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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual Penelitian 

 Banyaknya makanan berlemak, kaya kolesterol yang dikonsumsi 

masyarakat menyebabkan kejadian penyakit degeneratif juga 

meningkat, salah satunya aterosklerosis. Penyumbatan arteri 

koronaria oleh plak aterosklerosis disebabkan oleh kadar lipid 

plasma yang tinggi, terutama LDL-C, berlangsung perlahan dan 

dapat dimulai dari masa kanak-kanak. Aterosklerosis merupakan 

penyebab utama penyakit jantung koroner. Terapi hiperlipidemia 

dapat menurunkan ukuran plak dan menurunkan kejadian koroner 

akut. Seseorang dinyatakan mengalami hiperkolesterolemia jika 

mengalami kenaikan kadar LDL, dengan kadar kolesterol plasma 

sebesar 275-500mg/dl dan kadar trigliserida >100mg/dl 

(Suyatna,2009; Malloy dan Kane, 2012). 

 Obat hipolipidemik yang banyak beredar terdiri dari beberapa jenis 

dan mekanisme, yaitu asam nikotinik (niasin), derivat asam fibrat, 

asam empedu (kolestipol) dan penghambat HMG-CoA reduktase 

(statin). Dari beberapa golongan hipolipidemik tersebut, yang paling 

sering digunakan adalah golongan statin karena memiliki efek 

samping paling rendah dan efek penurunan kolesterol yang baik. 

Namun, tetap saja memiliki efek samping yang cukup berbahaya 

yaitu miopati dan rhabdomyolisis yang dapat mengakibatkan 

mioglobinuria, pada beberapa pasien juga dapat menyebabkan 
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toksisitas hepar. Karena itu beberapa penelitian dilakukan untuk 

mencari alternatif hipolipidemik dari bahan alam yang memiliki 

toksisitas lebih rendah, salah satunya Daun Afrika. Aktivitas 

hipolipidemik Daun Afrika memiliki mekanisme penghambatan 

oksidasi lipid, karena kandungan senyawa antioksidan yang tinggi, 

seperti flavonoid, sehingga juga dapat menghambat aterosklerosis. 

Senyawa dalam daun afrika yang memiliki aktivitas antioksidan dan 

hipolipidemik adalah saponin, tannin dan flavonoid (Nwanjo,2005). 

 

  Pada penelitian ini hewan coba diinduksi oleh aloksan 

yang merupakan senyawa diabetonik yang mampu merusak sel β 

pankreas dan menurunkan sekresi insulin. Selain menimbulkan 

diabetes, aloksan juga menimbulkan hiperkolesterol karena insulin juga 

berperan dalam metabolisme lipid. Untuk mempercepat keadaan 

hiperkolesterol pada hewan coba juga diberikan diet tinggi kolesterol. 

  Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ekstrak etanol Daun Afrika yang dikeringkan dengan kombinasi 

pengering microcell dan corn starch dengan perbandingan tertentu. 

Penambahan pengering bertujuan untuk meningkatkan stabilitas 

sediaan sehingga terjamin keamanan dan efektivitasnya, terutama jika 

akan dibuat menjadi obat herbal tersandar (OHT). Beberapa dosis 

digunakan untuk melihat dosis yang efektif dalam menurunkan kadar 

kolesterol. Ekstrak etanol Daun Afrika pada dosis 200 mg/kg BB lebih 

efektif menurunkan kolesterol dibandingkan dosis 100 mg/kg BB 

(Adaramoye et al, 2008). Untuk kontrol positif digunakan atorvastatin 

dengan dosis 10mg, kemudian dikonversikan ke dalam dosis mencit 

dan didapatkan dosis sebesar 0,026mg/ 20g BB mencit. 
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3.2 Hipotesis 

 Ekstrak kering Daun Afrika (Vernonia amygdalina) memiliki 

aktivitas hiperkolesterol dan ada perbedaan kadar kolesterol antara dosis 5,6 

mg/20g BB mencit, 8,4 mg/20g BB dan 11,2 mg/20g BB mencit. 
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3.3 Alur kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Kerangka Konseptual 

1.  Penghambat HMG-CoA reduktase 

(Statin): Atorvastatin. 

2.  Asam nikotinat (Niasin). 

3. Derivat asam fibrat. 

4.  Pengikat asam empedu. 

5.  Penghambat absorbsi sterol. 

(Malloy and Kane, 2012) 

Daun Afrika memiliki 

aktivitas hipolipidemik 

(Nwanjo, 2005). Dapat 

digunakan sebagai OHT 

untuk antihiperkolesterol. 

Dibuat ekstrak kering 

untuk menjaga stabilitas 

ekstrak, dan dilakukan 

studi profil metabolit 

sebagai identitas 

simplisia. 

Efek Samping: 

Gangguan saluran cerna, peningkatan 

transaminase, miopati, rabdomiolisis. 

(Suyatna, 2009). 

Ekstrak kering Daun Afrika 

dapat menurunkan kolesterol 

mencit yang diinduksi aloksan 

dan diet tinggi kolesterol. 

Obat Tradisional Obat Konvensional 

Kelainan genetik dan gaya hidup (asupan tinggi kolesterol, 
kurang berolahraga) menyebabkan terjadinya gangguan 

metabolik, salah satunya hiperkolesterol yang ditandai dengan 
peningkatan LDL. 

Terapi Non-Farmakologis Terapi Farmakologis 
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