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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Keterangan :  

: Dilakukan oleh peneliti                                                                                                                              

: Tidak dilakukan oleh peneliti 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual

Kanker serviks merupakan kanker penyebab 

kematian kedua terbesar pada wanita di Indonesia 

setelah kanker payudara (Inthe dkk, 2014) 

 

Berbagai upaya alternatif dilakukan untuk pengobatan 

kanker seperti pembedahan atau operasi, radiasi, 

kemoterapi, immune-terapi mempunyai efek samping yang 

tinggi (Inthe dkk, 2014) 

 

Banyak usaha yang dilakukan untuk mengembangkan obat 

kanker dari tanaman, dengan harapan ditemukan antikanker 
yang spesifik (CCRC, 2014) 

 

Jatropha gossypifolia Linn. 

 

Penelitian sebelumnya tentang perbandingan aktivitas 

antioksidan ektrak etanol akar Jatropha gossypifolia, ekstrak 
akar jarak merah remaserasi kinetik memberikan nilai IC50 
sebesar 98,63µg/ml sedangkan remaserasi non kinetik 83,28 
µg/ml dan vitamin c sebagai kontrol positif sebesar 1,47 
µg/ml (Jam’an, 2015) 

Uji sitotoksisitas menggunakan metode MTT assay 

diketahui bahwa ekstrak akar Jatropha gossypifolia L 

memiliki sitotoksisitas dengan harga IC50 terhadap sel 

HeLa yaitu sebesar 4,321 μg/ml dan harga IC50 terhadap 

sel vero sebesar 8,315 μg/ml (Maulidyah, 2015) 

 

Pada penelitian ini dilakukan pemisahan untuk mendapatkan bahan baku obat tradisional yang memiliki selektivitas 

tinggi.  

 

N-heksan 

 

Etil Asetat 

 

Etanol 

 
Pada penelitian sebelumnya etilasetat sebagai pelarut semi polar dapat menarik flavonoid, fenol, terpenoid, 

antrakuinon (Anita, 2016) 

Dapat menyebabkan kematian sel 

Flavonoid bekerja sebagai 

regulator metabolisme dan 
melindungi sel dari sinar 

UV. Berdasarkan aktivitas 
antikanker/antitumor, 
flavonoid sitotoksik 
terhadap sel kanker 

(Kintzios and Barberaki, 
2004) 

 

Senyawa fenol sitotoksik 
terhadap jenis kanker. 
Senyawa ini biasanya 
mengganggu integritas 

membran sel atau 
menghambat protein kinase 

(Indrawati dan Razimin, 
2013; Kintzios and 
Barberaki, 2004) 

 

Terpenoid dan turunannya 
bekerja  menghambat inisiasi 
dan promosi karsinogenesis, 
menginduksi diferensiasi sel 

tumor dan apoptosis, dan 
menekan tumor angiogenesis, 

invasi dan metastasis melalui 
berbagai transkripsi ( Thoppil 

and Bishayee, 2011) 

Antrakuinon 
bekerja dengan 

mematikan sinyal 
sel tumor untuk 
berproliferasi 

(Witantri dkk, 

2015) 
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Kanker serviks merupakan kanker penyebab kematian kedua terbesar pada wanita di 

Indonesia setelah kanker payudara (Inthe dkk, 2014). Di Indonesia Penyakit kanker serviks 

dan payudara merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi dengan estimasi insidens 

kanker payudara di Indonesia sebesar 40 per 100.000 perempuan dan kanker leher rahim 17 

per 100.000 perempuan (Globocan/IARC 2012). 

Berbagai upaya alternatif dilakukan untuk pengobatan kanker seperti pembedahan atau 

operasi, radiasi, kemoterapi, immune-terapi dan masih banyak lagi. Namun, dalam prosesnya 

setiap pengobatan yang dilakukan memiliki efek samping yang dirasakan oleh penderita 

kanker serviks, seperti terjadinya penurunan jumlah sel-sel darah, infeksi, anemia, 

pendarahan seperti mimisan, rambut rontok, meninggalkan bekas luka dan merusak sel, 

jaringan, maupun organ sehat lainnya. Kemoterapi dapat meracuni sel kanker yang tumbuh 

dengan cepat, tetapi pada saat yang bersamaan juga dapat menghancurkan pertumbuhan sel 

sehat dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain  (Inthe dkk, 2014; Sudewo, 2012). 

Seharusnya obat anti kanker bersifat selektif agar tidak merusak organ normal yang 

lain. Oleh karena itu, banyak usaha yang dilakukan untuk mengembangkan obat kanker dari 

tanaman, dengan harapan ditemukan antikanker yang spesifik (CCRC, 2014; WHO, 2015). 

Salah satu tanaman yang digunakan untuk pengobatan tradisional adalah Jatropha 

gossypifolia L yang berasal dari family Euphorbiaceae. Tanaman ini banyak digunakan 

sebagai anti inflamasi, analgesik, antioksidan dan anti kanker. Data empiris ini didukung pula 

oleh penelitian sebelumnya tentang perbandingan aktivitas antioksidan ektrak etanol akar 

Jatropha gossypifolia dari berbagai metode remaserasi. Ekstrak akar jarak merah remaserasi 

kinetik memberikan nilai IC50 sebesar 98,63µg/ml sedangkan remaserasi non kinetik 83,28 

µg/ml dan vitamin c sebagai kontrol positif sebesar 1,47 µg/ml (Jam’an, 2015). Hasil uji 

sitotoksisitas menggunakan metode MTT assay diketahui bahwa ekstrak akar jarak merah 

(Jatropha gossypifolia L) memiliki sitotoksisitas dengan harga IC50 terhadap sel HeLa yaitu 

sebesar 4,321 μg/ml dan harga IC50 terhadap sel vero sebesar 8,315 μg/ml (Maulidyah, 2015). 

Dari hasil pengujian sebelumnya ekstrak memiliki selektivitas rendah, yaitu potensi 

sitotoksisitas ekstrak menunjukkan potensi yang tinggi pada sel heLa, namun juga 

sitotoksisitas yang tinggi pula pada sel normal vero. Sehingga pada penelitian ini dilakukan 

pemisahan untuk mendapatkan bahan baku obat tradisional yang memiliki selektivitas tinggi. 

Dalam proses ini dilakukan fraksinasi bertingkat, dimana prosesnya dimulai dengan 

pelarut non polar, pelarut semi polar, dan pelarut polar yaitu n-heksan, etil asetat, dan etanol. 

Proses fraksinasi cair – cair bertingkat dilakukan dengan menggunakan dua pelarut dalam 

prosesnya. Tujuan dari fraksinasi cair – cair bertingkat ini adalah untuk memisahkan 
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kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada Jatropha gossipyfolia 

berdasarkan tingkat kepolarannya. Fraksinasi dilakukan dari pelarut dengan tingkat kepolaran 

rendah atau non polar bertujuan agar proses pengikatan senyawa bertahap dan agar seluruh 

senyawa tidak ditarik oleh pelarut polar yang bersifat menarik seluruh senyawa. Kemampuan 

mengikat senyawa oleh tingkat kepolaran tersebut menyebabkan fraksinasi dengan pelarut 

polar dilakukan paling akhir (Marcelinda, 2016). 

 Pada penelitian ini menggunakan pelarut semi polar yaitu etil asetat yang tidak 

mampu menarik senyawa yang terlalu polar maupun terlalu non polar. Pada penelitian 

sebelumnya, etil asetat dapat menarik senyawa metabolit antara lain adalah flavonoid, fenol, 

terpenoid, antrakuinon (Anita, 2016). Flavonoid bekerja sebagai regulator metabolisme dan 

melindungi sel dari sinar UV. Berdasarkan aktivitas antikanker/antitumor, flavonoid 

sitotoksik terhadap sel kanker (Kintzios and Barberaki, 2004). Senyawa fenol sitotoksik 

terhadap jenis kanker dan senyawa ini biasanya mengganggu integritas membran sel atau 

menghambat protein kinase (Indrawati dan Razimin, 2013; Kintzios and Barberaki, 2004). 

Terpenoid bekerja menghambat inisiasi dan promosi karsinogenesis, menginduksi 

diferensiasi sel tumor dan apoptosis, dan menekan tumor angiogenesis, invasi dan metastasis 

melalui berbagai transkripsi (Thoppil and Bishayee, 2011). Dan Antrakuinon bekerja dengan 

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

Dengan adanya senyawa antikanker pada fraksi etil asetat akar Jatropha gosstpifolia 

L. ini memungkinkan dapat mematikan sel kanker. 


