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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

              Dilakukan peneliti 

              Tidak dilakukan penelitian 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual

Dari berbagai pengobatan 

kanker dalam hal resistensi, 

toleransi dan selektivitas 

menyebabkan efek samping 

yang merugikan (CCRC, 2014). 

Kanker leher rahim atau 

karsinoma serviks adalah 

penyakit kanker kedua 

terbanyak di seluruh dunia 

(Wulandari, 2010) 

Pengkajian dan penentuan obat 

baru yang berasal dari alam 

melalui pemanfaatan senyawa aktif 

tumbuhan dalam terapi penyakit 

kanker (Sari, dkk., 2014) 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan antikanker 

adalah jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) (silva, et al., 2014) 

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) 

Hasil isolasi akar J. gossypifolia L. 

diperoleh hasil satu senyawa baru yaitu 

senyawa lathyrene diterpen yang disebut 

falodone ini menunjukkan potensi 

penghambat poliferasi terhadap sel 

kanker A549 manusia dengan metode 

MTT assay, yakni sebesar IC50 120 

µg/ml. (Falodun, dkk., 2011). 

N-heksan 

Etil Asetat 

Etanol 

Dalam penelitian sebelumnya etanol sebagai pelarut polar dapat menarik senyawa 

flavonoid, antrakuinon, dan triterpenoid (Septiarini, 2016). 

Triterpenoid Antrakuinon Flavonoid 

Antrakuinon merupakan 

senyawa yang dapat 

mematikan sinyal sel 

tumor untuk 

berproliferasi  

(Wang et al., 2007) 
 

Dari hasil uji aktivitas 

farmakologi, diketahui 

triterpenoid memiliki 

kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan 

sel kanker (Chen, 2015) 

flavonoidmerupakan 

senyawa yang mempunyai 

aktivitas antipoliferatif 

pada sel kanker manusia 

(Redha, 2010). 

Dapat membunuh sel kanker 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

Kanker leher rahim (serviks) merupakan penyakit kanker kedua terbanyak 

yang dialami oleh wanita di seluruh dunia. Menurut International Agency for 

Research on Cancer (IARC), 85 % dari kasus kanker di dunia yang berjumlah 

sekitar 493.00 dengan kasus kematian sebesar 273.000, banyak terjadi di 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah pengidap kanker serviks kedua terbesar setelah negara Cina 

(Wulandari, 2010). Beberapa obat antikanker yang telah dikembangkan saat 

ini antara lain berupa obat yang merangsang diferensiasi sel sehingga akan 

terjadi perubahan sifat dari sel kanker yang ganas menjadi sel jinak, obat yang 

dapat meningkatkan efektivitas radiasi dan obat yang mengubah respon imun 

sel kanker dengan sel normal. Selain itu, telah banyak obat-obatan yang 

dikembangkan berdasarkan aktivitas molekuler dari sel kanker. Namun, 

dikarenakan sel-sel kanker sangat menyerupai sel-sel normal. Obat-obatan 

tersebut tidak selektif dalam hal resistensi dan toleransi terhadap sel-sel 

normal sehingga menimbulkan berbagai efek samping (CCRC, 2014). 

Pengkajian dan penemuan obat baru yang berasal dari alam melalui 

pemanfaatan senyawa aktif tumbuhan dalam terapi antikanker terus 

mengalami perkembangan yang diharapkan mampu menghambat 

pertumbuhan dan perkembangbiakan (poliferasi) sel kanker secara selektif 

dengan efek samping minimal (Sari, dkk., 2014). Hal inilah yang mendorong 

dikembangkannya obat baru yang mempunyai efek terapi yang baik, 

khususnya yang selama ini telah dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai 

obat tradisional (Mangan, 2009). Salah satu tanaman yang dapat digunakan 

sebagai alternatif pengobatan antikanker adalah  J. gossypifolia L. (silva, et 

al., 2014). 

Diteliti dari hasil skrining fitokimia tumbuhan jarak merah mengandung 

berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, kumarin, flavonoid, fenol, saponin, 

steroid, tanin, terpenoid, dan lignoid. Kandungan senyawa-senyawa aktif dari 

tanaman jarak merah secara ilmiah memiliki aktivitas sebagai antihipertensi, 

antimikroba, antiinflmasi, analgesik, antibakteri, gastric disorder, 

antikoagulan dan sebagai antikanker (silva, et al., 2014). Pada penelitian 

sebelumnya dilakukan isolasi akar J. gossypifolia L. diperoleh hasil 
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satu senyawa baru yaitu senyawa lathyrene diterpen yang disebut falodone ini 

menunjukkan potensi penghambat poliferasi terhadap sel kanker A549 

manusia dengan metode MTT assay, yakni sebesar IC50 120 µg/ml. (Falodun, 

dkk., 2011). Hasil uji sitotoksisitas menggunakan metode MTT assay 

diketahui bahwa ekstrak akar J. 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 kanker, 

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 penelitia ini dilakukan fraksinasi bertingkat, proses pertama 

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. Hal ini 

dilakukan karena dasar dari pemisahan dengan cara partisi cair-cair adalah 

perbedaan kelarutan dan syarat untuk melakukan partisi adalah dua pelarut 

yang digunakan tidak saling bercampur (Seidel, 2006). Tujuan dari fraksinasi 

cair – cair bertingkat ini adalah untuk memisahkan kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada J. gossipyfolia L 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 

(Novita, 2013). Dalam penelitian sebelumnya etanol sebagai pelarut polar 

dapat menarik senyawa flavonoid, antrakuinon, dan triterpenoid (Septiarini, 

2016). Flavonoid merupakan senyawa yang mempunyai aktivitas 

antipoliferatif pada sel kanker manusia (Redha, 2010). Antrakuinon 

merupakan senyawa yang dapat mematikan sinyal sel tumor untuk 

berproliferasi (Wang et al., 2007). Dari hasil uji aktivitas farmakologi, 
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diketahui triterpenoid memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 

sel kanker (Chen, 2016). Dengan adanya senyawa antikanker pada fraksinasi 

akar J. gosstpifolia L. ini memungkinkan dapat mematikan sel kanker.
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