
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Uraian Kerangka Konseptual Penelitian

Diabetes melitus adalah sekelompok gangguan metabolik yang

ditandai oleh hiperglikemi. Hal ini dihubungkan dengan

abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein karena

kelainan sekresi insulin (sensititivitas) atau keduanya dan

mengakibatkan komplikasi kronis termasuk mikrovaskular,

makrovaskular dan neuropati (Triplitt et al ., 2008)

Diabetes melitus diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu

diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, diabetes melitus tipe

spesifik lain, diabetes melitus gestasional. Diabetes melitus yang

paling sering dijumpai adalah diabetes melitus tipe 2 yang

disebabkan faktor kombinasi genetik dan non genetik yang

menyebabkan resistensi insulin dan defisiensi insulin (Power, 2007;

Triplitt et al., 2008).

Glibenklamid merupakan obat antidiabetika oral golongan

sulfonilurea yang bekerja dengan cara menstimulasi sel beta

pankreas untuk melepaskan insulin yang tersimpan, karena itu obat

golongan ini hanya bermanfaat pada pasien yang masih mempunyai

kemampuan untuk mensekresi insulin. Akan tetapi glibenklamid

mempunyai efek samping yang paling poten yaitu hipoglikemi dan

penambahan berat badan, sehingga akan sangat berbahaya apabila

penderita tidak menyadari efek samping dari obat tersebut. Obat

antidiabetik oral lainnya adalah metformin yang merupakan

golongan biguanid. Metformin merupakan obat yang cara kerjanya

terutama menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan
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sensitivitas insulin. Metformin sendiri juga mempunyai efek samping

yang sangat menggangu yaitu gangguan saluran pencernaan, mual,

dan rasa tidak nyaman pada perut (Kroon dan Williams, 2013). Oleh

karena itu perlu dicarikan obat yang dapat menurunkan kadar gula

dalam darah dengan efek samping seminimal mungkin.

Dalam beberapa studi, Garcinia mangostana L mempunyai

komponen aktif yaitu senyawa  xanthone yang telah dibuktikan oleh

seorang peneliti di jepang yang dapat menurunkan kadar glukosa

darah pada tikus percobaan dengan kondisi diabetes melitus tipe 2

(Mardiana, 2012)

Pada tahun 2008 daun afrika  di asia tenggara terutama

malaysia banyak digunakan sebagai terapi diabetes, gout, hipertensi

dan kanker (Anonim, 2010). Vernonia amygdalina Delile juga

digunakan  sebagai terapi diabetes di afrika (Akah & Okafor 1992;

Atangwho et al.,2010). Vernonia amygdalina Delile, mengandung

senyawa golongan saponin, flavonoid, alkaloid, tannin, sesquiterpen

lakton dan glikosida steroid (Nwanjo, 2005). Pada  penelitian  juga

disebutkan bahwa pada kadar 200mg/kg BB tikus memiliki aktivitas

terhadap tikus yang mengalami diabetes melitus pada kelompok uji 3

(Nwanjo,2005). Daun afrika jujuga dapat tumbuh di Indonesia, di

daerah Jawa Barat daun afrika  dikenal sebagai daun insulin.

Pada penelitian ini akan digunakan tanaman obat dalam bentuk

campuran ekstrak kering kulit buah manggis (Garcinia mangostana

L) dan daun afrika (Vernonia amygdalina D)dengan berbagai

perbandingan yang berbeda sebagai solusi terapi diabetes melitus.

Penelitian dilakukan menggunakan hewan coba mencit yang telah

diinduksi aloksan kemudian di terapi selama 7 hari untuk melihat
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kadar gula darah setelah pemberian campuran ekstrak kering kulit

buah manggis dan daun afrika.

3.2 Hipotesis penelitian

Kombinasi ekstrak kering kulit buah manggis (Garcinia

mangostana L dan daun afrika (Vernonia amygdalina D) memiliki

aktivitas dalam menurunkan kadar gula lebih efektif darah dalam

mencit yang diinduksi aloksan.
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3.3 Skema Kerangka Konseptual

kuu

Terapi farmakologiTerapi non farmakologi

1. Mengatur
pola makan
sehat dan
teratur

2. Mengurangi
konsumsi
glukosa yang
berlebihan

3. Menurunkan
berat badan
(merubah
gaya hidup
diet).

4. Olahraga
teratur

(Triplitt et
al.,2008;
ADA, 2012)

Obat TradisionalObat Modern ( Insulin dan obat
oral antidiabetes)

Tanaman obat yang terbukti
secara ilmiah memilik aktivitas

antihiperglikemik
Golongan OAD

Sulfonilurea
Biguanid
Thiazolidinedion
Meglitinid
α-glukosidase
inhibitor
DPP-IV inhibitor
Insulin

(Triplitt et
al.,2008)

Vernonia
amygdalina
Dellile
mengandung
senyawa saponin,
flavonoid,
alkaloid
menunjukkan
aktivitas
hipoglikemik
pada kadar 200
mg/kg BB
(Nwanjo,2005)

Garcinia
mangostana L
yang
mengandung
senyawa α-
mangostin
menunjukan
aktivitas
hipoglikemik
pada kadar
200mg/kg BB
( Mardiana,
2012)

Penurunan kadar gula setelah pemberian ekstrak kering campuran

Diabetes melitus

DM tipe 1 DM tipe 2

Destruksi sel β pankreas Resistensi insulinInsulin

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual
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