenkes, 2016). 

Berbagai metode pengobatan alternatif sudah dikembangkan. Salah 

satunya yaitu penggunaan bahan alam sebagai antikanker. Pengunaan bahan alam 

lebih aman Karena efek sampingnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

operasi, kemoterapi, dan radiasi. Salah satu tumbuhan yang memiliki khasiat 

sebagai antikanker yaitu tanaman Sawo Manila (Manilkara zapota). Setelah 

dilakukan uji fitokimia, konstituen penting yang ada dalam biji sawo manila 

adalah saponin, sapotin, achrassaponin dan sapotinin (Zheng et al, 2012). Salah 

satu penelitian oleh Gricilda (2014) menyebutkan bahwa esktrak etanol dari bunga 

Manilkara zapota menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap sel MCF-7 

dengan nilai IC50 12,5 μg / ml. Ekstrak etanol sawo manila dapat dilakukan uji 

kromtografi lapis tipis terlebih dahulu untuk menentukan senyawa metabolit 

sekunder apa sajakah yang bisa tertarik oleh ekstrak dengan pelarut etanol 96 % 

tersebut. 

Pada penelitian ini menggunakan pelarut semi polar, yaitu Etanol 96 % 

dengan harapan bahwa pelarut tersebut dapat menarik senyawa polar dan non 

polar pada biji sawo manila. Pada uji skrining fitokimia yang dilakukan oleh 

Zheng et al (2012) konstituen penting yang ada dalam biji sawo manila adalah 

saponin, sapotin, achrassaponin dan sapotinin.  

 

 


