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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual   

Keterangan :  

= Dilakukan oleh peneliti 

= Tidak dilakukan oleh peneliti 

Prevalensi  tinggi pada 

penderita kanker payudara 

(Moningkey, 2000) 

Metode pengobatan yaitu 

pembedahan, radiasi, 

imunoterapi  dan 

kemoterapi.  metode 

tersebut masih belum 

efektif, 

Pemanfaatan bahan 

alam sebagai 

alternative 

pengobatan kanker 

Salah satu tanaman yang bagian akanya berpotensi  aktif sebagai antikanker yaitu 

akar dari J. gossypifolia L.  (Rozalina,2015). 

Terbukti menghambat 

pertumbuhan sel kanker 

paru-paru  A-59 manusia 

didapatkan IC50 120 

µg/mL (Falodun et al., 

2012) 

Pada penelitian sebelumnya telah diuji sitoksisitas 

ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. terhadap sel 

kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT assay. 

sitoksisitas dengan nilai IC50 yaitu sebesar 

45,239µg/mL yang bersifat aktif sebagai anti kanker  

(Rozalina,2015) 

N-heksan Etil Asetat Etanol

Dalam penelitian sebelumnya etil asetat sebagai pelarut semipolar dapat menarik 

terpenoid, flavonoid, fenol, Antrakuinon (Anita, 2016) 

Terpenoid Flavonoid Fenol 

Terpenoid telah terbukti 

menekan pertumbuhan 

sel kanker, menghambat 

inisiasi dan promosi 

karsinogenesis, 

menginduksi 

diferensiasi sel tumor 

dan apoptosis (Bishayee 

et al.,2011) 

sitotoksisitas 

pada sel kanker 

dan memiliki 

nilai yang tinggi  

untuk aktivitas 

radikal 

bebas.(Yang et 

al.,2014). 

Mekanisme 

melakukan 

inisiasi apoptosis 

yaitu dengan 

mendegradasi 

DNA (Hadi et 

al.,2006). 

 

Dapat menyebabkan kematian sel kanker 

Mengacaukan gen 

sel kanker dan 

dapat mematikan 

sinyal dari sel 

tumor untuk 

berproliferasi 

(Wang et al., 

2007) 

Antrakuinon
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Angka kejadian penyakit kanker semakin meningkat. Tingginya prevalensi 

penyakit kanker menyebabkan penyakit kanker sebagai salah satu penyebab angka 

kematian di dunia. Penyakit kanker merupakan penyakit kedua terbesar di dunia 

setelah penyakit jantung. Kanker termasuk penyakit yang tidak jarang 

menyebabkan kematian (Saputra, dkk., 2000). Kanker payudara juga menempati 

urutan pertama penyebab kematian wanita di seluruh dunia dengan angka 13,7 % 

atau 458.503 kematian dari keseluruhan mortalitas pada wanita di seluruh dunia 

(Parkin et al.,2010). Kasus penyakit kanker di Indonesia dari tahun ke tahun terus 

meningkat dan kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian. Sedangkan 

berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007 (Luwia, 2009). 

Terapi  pengobatan kanker yang banyak digunakan seperti pembedahan 

juga ada radioterapi adjuvan, dimana ini berfungsi untuk mengurangi resiko 

rekurensi tumor lokal setelah operasi. Selain pembedahan dan radioterapi, juga 

dilakukan kemoterapi dan terapi hormon (Davey, 2006). Pengobatan kanker 

payudara dengan cara kemoterapi merupakan terapi pilihan, akan tetapi pengobatan 

kanker menggunakan agen kemoterapi cenderung menimbulkan resistensi sel 

kanker yang mengakibatkan sebagian besar kegagalan pengobatan kanker (Staerk 

et al., 2002). Agen kemoterapi ini juga tidak efektif untuk sel yang mengalami 

mutasi p53 (Hondermarck 2003). Selain itu kemoterapi mempunyai efek samping 

berupa mual,lelah muntah, luka terbuka di mulut yang menimbulkan nyeri atau 

kerontokan rambut yang bersifat sementara dan stomatitis atau sariawan.  

Pengobatan kanker payudara dengan metode pembedahan mempunyai kelemahan 

yaitu digunakan hanya sebatas pada kanker bersifat local, sementara efek radiasi 

dapat mampu merusak sel normal sehingga menyebabkan terapi radiasi tidak 

efektif. Selain itu ada imunoterapi, namun metode ini mempunyai presentase yang 

kecil dikarenakan bergantung pada system kekebalan penderita (Foye,1996).  

Meningkatnya minat dengan menggunakan obat tradisional menyebabkan 

banyak dilakukan penelitian tentang pemanfaatan tanaman sebagai pengobatan anti 

kanker . Banyak pemanfatan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai salah satu 

sumber obat – obatan kemoterapi yang potensial sehingga sampai saat ini pencarian 

obat–obatan kemoterapi dari tumbuh–tumbuhan masih terus dilakukan 

(Sukardiman dkk., 2006). 
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Perkembangan penelitian semakin meningkat terhadap tanaman J.gossypifolia 

L. karena tanaman ini mengandung yaitu alkaloid (okoli et al.,2011), terpen 

golongan terpen yang dikandung akar J. gossypifolia berupa senyawa diterpenoid 

(Theoduloz,2007), flavonoid,  fenol, saponin tannin (Okoli et al.,2011). Tanaman 

J. gossypifolia L. bagian akanya berpotensi aktif sebagai antikanker 

(Rozalina,2015). Hal ini terbukti pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji 

sitoksisitas dari isolasi akar J. gossypifolia L. didapatkan mengandung senyawa 

lathyrane diterpene yang disebut Falodone. Senyawa ini terbukti menghambat 

pertumbuhan A-59 sel kanker paru-paru manusia dengan metode MTT assay yakni 

IC50  = 120 µg/mL (Falodun et al., 2012). Perkembangan penelitian berlanjut 

dengan telah dilakukan uji sitoksisitas ekstrak etanol akar J. gossypifolia L. 

terhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan metode MTT assay mengandung 

senyawa terpenoid, alkaloid, flavonoid, antrakinon dan polifenol memiliki 

sitoksisitas dengan nilai IC50 yaitu sebesar 45,239 µg/mL yang bersifat aktif sebagai 

anti kanker (Rozalina,2015). 

Pada penelitian ini menggunakan pelarut etil asetat. Etil asetat merupakan 

pelarut semi polar tidak mampu menarik senyawa yang terlalu polar maupun terlalu 

nonpolar. Pada penelitian sebelumnya pelarut etil asetat dalam fraksi akar J. 

gossypifolia L  mampu menarik senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, 

Antrakuinon (Anita,2016). Tanin termasuk golongan polifenol yang terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu tanin terhidrolisa dan tanin terkondensasi. Hasil uji 

tanin berwarna hijau kehitaman menunjukkan tanin pada kulit buah manggis 

merupakan tanin terkondensasi yang bersifat nonpolar (Sangi et al,2008 ; Gupita, 

2012). Flavonoid memilik gugus hidroksi yang tidak tersubstitusi sehingga bersifat 

polar (Akbar, 2010).  

Dilihat dari senyawa yang terkandung dalam Akar J. gossypifolia L.  yang 

masing-masing mempunyai aktivitas sebagai sel kanker. Mekanisme dari berbagai 

senyawa metabolit berbeda-beda seperti terpenoid telah terbukti menekan 

pertumbuhan sel kanker dengan bertindak pada perkembnagan tumor, menghambat 

inisiasi dan promosi karsinogenesis, menginduksi diferensiasi sel tumor dan 

apoptosis dan menekan angiogenesis tumor, invasi dan metastasis memelalui 

berbagai transkirpsi (Bishayee et al.,2011) 
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Flavonoid mempunyai  sitotoksisitas pada sel kanker dan memiliki nilai yang tinggi  

untuk aktivitas radikal bebas.(Yang et al.,2014). Mekanisme antrakuinon adalah 

dengan mengacaukan gen sel kanker dan dapat mematikan sinyal dari sel tumor 

untuk berproliferasi (Wang et al., 2007) . Polifenol mekanisme melakukan inisiasi 

apoptosis yaitu melalui mengatur mobilisasi ion tembaga yang terikat untuk 

kromatin mendorong fragmentasi DNA. Resveratrol dipandang mampu 

mendegradasi DNA (Hadi et al.,2006). Dilihat dari setiap mekanisme kandungan 

metabolit dapat diharapkan dapat mematikan sel kanker
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