
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki kelimpahan flora dan fauna yang tersebar di seluruh 

pulau karena letaknya di belahan khatulistiwa membuat negara ini menjadi subur 

bagi hayati tropis. Tentunya potensi ini semestinya digunakan sebagai sumber 

utama penghasilan negara dan digunakan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Salah 

satu buah yang melimpah penyebarannya di Indonesia yaitu papaya (Carica 

papaya). Papaya diketahui dikenal secara umum pada tahun 1930, khususnya di 

pulau Jawa (Haryoto, 1998). Kelimpahan papaya di Indonesia cukup tinggi 

dengan total produksi sebanyak 840 ribu ton per tahun pada tahun 2014 (Statistik 

Kemenpar, 2015). Disisi lain, bijinya juga dapat dimanfaatkan dan memiliki 

berbagai khasiat. Tentunya hal ini membuat tanaman papaya memiliki nilai 

manfaat yang luas bagi masyarakat   

 Biji pepaya dilaporkan memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder 

dari golongan triterpenoid, alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin. Kandungan 

triterpenoid adalah komponen utama dari biji pepaya. Selain mengandung 

senyawa metabolit sekunder, biji pepaya juga memiliki enzim proteolitik seperti 

papain dan chymopapain (Sukadana, 2008). Enzim proteolitik yang terkandung 

pada biji papaya biasanya digunakan untuk membuat daging lebih empuk karena 

kemampuannya dalam melonggarkan rantai polipeptida pada protein 

(Adachukwu, 2013).  
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 Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam upaya pemanfaatan biji 

papaya diantaranya adalah sebagai antifertilitas. Lohiya et al. (2005) menyebutkan 

bahwa ekstrak biji pepaya dengan pelarut etanol mempunyai efek antifertilitas 

yakni bentuk ekstrak kloroform biji pepaya mempunyai efek azoospermia yang 

bersifat reversibel pada kelinci. Disamping memberikan efek antifertilitas, biji 

papaya dilaporkan memiliki khasiat antibakteri yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Atmojo dkk (2011) yang menguji ekstrak biji papaya pada Streptococcus 

pyogenes. Hasil yang didapatkan dari konsentrasi biji papaya sebesar 100% 

memiliki pengaruh pada diameter zona hambat bakteri Streptococcus pyogens 

sebesar 11,5 mm. Biji papaya juga memberikan efek antijamur. Papaya 

mengandung senyawa aktif caricin dan glikosida yang bereaksi dengan dinding 

sel jamur pada miselium sehingga menghambat penyebaran jamur ketika 

menginvasi inang (Anthonia, A.B, dkk. 2010). Biji papaya juga memberikan efek 

antihelmintek seperti yang dilaporkan Ahmad (2014) yaitu pemberian 50 ml 

serbuk biji papaya dapat menurunkan infestasi cacing dari infestasi berat ke 

infestasi ringan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terjadi penurunan 

produksi telur cacing di feses sapi ternak dengan signifikan dalam kurun waktu 6 

minggu. Disisi lain, biji papaya juga memiliki kemampuan antiparasit. Terbukti 

dalam penelitian yang dilakukan Kalsasin (2014) mengenai ikan maskoki yang 

dijadikan hewan coba mengalami penurunan infestasi parasit Argulus sebesar 

42% ketika diberikan konsentrasi biji papaya sebanyak 50 ppt. Tentunya biji 

papaya secara ilmiah memiliki manfaat yang cukup banyak.  



3 

 

 Pemanfaatan biji papaya tentunya dapat dijadikan alternatif pengobatan 

berbasis alami. Apalagi banyaknya berbagai studi yang mengungkap potensi biji 

papaya. Disisi lain, kurangnya penelitian tentang ambang toksisitas biji papaya 

menjadi perhatian peneliti. Menurut Frank, Lu (2006) salah satu cara pengujian 

kadar toksisitas adalah dengan menggunakan Lethal Dosis 50 (LD50). LD50 

merupakan pengujian kadar toksisitas suatu bahan pangan atau zat pada hewan 

coba dengan harapan akan membunuh 50% total populasi. Uji toksisitas LD50 ini 

dirancang untuk mengukur derajat efek toksik suatu senyawa yang terjadi dalam 

waktu singkat.  

 Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai sumber belajar biologi 

bagi siswa. Pemanfaatan dari sumber belajar dan motivasi belajar berkolerasi 

positif dengan peningkatan hasil belajar siswa (Sari, 2015). Pada KD 3.2 

“Menganalisis data hasil  observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya”, 

khusus pada materi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, siswa diharuskan 

memiliki berbagai referensi dalam menganalisis agen hayati apa saja yang dapat 

dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan penunjang 

sumber belajar. Berdasarkan hasil studi, sumber belajar yang relevan untuk 

digunakan adalah poster. Menurut KBBI, poster adalah plakat yang diletakkan di 

tempat umum  yang bertujuan menarik perhatian, membujuk dan memotivasi 

pembaca. 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang “Uji Toksisitas Biji Papaya terhadap Tikus Putih Galur 
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Wistar dan Dikembangkan menjadi Poster Pembelajaran Biologi”. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai toksisitas biji papaya agar 

pemanfaatannya optimal baik segi kesehatan dan keamanannya bagi masyarakat 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berapa nilai toksisitas akut LD50 ekstrak biji papaya terhadap tikus putih galur 

wistar? 

2. Adakah pengaruh pemberian ekstrak biji papaya terhadap perilaku fisiologis 

yang ditimbulkan pada tikus putih galur wistar? 

3. Bagaimana kelayakan poster sebagai sumber belajar pada materi Pemanfaatan 

Keanekaragaman Hayati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai toksisitas akut LD50 ekstrak biji papaya terhadap tikus 

putih galur wistar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji papaya pada perilaku fisiologis yang 

ditimbulkan oleh tikus putih galur wistar. 

3. Untuk mengetahui kelayakan poster sebagai sumber belajar pada materi 

Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis maupun 

praktis. 

1. Teoritis 

a) Menambah informasi tentang kadar keamanan ekstrak biji papaya yang 

dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan, 

terutama pada bidang kedokteran, pangan, dan pendidikan. 

b) Menambah informasi bagi guru mengenai pemanfaatan biji papaya sebagai 

obat alternatif dalam mengobati penyakit-penyakit tertentu dalam materi 

Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. 

2. Praktis 

a) Membantu guru dalam menyajikan contoh kasus yang kongkrit pada KD 

Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia  serta ancaman dan 

pelestariannya pada materi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di 

Indonesia. 

b) Memberikan referensi baru pada siswa mengenai salah satu contoh hayati 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif. 

c) Sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya mengenai toksisitas ekstrak 

biji papaya. 
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1.5  Batasan Masalah Penelitian 

 Adapun masalah yang dibatasi oleh peneliti agar mencegah meluasnya 

pembahasan dan sesuai dengan rumusan masalah yaitu :  

1. Tikus putih galur wistar dengan berat 170 – 200 gram yang berumur 3 – 5 

bulan dan didapatkan dari peternak tikus di desa Junrejo, Kota Batu. 

2. Biji papaya yang digunakan pada penelitian ini berasal dari biji papaya tua 

3. Uji toksisitas yang digunakan adalah uji toksisitas akut LD50 

 

1.6  Penegasan Istilah 

1. Uji toksisitas akut adalah salah satu uji toksisitas yang dilaksanakan pada 

hewan uji untuk melihat kematian hewan uji dalam waktu singkat (Frank, C. 

Lu, 2006). 

2. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang didapatkan dari proses ekstraksi zat 

adiktif simplisia yang menggunakan pelarut tertentu kemudian diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa di treatment sedemikian rupa hingga memenuhi 

baku yang ditetapkan (Ditjen POM, 1995). 

3. Biji papaya memiliki ciri berwarna hitam pada buah papaya yang matang dan 

berwarna putih pada papaya yang mentah (Dalimartha dan Hembing, 

1994)Tikus Putih galur wistar memiliki ciri kepala lebar, telinga panjang, dan 

panjang ekor yang tidak lebih panjang dari tubuhnya. Kelebihan hewan iniyaitu 

pemeliharaan dan penanganan mudah, serta kemampuan reproduksi tinggi 

(Malole dan Pramono, 1989)  

4. Poster adalah plakat yang diletakkan di tempat umum yang bertujuan menarik 

perhatian. membujuk, dan memotivasi pembaca. Menurut Rohani 2004, poster 
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yang disertai gambar membuat pengalaman dan pengertian peserta didik 

menjadi lebih luas dan tidak mudah dilupakan karena sifatnya yang konkret 

sehingga terasosiasi dengan baik pada peserta didik  




