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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 
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Penjelasan: 

Induksi aloksan akan menyebabkan pembentukan ROS. Selanjutnya ROS akan 

mengakibatkan nekrosis sel beta pankreas, akibatnya akan terjadi penurunan 

sintesis sekresi hormon insulin (Szuldenski, 2001). Dalam keadaan normal, 

insulin menghambat aktivitas lipase peka hormon atau Hormone Sensitive Lipase 

(HSL) yang tidak hanya mengurangi pembebasan asam lemak bebas, tetapi juga 

gliserol (Guyton, 2014). Pada DM, HSL di jaringan adiposa akan menjadi aktif 

sehingga lipolisis trigliserida di jaringan adiposa semakin meningkat sehingga 

akan menghasilkan asam lemak bebas (FFA) yang berlebih (Sudoyo, 2009).  

Selain itu dalam keadaan hiperglikemi  dapat menyebabkan penurunan enzim 

Lipo Protein Lipase (LPL) yang berperan dalam metabolisme lemak  (Guyton, 

2014). Saat terjadi penurunan kolesterol endogen akan menyebabkan peningkatan 

enzim HMG-CoA reduktase yaitu enzim yang mempengatuhi  kecepatan 

biosintesis kolesterol (Rimba, 2011).FFA akan mengalir ke aliran darah, hepar 

dan sebagai sumber energi. Ketika di dalam hepar FFA diubah menjadi Trigliserid 

dan menjadi bagian dari VLDL. VLDL yang dihasilkan akan menjadi kaya akan 

Trigliserid. Dalam sirkulasi trigliserid yang banyak di VLDL akan bertukar 

dengan kolesterol ester dari kolesterol LDL. Sehingga akan menghasilkan LDL 

yang kaya akan trigliserid. Trigliserid VLDL besar juga akan dipertukarkan 

dengan kolesterol ester dari HDL sehingga menghasilkan HDL yang miskin 

kolesterol ester tetapi kaya trigliserid (Sudoyo, 2009). HDL bentuk demikian lebih 

mudah dikatabolisme ginjal sehingga jumlah HDL akan menurun (Sudoyo, 2009). 

Terdapat 65-80% senyawa cinnamaldehyde dalam batang kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) yang mempuyai efek hipoglikemik dan hipolipidemik 



28 
 

 

(Mollazadeh, 2016).  Kandungan cinnamic acid dan cinnamate  dalam kayu manis  

dapat menghambat aktivitas HMG-CoA reduktase (katalis pembentukan 

kolesterol) dan menurunkan peroksidase lipid di hepar (Adisakwattana, 2017; 

Sonia et al, 2013).  

3.2 Hipotesis 

Ekstrak kayu manis (Cinnamomun burmanni) dapat menurunkan kadar LDL tikus 

putih jantan strain wistar (Rattus norvegicus) model diabetik yang diinduksi 

aloksan. 

 

 

 

 


