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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 
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Gambar 3.  1 Skema Kerangka Konseptual
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Berdasarkan penelitian Widyaningsih 

(2010) bahwa buah okra memiliki 

flavonoid yakni kuersetin. Kuersetin 
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total, LDL dengan menghambat 

peroksidasi lemak.  
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

hiperglikemia karena kerusakan pada sekresi insulin. Dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan komplikasi yang dapat mempengaruhi mata, ginjal dan saraf, serta 

meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Canadian Diabetes Association, 

2013). Diabetes melitus disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian 

besar sel-sel β dari pulau-pulau langerhans pada pankreas yang berfungsi 

menghasilkan insulin  (Hasdianah, 2012). 

Pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi respon kompensasi sekresi insulin 

yang tidak adekuat oleh sel-sel β pankreas. Sel β terus memproduksi insulin 

sehingga insulin dalam darah meningkat, namun tidak dapat mempertahankan 

euglikemia karena terjadi resistensi insulin (Kumar dkk., 2007). Resistensi insulin 

juga meningkatkan konsentrasi lipid darah. Peningkatan konsentrasi lipid ini 

disebabkan karena peningkatan katabolisme lemak dari depot lemak dan 

penurunan aktivitas lipoprotein lipase karena resistensi insulin. Pada jaringan 

adiposa, resistensi insulin menyebabkan konsentrasi FFA (Free Fatty Acid) 

meningkat, menghasilkan produksi VLDL (Very Low Density Lipoprotein). 

Peningkatan sekresi VLDL menghasilkan hipertrigliserida, yang tidak cukup 

dibersihkan karena aktivitas lipoprotein lipase berkurang (Eckardstein dan 

widmann, 2014). 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. Akibat stimulasi tersebut dapat meningkatkan kolesterol. 

Peningkatan pelepasan FFA (Free Fatty Acid) yang tinggi melalui sirkulasi portal 

akan menuju ke hati kemudian menstimulasi sintesis kolesterol total dan 

meningkatkan sintesis trigliserida. Trigliserida di hati yang akan disekresikan 

dalam bentuk VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Kadar glukosa yang tinggi 

juga merangsang pembentukan glikogen dari glukosa, sintesis asam lemak dan 

kolesterol yang akan mempercepat pembentukan TG dalam hati (Ginsberg, 2000).  

Pengobatan diabetes mellitus dan trigliserida dapat dilakukan dengan 

menggunaakan obat-obatan (farmakologi) yaitu obat antidiabetes dan 

antihiperkolesterol. Obat antidiabetes contohnya yaitu insulin, glibenklamid, 
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metformin dan lain-lain. Obat antikolesterol yaitu simvastatin, gemfibrozil, 

cholestiramin, dan lain-lain (Schwinghammer, 2015). Dalam penanggulangan 

diabetes dapat digunakan obat tradisional. Untuk diabetes sendiri, obat merupakan 

bagian pelengkap dari diet dan diberikan bila pengaturan diet secara maksimal 

tidak berkhasiat mengendalikan kadar gula darah. Karena obat antidiabetes oral 

kebanyakan memberikkan efek samping yang tidak diinginkan, maka para ahli 

mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes melitus yang relatif 

aman (Agoes, 1991). 

Tanaman mangga (Mangifera indica L.) merupakan tanaman yang 

berpotensi sebagai obat herbal karena mengandung senyawa metabolit sekunder. 

Daun mangga arumanis yang diketahui mengandung fenol, flavonoid, dan tanin 

setelah dilakukan skirining fitokimia oleh Morsi dkk. Ekstrak etanol daun mangga 

arumanis memiliki efek antidiabetes yang menggunakan metode induksi aloksan 

dengan dosis 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB secara signifikan dapat 

menurunkan kadar glukosa darah (Ramesh Petchi,2011). Penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan terhadap tanaman mangga yaitu daun mangga sebagai 

antioksidan, antimikroba, dan antitumor. Selain flavonoid tanaman mangga juga 

mengandung saponin, tanin galat, tanin katekat, kuinon dan steroid atau tripenoid 

(Widijanti dan Bernard, 2007). Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol daun 

Mangifera indica menunjukkan adanya flavonoid (Syah et al., 2015; Paulinus et 

al., 2015). Mangifera caesia yang juga termasuk genus Mangifera, diperkirakan 

memiliki kandungan senyawa yang identik dengan Mangifera indica (Alberto et 

al., 2002; Tanaya et al., 2015). Aktivitas antioksidan senyawa flavonoid dapat 

mencegah dan mengurangi penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga mampu 

mengobati masalah obesitas yang merupakan faktor penyebab penyakit DM 

(Anjani et al., 2015; Syah et al., 2015). 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-α dari hati pada dosis 10/20 mg/kgBB 

(Murugananda, 2005 ; Guo et al, 2011).  

Salah satu jenis tanaman lainnya yang dapat menurunkan kadar glukosa 

darah (bersifat hipoglikemik) adalah Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) 
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(Nilesh, J et. al., 2012). Kandungan kimia dari okra diantaranya adalah 67,50% 

alfa-selulosa dan 15,40% hemiselulosa (Nilesh Jain et al., 2006). Kandungan 

kimia tersebut yang memiliki efek antidiabetes adalah alfa-selulosa dan 

hemiselulosa, kedua komponen tersebut termasuk dalam golongan serat atau 

dietary fiber. Kombinasi dari ekstrak daun mangga arumanis (Mangifera indica 

L.)dan buah okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk antidiabetes maupun antihiperlipidemia.  

Pada buah Abelmoschus esculentus L. Moench  mengandung flavonoid 

juga mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dapat mengurangi 

kepekaan LDL sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol total trigliserida, 

serta meningkatkan HDL dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase. Buah 

Abelmoschus esculentus L. Moench  memiliki flavonoid yakni kuersetin. 

Kuersitin memperlihatkan aktivitas sebagai penurun kadar kolesterol total, LDL 

dengan menghambat peroksidasi lemak. Dari penelitian ilmiah yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa serat-serat dalam Abelmoschus esculentus L. 

Moench  membantu dalam menstabilkan tingkat gula darah. Abelmoschus 

esculentus L. Moench  menjadi sarana pengontrol dalam penyerapan gula darah 

oleh hati. Abelmoschus esculentus L. Moench  sangat baik dikonsumsi dalam 

pencegahan diabetes. Pada hasil penelitian (Fauziana, 2016) didapatkan bahwa 

pemberian perasan buah okra pada dosis 0,2ml/20 gram berat badan mencit 

berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol total mencit. Pada penelitan (U. 

Mita Desthia, et al, 2015) didapatkan bahwa pemberian ekstrak uji daun okra pada 

dosis 22,40 mg/20 g BB mencit berpengaruh dalam penurunan kadar glukosa 

darah. Kemampuan ekstrak etanol daun dalam menurunkan kadar glukosa darah 

adalah karena okra mengandung serat khusus yang membantu untuk menstabilkan 

gula darah dengan membatasi tingkat penyerapan gula di saluran usus (Nilesh, J 

et.al., 2012). 

Terkait dengan penjelasan diatas sehingga dapat diperkirakan bahwa 

kombinasi ekstrak etanol daun mangga dan perasan buah okra dapat menurunkan 

kadar trigliserida dan dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien 

diabetes mellitus.
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