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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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2.2 Uraian Kerangka Konseptual 

 

 Makanan berlemak yang kita makan dari jalur eksogen secara berlebihan 

mengakibatkan metabolisme kolesterol di dalam tubuh menjadi terganggu. Input 

kolesterol melalui makanan akan diserap dalam usus bersama lipid lainnya 

sehingga terjadi peningkatan absorbsi lemak apabila proses absrobsi terjadi secara 

sempurna maka akan dieksresikan melalui feses. Propiltiourasil (PTU)  

meningkatkan kolesterol di dalam tubuh dengan cara menghambat pembentukan 

hormon tiroid. 

Kolesterol yang diserap di dalam usus halus akan membentuk partikel 

besar lipoprotein, yang disebut kilomikron. Kilomikron ini akan membawanya ke 

aliran darah. Trigliserida dalam kilomikron tadi mengalami penguraian oleh 

enzim lipopretein lipase yang berasal dari endotel, sehingga terbentuk asam lemak 

bebas dan kilomikron remnant (Adam, 2009). Kilomikron remnat akan 

dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Kolesterol 

juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG 

Koenzim-A Reduktase. Obat golongan statin bekerja dengan menghambat 

pembentukan kolesterol dari asam mevalonat dengan bantuan enzim HMG KoA.   

  Selanjutnya organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh 

lainnya melalui jalur endogen dalam bentuk VLDL (very low density lipoprotein) 

dan IDL (intermediate density lipoprotein) yang merupakan suatu lipoprotein 

yang akan membentuk LDL (low density lipoprotein) Terbentuknya LDL ini 

dapat memicu terjadinya penyakit hiperkolesterol, karena LDL banyak terdapat di 

jaringan atau plasma. LDL yang tinggi akan teroksidasi oleh adanya radikal bebas 

dan akan terbentuk Ox-LDL (oxidazed LDL) dan kadar HDL menurun. 

 Pada jaringan, LDL akan dikenali oleh sel makrofag reseptor scavenger 

(CD36) yang berperan penting sebagai transport kolesterol dan meregulasi untuk 

menangkap radikal bebas. LDL merupakan lipoprotein yang paling banyak 

mengandung kolesterol. Sebagian lagi dari kolesterol LDL yang mengalami 

oksidasi akan ditangkap oleh scavenger (CD36) di magrofag dan akan menjadi sel 

busa (foam sel). Semakin banyak kadar kolesterol-LDL dalam plasma maka 

semakin banyak yang akan mengalami oksidasi dan tertangkap oleh sel magrofag 

(Adam, 2009).  
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 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk terapi hiperkolesterolemia 

adalah mengurangi kadar kolesterol dalam darah serta adanya peran antioksidan 

dalam menekan terjadinya oksidasi LDL Ox-LDL (oxidazed LDL). Flavanoid 

merupakan salah satu senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan (Owolabi et al, 

2010). Ekstrak etanol C.nardus dan daun P. americana yang telah digunakan 

sebagai pengobatan tradisional untuk hiperkolesterol memiliki kandungan 

senyawa flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan dapat menghambat 

terjadinya LDL menjadi Ox-LDL yang disebabkan oleh adanya radikal bebas, 

sehingga diharapkan kadar LDL menurun dan kadar HDL mengalami 

peningkatan.  

 Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa kombinasi dari ekstrak etanol C.nardus dan daun P. 

americana dapat menurunkan kadar LDL dalam darah. 

 


