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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Keterangan : 

        : Menghambat 

        : Meningkatkan 

 

Gambar 3.7 Skema Kerangka Konseptual 

 

3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

 Salah satu faktor pencetus terjadinya penyakit jantung koroner yaitu 

keadaan hiperkolesterol. Hiperkolesterol ditandai dengan meningkatnya kadar 

kolesterol total dan LDL dengan atau tanpa disertai peningkatan kadar trigliserida 

dan penurunan HDL (Harikumar et al., 2013). Hiperkolesterol meningkatkan faktor 

terjadinya pembentukan plak yang mengarah pada terjadinya aterosklerosis. 
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Aterosklerosis merupakan salah satu penyakit tersering yang disebabkan oleh 

meningkatnya kadar kolesterol dalam darah (Guyton & Hall, 2008). 

Pemberian asupan makanan tinggi lemak akan meningkatkan kadar 

kolesterol di dalam darah dan dapat menganggu pengangkutan lipid dalam plasma. 

Terganggunya proses pengangkutan lipid terjadi dalam bentuk peningkatan kadar 

LDL dan penurunan kadar HDL. Peningkatan kadar LDL diakibatkan oleh 

penurunan sintesis reseptor LDL yang menyebabkan penurunan LDL yang 

dimetabolisme di hati. Asupan kolesterol dari darah diatur oleh jumlah reseptor 

LDL yang terdapat pada permukaan hati. Sedangkan penurunan kadar HDL 

diakibatkan oleh menurunnya produksi APO-A1 dan banyaknya LDL yang harus 

diangkut menuju hati sehingga tubuh tidak dapat mencapai keseimbangan 

metabolisme lipid. Peningkatan kadar LDL di dalam tubuh akan meningkatkan 

resiko terjadinya oksidasi LDL yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti radikal 

bebas. LDL yang mengalami oksidasi akan dikenali oleh scavenger receptor di 

makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell). Makin banyak kadar LDL dalam 

plasma makin banyak yang akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel 

makrofag sehingga menyebabkan terjadinya penimbunana pada sel makrofag. 

Penimbunan ini mempengaruhi reverse cholesterol transport menjadi tidak 

seimbang. 

Ekstrak etanol serai (Cymbopogon nardus) dan daun alpukat (Persea 

americana) telah terbukti memiliki aktivitas antihiperkolesterol. Potensi penurun 

kadar kolesterol pada kedua tanaman tersebut berasal dari kandungan senyawanya 

yaitu terpenoid dan flavonoid yang berupa kuersetin, rutin, luteolin, isorhamnetin, 

kaempferol serta apigenin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan yang 

dapat menghambat proses oksidasi lemak dan minyak dengan menagkap radikal 

bebas dan mendonorkannya sehingga radikal bebas menjadi tidak aktif (Septiana et 

al., 2002). Selain itu, antioksidan juga dapat mencegah terjadinya pembentukan sel 

busa dan penyempitan lumen arteri koroner yang dapat menimbulkan penyakit 

jantung karena gangguan suplai oksigen di jantung (Khomsan, 2009). Senyawa 

flavonoid sendiri dapat meningkatkan kadar HDL dengan meningkatkan produksi 

Apo A1 yang merupakan kofaktor enzim untuk LCAT (Murray, 2009). Selain 

flavonoid, kedua tanaman tersebut juga memiliki kandungan terpenoid yang dapat 
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menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Penghambatan terhadap enzim HMG-

CoA reduktase menyebabkan penurunan sintesis kolesterol dan meningkatkan 

jumlah reseptor LDL sehingga menyebabkan kenaikan kadar HDL (Murray, 2003 

; Miyazaki, 2003). 

Kombinasi dari dua tanaman yang telah terbukti memiliki kemampuan 

antihiperkolesterol dan memiliki kandungan senyawa yang sama berpotensi 

memiliki efek sinergis yang dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas 

sebagai agen antihiperkolesterol. Potensi efek sinergis yang dihasilkan juga dapat 

mengurangi jumlah kebutuhan dari dua ekstrak tersebut dengan menentukan dosis 

tepat dari dua kombinasi tanaman tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan dua hal yang telah diuraikan diatas. 

 

 

 

 

 


