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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                            : Diteliti                         : Tidak diteliti  

                           :  Meningkat/menurun :  Menghambat 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Aspirin menyebabkan disrupsi fisiokimia pertahanan mukosa gaster dan 

inhibisi sistemik terhadap pelindung mukosa gaster melalui inhibisi aktivitas 

Cyclooxygenase (COX) mukosa gaster dan iritasi topikal (Wallace dan Vong, 

2008). Selain menghambat COX dan penurunan produksi prostaglandin, aspirin 

menyebabkan kerusakan mukosa melalui ROS. ROS dimediasi oleh kerusakan 

mitokondria serta lipid, protein, dan oksidasi DNA yang menyebabkan apoptosis 

dan cedera mukosa (Suzuki, Inoue, dan Ra, 2010). Hal ini digambarkan dengan 

peningkatan kadar MDA gaster yang dapat digunakan sebagai tanda biologis 

stress oksidatif kerusakan gaster ( Zhang et al, 2014). 

Bila prostaglandin tidak banyak dihasilkan, sekresi mukus akan turun, begitu 

juga dengan sekresi bikarbonat dan aliran darah mukosa. Kedua mekanisme ini 

akan mengakibatkan peningkatan produksi ion hidrogen ke gaster sehingga 

keasaman gaster akan meningkat. Kondisi asam yang berlebihan akan membentuk 

sebuah luka atau defek yang dapat berupa erosi atau ulserasi pada mukosa gaster. 

Kondisi ini jika terjadi secara cepat disebut juga acute erosive gastritis 

(Isselbacher et al. 2014). 

Aloe vera dengan berbagai manfaat dalam senyawa kompleks dan senayawa 

aktif yang dikandungnya seperti polisakarida yaitu glukomamman yang kaya 

dengan mannosa, vitamin, mineral, dan hormon gliberelin yang dapat menurunkan 

jumlah ROS dan radikal bebas serta menghambat penurunan sekresi mukus. 

Sehingga diharapkan kadar MDA akan turun. Selain itu Aloe vera juga dapat 

menstimulasi epidermal growth factor (EGF), meningkatkan ekspresi dan 

berinteraksi dengan faktor pertumbuhan serta reseptornya, sehingga merangsang 
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aktivitas dan proliferasi fibroblast serta migrasinya ke ruang luka (Hamman, 

2008). Mekanisme serupa juga dimiliki oleh Rebamipide yaitu dapat menurunkan 

jumlah ROS dan radikal bebas, menghambat penurunan produksi prostaglandin, 

sehingga menyebabkan peningkatan sekresi mukus, sekresi bikarbonat dan aliran 

darah mukosa juga akan meningkat sehingga diharapkan kadar MDA akan turun. 

Selain itu Rebamipide juga dapat menstimulasi epidermal growth factor (EGF) 

yang hormon pertumbuhan (Tanigawa, 2011). Keduanya dapat menghambat 

terjadinya acute erosive gastritis, bahkan dapat menyembuhkan apabila sudah 

terjadi acute erosive gastritis sehingga kerusakan yang terjadi akibat pemberian 

aspirin akan minimal. 

3.2 Hipotesis 

Terdapat perbandingan pemberian jus daging Aloe vera dengan 

Rebamipide terhadap kadar Malondialdehid (MDA) gaster tikus putih jantan 

yang di Induksi Aspirin. 
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