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BAB III 

 KERANGKA KONSEPTUAL 
 

3.1.Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

Mekanisme kerja alkaloid adalah  alkaloid dapat 

berikatan tubulin, sehingga siklus sel berhenti 

hanya sampai tahap metafase. Karena tidak dapat 

melakukan pembelahan, pada akhirnya sel akan 

mengalami apoptosis (Nuraini et al, 2015) 

Terpenoid menekan pertumbuhan sel 

kanker dengan bertindak pada 

perkembangan tumor, menghambat inisiasi 

dan promosi karsinogenesis, menginduksi 

diferensiasi sel tumor dan apoptosis 

(Bishayee et al.,2011) 

Menyebabkan kematian sel kanker payudara T47D 

Fraksi kloroform dan etil asetat 

biji Swietenia mahagoni 

memberikan hasil LC50  13,75 

µm/mL dan 24,68 µm/mL pada 

pengujian Brine Shrimp Lethality 

Bioassay (Haque,2009) 

Fraksi etil asetat biji mahoni 

menunjukkan aktivitas sitotoksik 

pada sel T47D dengan IC50 

49,12 ppm (Setiani,2009) 

Fraksi etanol kerabat dekat satu 

famili S. mahagoni yaitu S. 

macrophylla terbukti memiliki 

aktivitas sitotoksik poten 

terhadap sel kanker kolon 

HCT116 dengan IC50 48,27 

µm/mL dengan menginduksi 

terjadinya apoptosis (Goh dan 

Kadir, 2011) 

Tanaman yang berpotensi untuk 

diteliti sebagai terapi 

pengobatan kanker adalah 

Swietenia mahagoni  

Kanker payudara merupakan salah satu kanker 

dengan prevalensi tertinggi. Berdasarkan data 

Rumah Sakit Kanker Dharmais, jumLah kasus 

baru dan angka kematian akibat kanker 

payudara meningkat secara signifikan setiap 

tahunnya (Kemenkes RI, 2015) 

Terapi pengobatan kanker, yang banyak dilakukan 

saat ini khususnya penggunaan kemoterapi masih 

dirasakan belum efektif karena sering menimbulkan 

efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien 

(Dewick, 2002). 

Perlu dilakukan adanya pengembangan produk dari bahan alam lebih aman karena efek sampingnya 

relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembedahan, radiasi dan kemoterapi. 

Swietenia merupakan salah satu genus dari famili Meliaceae. Kandungan senyawa 

kimia biji mahoni di antaranya flavonoid, saponin, alkaloid, steroid/triterpenoid, 

tannin dan limonoid (Bhurat 2011; Setiani 2009). 

Ekstrak etanol biji Swietenia mahagoni  

Alkaloid Terpenoid Flavonoid  Antrakinon 

Mekanisme kerja Flavonoid adalah  dengan 

mengaktifkan jalur apoptosis, menghambat proliferasi 

tumor/kanker dan menginduksi pecahnya membran sel 

sehingga menyebabkan kematian sel  (Nuraini et al, 

2015;Nurhayati, 2006). 

Antrakuinon dapat mematikan sinyal sel 

tumor untuk berproliferasi (Witantri dkk, 

2015) 
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3.2.Uraian Kerangka Konseptual 

Sampai pada tahun 2013, kanker payudara merupakan salah satu penyakit 

kanker dengan persentase kasus baru tertinggi di dunia. Menurut data 

GLOBOCAN (Global Burden of Cancer) pada tahun 2012 adalah kanker 

payudara sebanyak 43,3% kasus, dengan persentase kematian akibat kanker 

payudara sebesar 12,9%. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyakit kanker serviks 

dan payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi pada tahun 

2013. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Dharmais selama 4 tahun 

berturut-turut sejak tahun 2010-2013, kanker payudara, kanker serviks dan kanker 

paru merupakan tiga penyakit kanker dengan jumlah kasus baru serta jumlah 

kematian paling banyak serta terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data 

estimasi RS Kanker Dharmais, jumlah kasus baru kanker payudara mengalami 

peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2013 berturut-turut sebesar 79%, 85%, 

89,8% dan 91% sedangkan angka kematianya berturut-turut 10,33%, 13,33%, 

14,44% dan 24,11%. Hal ini berarti terjadi peningkatan angka kematian yang 

signifikan pada kasus kanker payudara (Kemenkes RI, 2015). 

Berbagai cara penyembuhan telah dilakukan untuk melawan kanker seperti 

pembedahan, penyinaran, kemoterapi dan imunoterapi. Namun demikian, masing-

masing cara tersebut memiliki kelemahan sehingga pengobatan kanker sendiri 

belum memuaskan sampai saat ini. Terapi kanker payudara yang dilakukan saat 

ini khususnya penggunaan kemoterapi masih dirasakan belum efektif karena 

sering menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien (Dewick, 

2002).  

Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mencari obat alernatif masih terus 

dilakukan oleh para peneliti guna menemukan bahan obat yang memiliki 

efektifitas tinggi namun rendah efek sampingnya terhadap pasien. Salah satu 

sumber dapat dimanfaatkan sebagai antikanker adalah obat herbal (Dewick, 2002; 

Setiawati et al,2007). Penggunaan produk dari bahan alam  lebih aman karena 

efek sampingnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembedahan, radiasi 

dan kemoterapi. 

Salah satu tanaman yang berpotensi untuk diteliti pada pengobatan kanker 

adalah tumbuhan Swietenia mahagoni. Swietenia merupakan salah satu genus dari 

famili Meliaceae. Kandungan senyawa kimia biji mahoni di antaranya flavonoid, 
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saponin, alkaloid, steroid/triterpenoid, dan tannin (Sianturi 2001; Haryanti 2002; 

Setiani 2009).  

Ekstrak kloroform dan etil asetat biji Swietenia mahagoni terbukti memiliki 

aktivitas sitotiksik dan diketahui memiliki LC50 berturut-turut 13,75 µg/mL dan 

24,68 µg/mL pada uji menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Bioassay 

(Haque et al ,2009). Selain itu, fraksi etil asetat dari biji mahoni juga telah terbukti 

menghambat pertumbuhan sel T47D dengan niali IC50 sebesar 49,12 ppm dimana 

fraksi ini mengandung senyawa alkaloid dan steroid/triterpenoid (Setiani, 2009).  

Biji tanaman mahoni telah dilaporkan memiliki kandungan diantaranya flavonoid, 

saponin, alkaloid, steroid/triterpenoid, tannin dan limonoid (Bhurat 2011; Setiani 

2009). Diantara senyawa-senyawa ini yang telah diteliti memiliki aktivitas 

antikanker adalah alkaloid, terpenoid, flavonoid dan antrakinon.  Alkaloid 

memiliki aktivitas sebagai anti kanker / anti tumor yaitu dengan berperan sebagai 

tubulin inhibitor. Pada proses  siklus sel alkaloid dapat berikatan protein yang 

menyusun mikrotubulus yaitu tubulin, sehingga siklus sel berhenti hanya sampai 

tahap metafase. Karena tidak dapat melakukan pembelahan, pada akhirnya sel 

akan mengalami apoptosis (Nuraini et al, 2015). Sedangkan senyawa golongan 

terpenoid memiliki mekanisme kerja dengan bertindak pada perkembangan tumor, 

menghambat inisiasi dan promosi karsinogenesis, menginduksi diferensiasi sel 

tumor dan apoptosis (Bishayee et al., 2011). Mekanisme kerja senyawa flavonoid 

sebagai antikanker adalah diantaranya dengan mengaktifkan jalur apoptosis sel, 

menghambat proliferasi sel  kanker serta memicu pecahnya membran sel (Nuraini 

et al, 2015;Nurhayati, 2006). Serta Antrakuinon dapat memberikan efek sitotoksik 

dengan  mematikan sinyal sel tumor untuk berproliferasi (Witantri dkk, 2015) 

 Berdasarkan mekanisme metabolit sekunder tersebut diharapakan dapat 

menyebabkan kematian sel kanker payudara T47D sehingga dapat digunakan 

sebagai obat antikanker. 

 


