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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  : yang tidak dilakukan 

  : yang dilakukan 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Operasional 

Kanker adalah sel yang telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga 

pertumbuhannya menjadi tidak normal dan selnya akanterus membelah diri tanpa terkendali (Aqila,2010). 

Akar J. gossypifolia L. didapatkan senyawa jenis 

diterpenes terisolasi yang disebut falodone, yang 

menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Senyawa baru 

menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap A-549 sel 

kanker manusia yaitu sebesar IC50 = 120 µg/ml (Falodunet 

al.,2012). 

 

Fraksinasi bertingkat : 

3. Fraksi etanol 

1. Fraksi n-heksan 

2. Fraksi Ethil asetat 

Pengobatan yang paling umum digunakan untuk kanker payudara adalah kemoterapi, radioterapi, operasi, 

dan terapi hormonal. Faktor kendalanya berupa pembiayaan yang besar, hal ini yang mendorong para 

peneliti untuk mengembangkan pengobatan herbal (Depkes RI,2016). 

Tanaman yang berpotensi sebagai 

antikanker adalah akarJatropha 

gossypifolia L.(Falodunetal.,2012) 

Dalam penelitian sebelumnya etanol sebagai pelarut polar  dapat menarik: flavanoid,triterpenoid dan 

antrakuinon (Septiarini, 2016) 

 

Flavanoid sitotoksisitas pada sel 

kanker, memiliki nilai yang tinggi  

untuk aktivitas radikal bebas dan 

antipoliferatif pada sel kanker manusia 

(Redha, 2010 ; Ia et al.,2014). 

 

 

Triterpenoid dari hasil uji 

aktivitas farmakologi, diketahui 

memiliki kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan sel 

kanker (Chen, 2016) 

 

Antrakinon juga dapat 

mematikan sel tumor 

untuk berpoliferasi 

(Wang et al., 2007) 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya bahwa ekstrak etanol dari akar J. gossypifolia 

L. memiliki sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara 

MCF-7 dengan nilai      45,239 µg/ml dan terhadap sel 

vero 8,315 µg/ml dengan menggunakan metode MTT assay 

(Rozalina,2015). 

Mampu membunuh sel kanker payudara MCF-7 
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3.1 Kerangka Konseptual 

 Kanker merupakan salah satu penyakit yang yang telah kehilangan 

pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga pertumbuhannya menjadi 

tidak normal, selnya akan terus membelah diri tanpa terkendali menginfiltrasi, dan 

menekan serta mempengaruhi jaringan tubuh (Aqila, 2010 ; YKI, 

2015).Pengobatan yang paling umum digunakan untuk kanker payudara biasanya 

adalah kemoterapi, radioterapi, operasi, dan terapi hormonal. Namun ada beberapa 

faktor kendala yang dapat mempengaruhi dalam pengobatan kanker  berupa 

pembiayaan yang besar, hal inilah yang mendorong para peneliti untuk 

mengembangkan pengobatan herbal (Depkes RI, 2016). 

Tanaman yang berpotensi sebagai antikanker adalah akar Jatropha 

gossypifolia L. (Falodun et al., 2011). J. gossypifolia L., yang lebih sering dikenal 

sebagai jarak merah, tanaman ini memiliki khasiat yang banyak selain itu 

J.gossypifolia L. merupakan spesies yang hidup dilingkungan tropis dan subtropis 

di wilayah Afrika dan Amerika. Hampir semua bagian tanaman jarak merah dapat 

digunakan untuk terapi pengobatan herbal (Silva et al., 2014). Beberapa penelitian 

memaparkan bahwa J. gossypifolia L. ini memiliki berbagai macam manfaat 

terapi, diantaranya adalah, antihipertensi, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, 

antimikroba, antianemia, antidiabetes, dan aktivitas antihemoragik (Singh et al., 

2012). Pada akar J. gossypifolia L. didapatkan juga senyawa jenis diterpenes 

terisolasi yang disebut falodone, yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan. 

Senyawa baru menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap A 549 sel kanker 

manusia yaitu sebesar IC50 = 120 µg/ml (Falodun et al., 2011). Berdasarkan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa ekstrak etanol dari akar 

J. gossypifolia L. memiliki sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara MCF-7 

dengan nilai      45,239 µg/ml dan terhadap sel vero 8,315 µg/ml dengan 

menggunakan metode MTT assay (Rozalina, 2015).  

 Akar J. gossypifolia L. juga mempunyai aktivitas sebagai antikanker yang 

non selektif yaitu terhadap sel kanker payudara MCF-7, T47D dan sel kanker 

serviks (sel HeLa) pada sel normal vero (CCRC, 2014). Prosedur fraksinasi yang 

digunakan adalah fraksinasi bertingkat dimana serbuk akar J. 
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gossypifolia L. sebelum diekstraksi dengan etanol yang bersifat (polar) telah 

mengalami ekstraksi terlebih dahulu dengan pelarut n-heksan yang bersifat (non 

polar) dan etil asetat yang bersifat (semi polar). Tujuannya adalah agar proses 

pengikatan senyawa dapat bertahap dan seluruh senyawa dapat ditarik oleh pelarut 

polar yang bersifat manarik seluruh senyawa. Tingkat polaritas pelarut dapat 

ditentukan dari nilai konstanta dielektrik dari pelarut (Lestari dan Pari, 1990). 

Berdasarkan beberapa penelitian terkait antioksidan esktrak etanol akar J. 

gossypifolia L. diperoleh data KLT akar J. gossypifolia L. positif mengandung 

senyawa flavonoid, triterpenoid, dan antrakinon (Septiarini, 2016)   

 Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah didapatkan data aktivitas 

sitotoksisitas dari fraksi n-heksan, etil asetat dan etanol akar J. gossypifolia L. 

terhadap sel kanker payudara MCF-7, T47D dan sel kanker serviks (sel HeLa) 

yang selektif. dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan  rekomendasi 

untuk peneliti berikutnya agar dapat mengoptimalkan penelitian lanjutan 

mengenai penggunanan tanaman akar J. gossypifolia L. sebagai obat herbal anti 

kanker dan dapat dikembangkan menjadi formula baru sediaan antikanker dari 

bahan alam yang memiliki selektivitas tinggi, yang dapat menunjang eksistensi 

pengembangan obat tradisional sebagai obat yang layak dan dapat diterima oleh 

masyarakat dan klinisi. 

 


