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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL  

3.1 Kerangka Konseptual   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual

Meningkatkan kadar glukosa darah sehingga menyebabkan kegagalan 

pengambilan glukosa oleh otot (Guyton dan Hall, 2007). 

 

 

      Diabetes Mellitus Tipe 2 

 

Hiperglikemia 

 

Terapi Farmakologi  

obat antidiabetes seperti (insulin, 

glibenklamid, dll) serta obat 

antikolesterol (simvastatin, 

 gemfibrozil,dll)(DepKes, 2005). 

 

Terapi Non- Farmakologi 

 
Perasan Buah 

Okra 

 

Ekstrak Etanol 

Daun Mangga 

 

Resistensi Insulin 

(menurunkan aktivitas insulin 

pada jaringan adiposa) 

 

 

FFA ↑ 

 

 

Lipogenesis ↓  

Lipolisis ↑ 

 

 

VLDL ↑ 

 

 

Sekresi LPL ↓ 

 

 

TG ↑ 

 

 

CETP ↑ 

 

 

LDL- C ↑ 

 

 

 

FFA ↑ 

 

 

HATI, USUS 

 
Lipid efflux ↓ 

 

 

 
 (Sabitha et al., 2011) didapatkan 

bahwa pemberian okra berpengaruh 

dalam menurunkan kadar kolesterol 

total, LDL dengan menghambat 

peroksida lemak. 

 

Mangiferin dapat meningkatkan 

serapan asam lemak dalam hati 

melalui pengaturan ekspresi asam 

lemak translokase, downregulasi 

(MTP) dan upregulasi ekspresi 

PPAR- α dari hati sehingga 

menurunkan kadar LDL (Guo et al, 

2011). 

 

LDL ↓ 
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3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Diabetes mellitus (DM) atau sering disebut dengan diabetes merupakan 

penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah, apabila 

produksi insulin terganggu maka terjadi hiperglikemia (Kementerian Kesehatan, 

2014). Akibat dari hal tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pada 

metabolisme lemak yang ditandai dengan meningkatnya kadar LDL dan penurunan 

kadar HDL (Sargowo, 2001).  

Penderita diabetes mellitus juga memperlihatkan peningkatan konsentrasi 

lipid darah. Peningkatan konsentrasi lipid ini disebabkan karena peningkatan 

katabolisme lemak dari depot lemak dan penurunan aktivitas lipoprotein lipase 

karena defisiensi insulin. Defisiensi insulin meningkatkan lipolisis dan melepaskan 

asam lemak bebas (FFA=free fatty acid) dari jaringan adiposa. Lipolisis juga terjadi 

di beberapa jaringan, menyebabkan stimulasi sintesis asam lemak di jaringan 

adiposa terutama hati dan usus. Akibat stimulasi tersebut dapat meningkatkan 

kolesterol.  Peningkatan pelepasan FFA yang tinggi melalui sirkulasi portal akan 

menuju ke hati kemudian menstimulasi sintesis kolesterol total dan meningkatkan 

sintesis trigliserida. (TG) di hati, yang akan disekresikan dalam bentuk very low 

density lipoprotein (VLDL). Kadar glukosa yang tinggi juga merangsang 

pembentukan glikogen dari glukosa, sintesis asam lemak dan kolesterol yang akan 

mempercepat pembentukan TG dalam hati. Cholesteryl ester transport protein 

(CETP) memfasilitasi pertukaran TG dari VLDL dengan ester kolesterol dari LDL 

dan HDL. TG di dalam inti LDL dan HDL, dihidrolisis oleh lipase menghasilkan 

small dense LDL (sd-LDL) dan HDL menjadi berukuran lebih kecil. HDL 

kemudian diekskresikan oleh ginjal, menyebabkan kadar kolesterol HDL dalam 

darah rendah (Ginsberg, 2000).  

Pengobatan diabetes melitus dapat dilakukan secara modern dan tradisional. 

Menurut mekanisme kerjanya Obat Hipoglikemik Oral (OHO) dapat dibagi 

menjadi 4 golongan, yaitu : (1) OHO sebagai penghambat absorpsi karbohidrat di 

usus, (2) OHO sebagai perangsang sekresi insulin sel pankreas, yang terdiri dari 

golongan sulfonilurea dan nonsulfonilurea, (3) OHO sebagai penghambat produksi 
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glukosa dari hati, dan (4) OHO yang meningkatkan pengambilan glukosa (glucose 

uptake), yang bekerja memerlukan insulin dan yang tanpa adanya insulin (Stryer 

1995 ; Giri, 2008). Obat-obat antidiabetes tersebut diantaranya yaitu insulin, 

glibenklamid, metformin dan lain-lain. Sedangkan obat antikolesterol yaitu 

simvastatin, gemfibrozil, cholestiramin, dan lain-lain (Departemen Kesehatan RI, 

2014). Penggunaan obat-obat tersebut merupakan pilihan untuk terapi farmakologi. 

Akibat dari efek samping obat-obatan tersebut, diberikanlah pilihan terapi non 

farmakologi dengan melakukan terapi nutrisi (diet makanan yang mengandung 

serat yang tinggi) (Chinook Health Region, 2006). Menurut Sylvia Zook, seorang 

spesialis nutrisi, menyatakan bahwa serat dapat membantu dalam menstabilkan 

gula darah dengan membatasi tingkat penyerapan gula diluar usus (Nilesh, J et.al., 

2012). Selain itu, serat juga dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL (Low 

Desity Lipid) (Barras, 1993; Desthia et.al., 2015).  

Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) merupakan satu diantara 

banyaknya tanaman yang dapat menurunkan kadar gula darah (bersifat 

hipoglikemik) (Subrahmanyan, G.V et. al., 2011). Kandungan kimia dari okra 

tersebut diantaranya 67,50 % α-selulosa dan 15,40 % hemiselulosa. Kedua 

komponen tersebut merupakan golongan serat atau dietary fiber. Dengan 

mengonsumsi serat maka dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial (2 

jam setelah makan) dengan mengurangi difusi glukosa dan menunda penyerapan 

seta pencernaan karbohidrat (Khatun, H et. al.,2010). Hasil penelitian (Sabitha et 

al., 2011) didapatkan bahwa pemberian okra pada dosis 100 dan 200 mg/kg dapat 

menurunkan kadar glukosa darah dibanding tikus kontrol dengan siginifikansi 

(p<0,001). Selain itu, tingkat profil lipid yang tinggi menunjukkan angka mendekati 

normal karena terbukti menurunkan HbA1c. Sedangkan tanaman yang juga 

memiliki sifat hipoglikemik yaitu Daun tanaman mangga arumanis (Mangifera 

indica L.). Kandungan terbesar dari esktrak daun Mangifera indica L. var arumanis 

adalah mangiferin (Jutiviboonsuk dan Sardsaengjun, 2010). Menurut Miura et.al., 

2001, mangiferin dapat menurunkan kadar glukosa darah dan lemak pada tikus 

diabetes lewat oral atau injeksi intraperitoneal. Mekanisme dari efek hipoglikemik 

yang potensial ini mungkin disebabkan karena meningkatnya pelepasan insulin dari 

sel β-pankreas. Hasil penelitian Ramesh Petchi dkk, 2011 mengatakan bahwa 
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ekstrak etanol daun Mangifera indica L. var arumanis dengan menggunakan metode 

induksi aloksan dengan dosis 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB terbukti secara 

signifikan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, kandungan 

mangiferin dalam daun Mangifera indica L. var arumanis dapat meningkatkan 

serapan asam lemak dalam hati melalui pengaturan ekspresi asam lemak 

translokase, downregulasi (MTP) dan upregulasi ekspresi PPAR-dari hati pada 

dosis 10/20 mg/kgBB (Murugananda, 2005 ; Guo et al, 2011). 

Terkait dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sediaan minuman 

kombinasi ekstrak etanol Mangifera indica L. var arumanis dan perasan buah okra 

dapat menurunkan kadar LDL dan dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada 

pasien diabetes mellitus. 

 


