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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes Mellitus  

Profil Mikrobiota Usus Kadar Gula Darah  

Terjadi disbiosis mikrobiota yang 
mnyebabkan gangguan permeabilitas 

usus dan mendasari perubahan 
metabolik dan resistensi insulin 

(D’Aversa F, dkk, 2013) 

Peningkatan kadar gula darah diatas 
normal yang disebabkan dari gangguan 
metabolisme glukosa akibat defisiensi 

insulin (Riskesdas, 2013) 

SYNBIOTIK GLIBENKLAMID 

Perangsangan sekresi 
insulin dari pankreas 

(Setiawan, 2010) 

Kombinasi 
dari:  

PROBIOTIK  
Probiotik adalah 

mikroorganisme hidup yang 
dimakan dalam jumlah cukup 

yang berimplikasi pada 
kesehatan hostnya 

(FAO/WHAO, 2002)) 

PREBIOTIK 
Prebiotik sebagai bahan 
pangan yang tidak dapat 
dicerna (non digestible) 

yang menguntungkan 
bagi inang (Salminen et 

al, 1998) 

YOGURT  
Yogurt adalah minuman hasil 
fermentasi susu oleh Bakteri 

Asam Laktat (BAL) yang 
mempunyai khasiat bagi 

kesehatan dan pengobatan 
tubuh  

(Tamime and Robinson, 
2007). 

GLUKOMANAN  
Glukomanan adalah polisakarida 

yang terdiri dari monomer β-1,4 α-
mannose dan α glukosa mempunyai 

sifat memperkuat struktur gel, 
memperbaiki tekstur, 

mengentalkan, (M.Alonso, Teijeiro 
dan Remunan, 2008). 

 

TEPUNG KONJAC 

Pemberian susu dengan rhLZ 
dapat menurunkan jumlah 

E.coli pada Duodenum (Dan Lu 
et al, 2014) 

YOGURT KONJAC 

Penurunan Kadar 
Gula Darah 

Peningkatan Bakteri 
Asam Laktat (BAL) 

Memperbaiki kesehatan 
saluran pencernaan 

Penurunan kadar glukosa 
darah (Setiawan, 2010) 

Glukomanan dapat 
menyebabkan 

penyerapan gula lebih 
bertahap dan kadar gula 

darah menjadi lebih 
rendah setelah makan 

(Susanti, 2015) 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik kronik 

akibat abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang ditandai 

dengan hiperglikemia yang berakibat pada komplikasi mikrovaskular, 

makrovaskular, dan neuropati untuk jangka panjang (DiPiro, et al., 2015). 

Pada penderita DM terjadi peningkatan kadar gula darah diatas nomal yang 

disebabkan dari gangguan metabolisme glukosa akibat defisiensi insulin 

(Riskesdas, 2013). Insensitivitas jaringan terhadap insulin (resistensi insulin) dan 

tidak adekuatnya respon sel β pankreas terhadap glukosa plasma yang khas, 

menyebabkan produksi glukosa hati berlebihan dan penggunaannya yang terlalu 

rendah oleh jaringan. Untuk menanggulangi peningkatan kadar gula darah, 

dilakukan pemberian Obat Hiperglikemik Oral (OHO) yakni Glibenklamid.  

Glibenklamid merupakan antidiabetik oral derivat sulfonilurea generasi 

kedua dimana rantai samping alifatik digantikan oleh cyclohexyl group dan 

mempunyai struktur lebih komplek dibanding generasi pertama (Setiawan, 2010). 

Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah pemberian sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan sekresi insulin dari pankreas. Sifat perangsangan 

ini berbeda dengan perangsangan oleh glukosa karena ternyata pada saat 

hiperglikemi gagal merangsang sekresi insulin dalam jumlah yang cukup, obat-

obat tersebut masih mampu merangsang sekresi insulin pada dosis tinggi. 

Mekanisme kerja sulfonilurea termasuk menurunkan kadar glukagon dalam 

serum, meningkatkan pengikatan insulin pada jaringan target dan reseptor, dan 

menghambat penghancuran insulin oleh hati (Setiawan, 2010). 

Diabetes Mellitus juga berpengaruh terhadap profil mikrobiota usus. Pada 

penyandang Diabetes Mellitus, mikrobiota usus dapat mempengaruhi integritas 

barier epitel yang menjaga permeabilitas usus. Perubahan komposisi dan fungsi 

mikrobiota usus (disbiosis) menyebabkan terjadinya gangguan permeabilitas usus, 

sehingga lipopolisakarida (LPS) penyusun dinding sel bakteri yang seharusnya 

berada dalam saluran cerna, masuk ke sirkulasi dan mencetus systemic low grade 

inflammation. Keadaan ini mendasari terjadinya perubahan metabolik dan 

resistensi insulin pada DM tipe 2 (D’Vrieze A, 2010).  
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Hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian Sinbiotik yang merupakan 

kombinasi antara Probiotik dan Prebiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup 

yang dimakan dalam jumlah cukup yang berimplikasi pada kesehatan hostnya 

(FAO/WHAO, 2002). Yogurt adalah salah satu produk yang mengandung 

probiotik. Yogurt adalah minuman hasil fermentasi susu oleh Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yang mempunyai khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh 

(Tamime and Robinson, 2007). Yogurt dapat memperbaiki mikrobiota yang 

terdapat pada usus. Yogurt adalah agen probiotik, dimana memilik pengaruh 

menguntungkan terhadap kesehatan dan kehidupan inangnya. Efek positif dari 

aktivitas probiotik terbagi menjadi tiga aspek yaitu nutrisi, fisiologi, dan 

antimikroba. Aspek nutrisi berasal dari penyediaan enzim yang membantu 

metabolisme penyerapan laktosa (laktase), sintesis beberapa jenis vitamin 

(vitamin K, asam folat, piridoksin, asam pantotenat, biotin, dan riboflavin), dan 

dapat menghilangkan racun hasil metabolit komponen makanan di usus (Naidu 

dan Clemens 2000).Pemberian susu dengan rhLZ dapat menurunkan jumlah 

E.coli pada Duodenum (Dan Lu et al, 2014).  

Sedangkan Prebiotik adalah sebagai pangan yang tidak dapat dicerna (non 

digestible) yang menguntungkan bagi inang (Salminen et al, 1998). Salah satu 

dari sumber prebiotik yakni terdapat pada tepung porang. Umbi porang 

(Amorphophallus oncophyllus) kaya akan serat larut glukomanan. Kadar 

glukomanan dalam bentuk tepung porang dapat mencapai 70- 90%.  

Glukomanan merupakan polisakarida yang terdiri dari monomer β-1, 4 α-

mannose dan α glukosa yang mempunyai sifat memperkuat struktur gel, 

memperbaiki tekstur, mengentalkan (M. Alonso, Teijeiro, dan Remunan, 2008). 

Efek dari KGM dan KGM oligosakarida (KGMO) meningkatkan secara 

signifikan jumlah Bifidobacteria pada minggu ke 2 dan 4, masing-masing 

dibandingkan dengan selulosa (kontrol). Sebaliknya, KGM dan KGMO secara 

signifikan menurunkan Clostridium perfringens sekum dalam 4 minggu. Pada 

data menunjukkan bahwa suplementasi diet dengan 5% (b / b) KGM atau KGMO 

selama 4 minggu cukup untuk meningkatkan populasi Bifidobacteria, terkait 

dengan penurunan C. perfringens dan Escherichiacoli (Chen et al, 2005).  
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Kombinasi antara yogurt dan tepung porang akan menurunkan kadar gula 

darah serta meningkatkan profil Bakteri Asam Laktat (BAL) yang memperbaiki 

kesehatan saluran pencernaan.  
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