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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka konsep 

 

Keterangan: 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
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Dengan memperhatikan gambar 3.1 dapat dijelaskan kerangka konsep sebagai 

berikut. 

Pengkondisian hiperglikemik pada penelitian ini menggunakan aloksan karena 

senyawa tersebut memiliki sifat sitotoksik spesifik pada sel beta Langerhans.  

Pemberian aloksan adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi diabetik 

eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan (Irdalisa et al., 2015).  

Kondisi hiperglikemik akan mengaktifkan Reactive Oxygen Spesies (ROS), target 

dari Reactive Oxygen Spesies (ROS) yaitu DNA dari sel-sel pada pulau Langerhans. 

Kondisi hiperglikemik akan menyebabkan pulau Langerhans mengalami kerusakan 

yaitu ukuran pulau Langerhans menjadi kecil atau menghancur yang ditandai 

dengan berkurangnya jumlah massa sel dari pulau Langerhans (Pratama, 2020). 

Kerusakan pada berbagai jaringan akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara 

antioksidan endogen dan peningkatan produksi radikal bebas. Hal tersebut 

merupakan awal kerusakan oksidatif yang dikenal sebagai stres oksidatif (Susanti 

et al., 2017). 

Pengobatan diabetes melitus seperti penggunaan insulin dan obat antidiabetes 

oral tergolong obat yang relatif mahal dan terdapat efek samping yang tidak 

diinginkan. Salah satu upaya dalam penanganan diabetes melitus adalah 

menggunakan tumbuhan sebagai obat alternatif (Wulandari, 2015). Buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat menurunkan kadar gula darah karena 

aktivitas antioksidan berupa flavonoid  (Fadilah, 2014). Antioksidan ini dapat 

menekan apoptosis sel beta tanpa mengubah proliferasi dari sel beta pankreas. 

Antioksidan juga dapat mengikat radikal bebas menurunkan Reactive Oxygen 
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Spesies (ROS) sehingga dapat mengurangi resistensi insulin (Susanti et al., 

2017).Antioksidan dalam senyawa flavonoid bekerja dengan cara menetralkan atau 

menangkap radikal bebas sehingga dapat memperbaiki jaringan pankreas yang 

rusak (Pratama, 2020). 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh pemberian ekstrak etanol buah mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) terhadap gambaran histologi luas pulau Langerhans tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) galur Wistar kondisi hiperglikemik. 


