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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

   

 

 

 

 

     Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual
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Diabetes mellitus adalah etiologi yang biasanya ditandai dengan 

peningkatan gula darah yang atau hiperglikemia yang terjadi selama menahun, 

karena akibat dari gangguan produksi insulin, sekresi insulin, atau resistensi 

insulin (Widowati, 2008). 

Hiperglikemia menyebabkan kelainan metabolisme pada penderita 

diabetes mellitus diikuti dengan tingginya kadar lemak dalam darah. Insulin 

sangat berperan penting terhadap proses metabolisme lemak serta karbohidrat 

pada jaringan hepar maupun di jaringan lemak. Pada jaringan hepar, insulin 

meningkatkan proses sintesis terhadap asam lemak sehingga memicu terjadinya 

VLDL yang tersekresi dan aktivitas dari enzim HMG-KoA reduktase. Pada 

jaringan lemak, insulin memicu aktivitas dari enzim LPL untuk menghidrolisis 

atau memecah trigliserida dan mensintesis asam lemak, dan menghambat proses 

lipolisis. Jika mengalami kelainan sekresi serta resistensi insulin maka kadar 

glukosa akan meningkat dan dapat mempengaruhi sintesis kolesterol di hepar, 

dengan peningkatan kadar trigliserida akibat peningkatan produksi atau penurunan 

bersihan VLDL (Asdie & Asdie, 2005). 

Kolesterol akan disintesis oleh hati, kemudian akan disekresi ke sirkulasi 

darah dengan bentuk very low density lipoprotein (VLDL). Didalam sirkulasi, 

trigliserida yang terdapat dalam VLDL yang kemudian akan dihidrolisis oleh 

enzim lipoprotein lipase (LPL) sehingga VLDL berubah menjadi intermediate 

density lipoprotein (IDL). Kemudian IDL sebagian kembali ke hati dan 

sebagiannya lagi akan berubah menjadi low density lipoprotein (LDL). LDL 

adalah lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak. Sebagian LDL 

akan masuk ke hati serta jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, 

testis, dan ovarium yang memiliki reseptor kolesterol-LDL dan sebagiannya lagi 

akan mengalami glikolasi dan akan berikatan dengan reseptor glikasi protein 

akibat kadar glukosa dalam darah menerus tinggi. Glikasi ini akan mengakibatkan 

LDL tidak dapat dikenali dengan reseptor LDL, sehingga LDL banyak berada di 

sirkulasi yang akan berikatan secara nonspesifik dengan makrofag (Dawn B. 

Marks, et al., 2000). 

Selain itu, LDL akan mengalami oksidasi karena berikatan dengan radikal 

bebas. Kemudian LDL-oks akan ditangkap makrofag yang mengandung reseptor 
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scavenger-A (SR-A). kemudian, LDL akan menjadi suatu sel busa, bila kosentrasi 

LDL dalam plasma tinggi, maka semakin banyak LDL bebas yang mengalami 

oksidasi dan kemudian ditangkap makrofag. Maka, sel busa terakumulasi di sub-

endotel pembuluh darah menyebabkan plak (Ronaldi, et al., 2016). 

Untuk menekan  LDL yang meningkat, akibat terjadi oksidasi maka 

diperlukan peran antioksidan. Kandungan senyawa aktif pada daun Mangifera 

indica L. dan daun Syzygium polyanthum adalah salah satunya flavonoid yang 

dapat menurunkan kadar LDL dalam darah dengan cara meningkatkan sintesa 

asam empedu.  

Flavonoid seperti quersetin, dapat sebagai antioksidan yang potensial. 

Aktivitasnya sebagai antioksidan dimiliki oleh sebagian besar dari senyawa 

flavonoid, hal ini disebabkan karena adanya gugus hidroksil fenolik dalam 

struktur molekulnya. Ketika senyawa-senyawa ini berikatan dengan radikal bebas, 

senyawa tersebut akan membentuk radikal baru yang telah distabilkan oleh efek 

dari resonansi inti aromatic (Hertiani, et al., 2000). 

Metabolit sekunder pada daun Mangifera indica L. Var. Arumanis adalah 

mangiferin. Mangiferin dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara 

menghambat penyerapan glukosa dari usus, karena mangiferin ini menghambat 

enzim α-glukosidase yang terlibat dalam pencernaan karbohidrat menjadi gula 

sederhana dan penyerapan glukosa dari usus (Saleh, et al., 2014) 
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