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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Obesitas telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama saat ini, hal ini 

disebabkan karena obesitas merupakan faktor resiko terjadinya dismetabolik 

sindrome seperti diabetes, hipertensi, dan hiperlipidemia (Setiawan, 2010). 

Prevalensi obesitas penduduk dewasa di Indonesia mencapai 32,9% pada tahun 

2013, hal ini meningkat 19% dari tahun 2007 yang angka obesitasnya mencapai 

13,9% dan meningkat 17,4% dari tahun 2010 yang angka obesitasnya mencapai 

15,5%. Tiga belas provinsi dengan prevalensi obesitas diatas prevalensi nasional, 

yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi 

Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, DKI Jakarta, Bangka Belitung, 

Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara (RISKESDAS,2013).  

Survey nasional yang dilakukan di ibukota propinsi di Indonesia 

menunjukan bahwa 8,1 % penduduk laki- laki dewasa (< 18 tahun) mengalami 

overweight (BMI 25-27) dan 6,8 % mengalami obesitas, sedangkan pada wanita 

dewasa 10,5% mengalami overweight dan 13% mengalami obesitas. Overweight 

maupun obesitas mencapai puncaknya pada kelompok umur 40-49 tahun yaitu 

masing-masing 23% dan 24,4% pada laki-laki dan 30,4% dan 43% pada wanita 

(Depkes RI,2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Tsalissavrina (2006) tentang pengaruh 

pemberian diet tinggi karbohidrat dibandingkan dengan diet tinggi lemak terhadap 

kadar Trigliserida (TG) dan High Density Lipoprotein (HDL) darah pada rattus 

novergicus strain wistar membuktikan bahwa diet tinggi lemak dapat 
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meningkatkan kadar TG darah dibandingkan dengan diet tinggi karbohidrat dan 

diet keduanya sama-sama dapat menurunkan kadar HDL darah. Semakin tinggi 

kadar kolesterol dalam darah (terutama TG) seperti yang terjadi pada kelompok 

diet tinggi lemak, semakin tinggi pula resiko terjadinya dismetabolik sindrome. 

Perbaikan pola makan, gaya hidup hingga terapi obat merupakan tindakan 

untuk mengurangi obesitas  (Suyatna,2009). Berkembangnya ilmu pengetahuan di 

bidang tanaman obat, menyebabkan munculnya penelitian tentang tanaman-

tanaman yang dapat menurunkan kadar lipid sehingga dapat mencegah obesitas 

(Hartono, 2007). 

Salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat penurun kadar lipid 

yang aman dalam penurunan berat badan (BB) adalah biji pepaya. Biji pepaya 

mengandung fitokimia berupa flavonoid, saponin, tanin, dan antosianin yang 

bersifat hipolipidemia (Adeneye, 2009). Di dalam kandungan biji pepaya, 

flavonoid merupakan antioksidan yang dapat mengurangi oksidasi kolesterol Low 

Density Lipoprotein (LDL) (Knektm, 2007). Saponin sebagai penurun kolesterol 

hati, penurun kadar TG, serta peningkat ekskresi fekal dari kolesterol (Matsui, 

2009), Serta kandungan tanin yang mampu meningkatkan sintesa asam empedu, 

antioksidan, serta anti inflamasi (Okoye, 2011). 

Penilitian terhadap biji pepaya sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk 

jus oleh Meirindasari (2013), dosis yang dipakai 400 mg dan 800 mg, didapatkan 

hasil penurunan kadar kolesterol total tetapi tidak terdapat perbedaan efektifitas 

antar kedua dosis tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai efek pemberian seduhan biji pepaya ( Carica papaya L. ) 
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terhadap penurunan BB pada tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diberi diet tinggi lemak. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adakah  pengaruh pemberian seduhan biji pepaya (Carica Papaya L) 

terhadap penurunan BB tikus jantan yang diberi diet tinggi lemak? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan bahwa seduhan biji pepaya (Carica Papaya L) dapat 

menurunkan BB tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain wistar) yang diberi 

diet tinggi lemak. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui dosis efektif seduhan biji pepaya (Carica Papaya L) dalam 

penurunan BB tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain wistar). 

2. Mengetahui selisih BB tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar) sebelum dan setelah pemberian seduhan biji pepaya (Carica 

Papaya L) 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan 

tentang pengaruh pemberian seduhan biji pepaya untuk menurunkan BB, serta 

dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

manfaat biji pepaya. 
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1.4.2 Manfaat klinis 

 Dapat digunakakan sebagai alternatif untuk penurunan BB dengan 

menggunakan seduhan biji pepaya. 


