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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

1.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

Gambar3. 1 Bagan Kerangka Konseptual 

Keterangan : 

Teori    :  

Parameter yang diukur :  

Menginduksi   :  

Menginhibisi   :  
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1.2 Uraian Keranngka Konseptual 

Keadaan resistensi insulin atau sindrom metabolik dan DM tipe 2 

menyebabkan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau 

penurunan fraksi lpid dalam plasma (Purwati et al, 2016). Kelainan metabolisme 

pada DM menyebabkan kadar lipid dalam darah meningkat. Insulin berperan 

penting dalam metabolisme karbohidrat dan lipid di jaringan hati dan lemak. Di 

jaringan lemak, isulin memacu aktivitas enzim lipoprotein lipase (LPL) untuk 

pembersihan trigliserida, memacu sintesis asam lemak dan trigliserida, dan 

menghambat lipolisis. Di jaringan hati atau hepar, insulin meninkatkan sintesis 

asam lemak, memacu sekresi VLDL, dan memacu enzim HMG-KoA reduktase. 

Ketika kadar insulin dalam plasma berkurang akibatnya kadar glukosa darah 

meningkat (hiperglikemia), hiperinsulinemia dan peningkatan kadar lipid dalam 

darah. pada pengidap hiperglikemia stimulus yang nyata stimulus untuk 

penignkatan produksi dan sektesi VLDL adalah peningkatan influks asam lemak 

bebas ke hepar, pada sebagian pengidap hasil akhirnya adalah peningkatan kadar 

trigliserida dan penurunan kadar HDL-kolesterol ( Asdie & Asdie, 2005 ). 

 Metabolisme lipoprotein dapat dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu 

metabolisme eksogen, endogen dan reverse cholesterol transport. Kedua jalur 

pertama berhubungan dengan metabolisme kolesterol-LDL dan trigliserida, 

sedangkan jalur metabolisme yang ketiga khusus mengenai metabolisme 

kolesterol-HDL. Pada metabolisme jalur reverse cholesterol transport HDL 

dilepaskan sebagai partikel yang miskin kolesterol yang mengandung 

apolipoprotein (apo) A, C, dan E (HDL nascent). HDL nescent yang berasal dari 

hati dan usus halus berbentuk gepeng mengandung Apo-A1 yang akan mendekati 

makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan kemudian akan berubah 

menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar kolesterol dapat diambil, 

kolesterol (kolesterol bebas) harus dibawa ke permukaan membran makrofag oleh 

adenosine triphosphate-binding cassette transporter-1 (ABC-1). Kolesterol bebas 

yang diambil oleh makrofag diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim 

lecithin cholesterol acyltransferse (LCAT), sebagian kolesterol ester yang dibawa 

HDL mengambil dua jalur. Jalur yang pertama ialah ke hati dan ditangkap oleh 

scavenger receptor class B type 1 (SR-B1). Jalur kedua yaitu kolesterol ester dalam 

HDL nescent dari hati 

dan usus halus  
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HDL dipertukarkan dengan trigliserida dari VLDL dan IDL dengan bantuan 

Cholesterol Ester Transferase Protein (CETP) untuk kembali ke hati (Rampengan, 

2015). 

 Metabolisme lipid pada resistensi insulin, Trigliserida dalam jaringan lemak 

maupun darah (VLDL dan IDL) mengalami hidrolisis menjadi FFA dan gliserol 

oleh enzim trigliserida lipase, kerja enzim tersebut sangat bergantung pada jumlah 

insulin. Di jaringan lemak insulin menekan kerja enzim hormone sensitive lipase 

(HSL). Pada keadaan resistensi insulin, HSL semakin aktif sehingga liposlisis 

trigliserida di jaringan lemak meningkat dan menghasilkan FFA berlebihan yang 

memasuki aliran darah, sebagian untuk energi dan sebagian dibawa ke hati sebagai 

bahan baku pembentukan trigliserida dan menjadi bagian dari VLDL. Oleh karena 

itu, VLDL yang dihasilkan kaya akan trigliserida. Di dalam sistemik trigliserida 

yang banyak pada VLDL atau VLDL besar akan bertukar dengan kolesterol ester 

dar kolesterol-LDL dan akan menghasilkan LDL yang kaya akan trigliserida tetapi 

kurang kolesterol. Trigliserida pada LDL dihidrolisis oleh enzim hepatic lipase atau 

HL (yang biasanya meningkat pada resistensi insulin) menjadi LDL yang kecil 

padat dan mudah teroksidasi. Trigliserida VLDL besar juga akan dipertukarkan 

dengan kolesterol ester dari HDL dan menghasilkan HDL yang miskin kolesterol 

dan kaya akan trigliserida. HDL ini mudah dikatabolisme oleh ginjal sehingga 

jumlah HDL serum menurun (Shepherd, 2001). 

  Daun Syzygium plyanthum atau daun salam mengandung tanin galat, 

galokatein, flavonoid, saponini (triterpenoid), dan minyak atsiri (seskuiterpen) dan 

juga mengandung beberapa vitamin diantaranya, vitamin A, C, E, thiamin, 

riboflavin, Vitamin B3 (niasin), vitamin B6, B12, dan folat serta mengandung 

favonoid yaitu kuersetin dan fluoretin. Peningkatan kadar HDL serum yang 

signifikan setelah pemberian ekstrak daun salam dapat disebabkan oleh kandungan 

vitamin B3 (niasin) dengan cara menekan perubahan Apo-A1 dan menekan 

pembuangan Apo-A1 oleh hati ( Ekananda, 2015).  

 Ekstrak daun salam terbukti dapat mencegah laju penurunan kadar HDL 

karena adanya flavonoid pada daun salam. Flavonod selain sebagai antioksidan juga 

dapat meningkatkan produksi Apo-A1 dan dapat memberiakn efek kolesterol LDL 

menjadi tidak rentan terhadap reaksi oksidasi ( Fitriarini & Murwani, 2014). 
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Ekstak etanol daun mangga terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah 

pada tikus diabetes yang diinduksi dengan aloksan. Aktivitas sebagai antidiabetes 

tersebut dengan cara menstimulasi sekresi insulin dari sel β remnan atau dari sel β 

yang telah di regenerasi (Petchi, 2011).  
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