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BAB III 

  KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konsep 

 

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual 

Keterangan : 

  : Teori  

  : Parameter yang diukur 

  : Yang mempengaruhi 

  : Menghambat 
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3.2 Uraian Kerangka Konsep 

Diabetes melitus merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan 

hiperglikemia, perubahan metabolisme lipid, karbohidrat dan protein (Gilman, 

2015). Terjadinya diabetes melitus akibat penurunan fungsi dari sel β sehingga 

sekresi insulin menurun dan kadar insulin dalam darah berkurang dan 

menyebabkan hiperglikemia (Arsana, et al., 2015). 

. Pada jaringan lemak, aktivitas enzim lipoprotein lipase (LPL) dipicu oleh 

insulin untuk melakukan pembersihan terhadap trigliserida, sintesis asam lemak 

serta menghambat terjadinya lipolisis (Asdie, 2005). Pada keadaan resistensi 

insulin, HSL akan menjadi aktif sehingga lipolisis trigliserid di jaringan lemak 

semakin meningkat sehingga pada keadaan ini menghasilkan FFA berlebihan 

yang masuk ke dalam aliran darah, dan sebagian lainnya akan digunakan sebagai 

sumber energi dan sebagian dibawa ke hati sebagai bahan baku pembentukan 

trigliserida. FFA yang ada pada hati akan berubah menjadi trigliserida kembali 

dan menjadi VLDL kaya akan trigliserida yang biasa disebut dengan VLDL besar. 

Dalam sirkulasi, trigliserid yang banyak di VLDL mengalami hidrolisis oleh 

enzim lipprotein lipase (LPL), karena LPL yang tersedia dalam jumlah yang 

sedikit akibat kurangnya insulin dalam darah VLDL yang kaya trigliserida 

berubah menjadi IDL kaya trigliserid yang juga akan mengalami hidrolisis dan 

berubah menjadi LDL yang kaya akan trigliserid. Enzim HL (biasanya terjadi 

peningkatan karena kondisi resistensi insulin) akan menghidrolisis trigliserida 

yang dikandung oleh LDL dihidrolisis sehingga menghasilkan LDL kecil tetapi 

padat. Bentuk LDL ini mudah teroksisdasi, kemudian reseptor scavenger-A (SR-

A) akan menangkap sebagian LDL yang teroksidasi. VLDL juga melakukan 

pertukaran dengan kolesterol ester HDL sehingga HDL yang dihasilkan miskin 

kolesterol ester tapi kaya trigliserida. HDL kekurangan kandungan Apo A1 dapat 

mengurangi HDL dalam darah (Rampengan, 2015). Kolesterol total yaitu jumlah 

keseluruhan kolesterol yang terdapat pada serum darah. 

Salah satu upaya yang diperlukan adalah menurunkan kadar gula dengan 

memberikan ekstrak daun Mangifera indica L. yang terdapat kandungan 

mangiferin lewat oral atau injeksi peritoneal dengan meningkatkan pelepasan sel 

insulin dari sel β-pankreas (Syah, et al., 2015). 
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Selain kandungan mangiferin pada daun Mangifera indica L., pada ekstrak 

daun Syzygiun polyanthum mengandung flavonoid kuersetin yang mana kuersetin 

merupakan antioksidan yang kuat, dan dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL. 

Selain itu kandungan niasin dalam daun Syzygiun polyanthum dapat 

meningkatkan HDL dengan bekerja menekan perubahan hepatik Alpha 

lipoprotein-A1 dan menekan pembuangan Apo A1 oleh hati (Ekananda A.R, 

2015). Diharapkan dengan pemberian ekstrak etanol daun Mangivera indica L. 

yang dikombinasi dengan Syzygium polyanthum dapat menurunkan kadar 

kolesterol total. 

 


