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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Teori   :  

Parameter yang diuji : 

Mempengaruhi : 

Menghambat  : 
Gambar 3. 1-1 Kerangka Konseptual 
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Karbohidrat adalah suatu polimer gula yang memiliki fungsi utama di dalam 

tubuh sebagai cadangan energi dalam jangka waktu pendek. Glukosa merupakan 

karbohidrat yang memiliki fungsi penting karena karbohidrat yang telah berubah 

bentuk menjadi glukosalah yang dapat diserap oleh tubuh ke dalam aliran darah 

oleh GLUT2 (Glucose transporter 2). Oleh sebab itu, glukosa merupakan 

senyawa utama untuk glikolisis. Di dalam proses glikolisis, glukosa akan diubah 

ke dalam bentuk 2 buah piruvat dengan adanya bantuan oksigen. Hal tersebut pula 

yang akan menghasilkan energi berupa ATP untuk tubuh manusia. Pada proses 

berikutnya, senyawa piruvat akan dioksidasi dan berubah ke dalam bentuk asetil 

KoA dan masuk untuk diproses di dalam siklus asam sitrat (siklus Kreb’s). 

Glukosa yang berlebih maka akan diubah menjadi polimer glukosa (glikogen), hal 

tersebut dikarenakan tidak cukupnya energi yang diperlukan oleh glukosa. 

Glikogen yang telah terbentuk kemudian disimpan di dalam hati dan otot untuk 

dijadikan cadangan energi dalam jangka waktu pendek oleh tubuh. Sebagai 

cadangan energi, glikogen akan diubah menjadi glukosa jika glukosa dari luar 

tidak terpenuhi. Glukosa akan mengalami proses glikolisi, oksidasi piruvat, dan 

asam sitrat kembali untuk diubah ke dalam ATP yang digunakan oleh tubuh 

manusia. 

Pankreas berfungsi menghasilkan dan melepaskan insulin. Terdapat dua 

macam pankreas yaitu pankreas eksokrin dan endokrin. Pankreas endokrin terdiri 

dari sel-sel pulau Langerhans, yaitu sel a, b, d, dan F. Setiap jenis sel 

mengeluarkan satu hormon utama: sel-b adalah sel penghasil insulin, sementara 

sel-a menghasilkan glukagon, sel-d menghasilkan somatostatin, dan sel F 

menghasilkan Pankreas Polipeptida. Insulin yang dilepaskan dari sel-b adalah 

respons terhadap peningkatan glukagon, arginin, dan terutama leusin. Hal tersebut 

kemudian distimulasi oleh hormon lain seperti somastatin dan agonis ɑ-

adrenergik. Hormon utama yang bertanggung jawab untuk mengendalikan 

metabolisme glukosa endokrin yaitu insulin. Insulin adalah hormon peptida yang 

disintesis di dalam retikulum endoplasma sebagai bagian dari protein prekursor 

yang disebut pre-proinsulin. Kemudian retikulum endoplasma membelah selama 

sintesis peptida untuk melepaskan proinsulin. Proinsulin dikemas ke dalam 

vesikula sekretori dan diproses menjadi hormon peptida matang.  
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Pada pasien yang menderita Diabetes Mellitus terutama tipe 2 akan terjadi 

penurunan fungsi sel ß Pankreas yang mengakibatkan terjadinya defisiensi sel 

tersebut. Jika terjadi gangguan maka akan menghambat pelepasan dan sekresi 

insulin oleh sel tersebut. Di mana insulin berfungsi sebagai hormon yang 

mengatur masuknya glukosa ke dalam sel untuk menghasilkan energi, menekan 

produksi glukosa di hati, serta mencegah pemecahan lemak sebagai sumber 

energi. Jika kadar glukosa tinggi berkepanjangan, maka akan terjadi penurunan 

respons sel-b pada stimulasi glukosa. Peningkatan glukosa yang berkepanjangan 

dapat menghabiskan penyimpanan sel-b insulin dan melebihi kemampuan sel-b 

untuk mensintesis hormon. Maka dari itu, jika kadar insulin menurun di dalam 

plasma maka kadar glukosa plasma darah akan meningkat. Kadar glukosa plasma 

yang naik secara berlebihan (melebihi batas normalnya yaitu 180 mg/dL) disebut 

dengan hiperglikemia. 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan efek antihiperglikemia digunakan 

alternatif obat herbal tradisional mutikomponen yaitu kombinasi ekstrak daun 

Mangifera indica dan Syzygium polyanthum. Kedua bahan uji tersebut 

mengandung flavonoid dengan polifenol. Polifenol di dalam pankreas akan 

berfungsi meningkatkan ß Pankreas, meningkatkan sekresi insulin, dan 

menurunkan kerusakan oksidatif. Efek terapeutik tersebut akan menyebabkan 

penurunan glukosa darah plasma. 

 


