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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatropha gossypifolia Linn. 

Uji sitotoksisitas akar J. gossypifolia L. 

dengan metode MTT assay diperoleh 

hasil satu senyawa baru yaitu lathyrene 

diterpen, menunjukkan potensi 

penghambat poliferasi terhadap sel 

kanker A59 manusia, yakni sebesar IC50 

120 µg/ml. (Falodun, et al., 2011). 

Kanker payudara merupakan 

penyebab kematian kedua pada 

wanita, setelah kanker leher 

Rahim (Irianto, 2015) 

Pengobatan kanker berupa 

pembedahan, radioterapi, kemoterapi, 

memiliki kelemahan dan efek samping 

yang merugikan (WHO, 2014) 

Tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan kanker berfungsi 

menghambat pertumbuhan kanker, menghancurkan kanker, dan memperbaiki 

fungsi organ vital yang rusak oleh kanker (Putra, 2015) 

Uji sitotoksisitas dari ekstrak 

etanol akar J. gossypifolia dengan 

metode MTT assay, didapatkan 

nilai IC50 sebesar 45,239 µg/ml 

terhadap sel kanker payudara dan 

8,315 µg/ml terhadap sel vero 

(Rozalina, 2015). 

n-heksan 
Etil asetat etanol 

Dalam penelitian sebelumnya n-heksan sebagai pelarut non polar dapat 

menarik senyawa terpenoid dan antrakinon (Istiadzah, 2016) 

Terpenoid 

Antrakuinon 

Terpenoid dan turunannya bekerja menghambat inisiasi 

dan promosi dari karsinogenesis, menginduksi 

diferensiasi sel tumor dan apoptosis, dan supresi 

angiogenesis tumor, invasi dan metastasis (Bishayee et 

al.,2011) 

Antrakuinon bekerja dengan mematikan sinyal sel 

tumor untuk berproliferasi (Witantri dkk, 2015) 

Dapat menyebabkan kematian sel kanker 

Gambar III. 1 Skema Kerangka Operasional 
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3.2 Uraian Kerangka Konsep 

Saat ini, prevalensi kanker payudara di Indonesia mencapai 0,5 per 1000 

perempuan (Kemenkes RI, 2015). Kanker payudara merupakan penyebab 

kematian kedua pada wanita, setelah kanker leher Rahim (Irianto, 2015). 

Pengobatan kanker payudara saat ini berupa pembedahan (mastektomi), 

radioterapi, dan kemoterapi memiliki kelemahan dan efek samping yang 

merugikan. Efek samping dari mastektomi yaitu kurangnya rasa percaya diri dari 

pasien jika salah satu payudara yang terkena kanker diangkat. Efek samping dari 

radioterapi yaitu iritasi sehingga kulit payudara perih, merah, dan berair. Sama 

seperti mastektomi dan radioterapi, kemoterapi juga mempunyai efek samping 

yaitu efek obat tidak hanya pada sel kanker payudara tetapi mempengaruhi sel-sel 

sehat, misalnya kekebalan tubuh, hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, 

sariawan, kelelahan, dan rambut rontok (Savitri, 2015). Oleh karena itu, 

diperlukan pengembangan obat herbal (bahan alam) yang diharapkan mampu 

mengobati kanker payudara dengan efek samping yang lebih sedikit dan dengan 

biaya yang lebih murah. 

Salah satu tanaman herbal yang mempunyai aktivitas antikanker yaitu 

jarak merah (J. gossypifolia L..). J. gossypifolia L.. mempunyai aktivitas 

antioksidan, analgesik, dan antiinflamasi (Bhagat et al., 2014) serta antineoplastic 

(Kupchan et al., 2014). Uji sitotoksisitas pada akar J. gossypifolia L. sebelumnya 

telah dilakukan dalam bentuk ekstrak yaitu ekstrak etanol akar J. gossypifolia 

dengan IC50 sebesar 45,239 µg/ml pada sel kanker payudara MCF-7 (Rozalina, 

2015). Selain itu juga pada penelitian sebelumnya oleh Falodun, (2011),  pada uji 

sitotoksisitas akar J. gossypifolia L. dengan metode MTT assay diperoleh hasil 

satu senyawa baru yaitu lathyrene diterpen, menunjukkan potensi penghambat 

poliferasi terhadap sel kanker A59 manusia, yakni sebesar IC50 120 µg/ml. 

Belum adanya uji sitotoksisitas akar J. gossypifolia L.. dalam bentuk 

fraksi. Oleh karena itu, dilakukan pengujian sitotoksisitas dalam bentuk fraksi n-

heksan untuk mengetahui dan mendapatkan senyawa yang lebih murni yang 

terdapat pada akar J. gossypifolia L.. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian untuk melihat sitotoksisitas 

fraksi n-heksan akar J. gossypifolia L. terhadap sel kanker MCF-7 secara in vitro 
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dengan metode MTT assay. Diharapkan dapat diperoleh senyawa murni yang 

terdapat pada akar J. gossypifolia L. yang memiliki potensi paling tinggi sebagai 

antikanker payudara. 

Dalam penelitian sebelumnya n-heksan sebagai pelarut non polar dapat 

menarik senyawa terpenoid dan antrakinon (Istiadzah, 2016). Terpenoid dan 

turunannya bekerja menghambat inisiasi dan promosi dari karsinogenesis, 

menginduksi diferensiasi sel tumor dan apoptosis, dan supresi angiogenesis 

tumor, invasi dan metastasis (Bishayee et al., 2011). Senyawa terpenoid 

mempunyai IC50 yaitu sebesar 7,2 µg/ml, yang menunjukkan bahwa senyawa 

terpenoid yang ada pada daun keladi tikus dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker mulut rahim HeLa Ohio (Aryanti, 2004). Antrakuinon bekerja dengan 

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

didukung dengan penelitian uji sitotoksisitas ekstrak etanol buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) terrhadap sel kanker payudara MCF-7 dengan metode 

MTT assay memiliki efek menghambat pertumbuhan sel kanker dengan nilai IC50 

sebesar 1.17 mg/ml (Febriansah dkk, 2012). 

 


