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2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Tanaman Papaya (Carica papaya) 

2.1.1.1 Taksonomi Papaya 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Violales 

Family  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Species : Carica papaya L.  

(Plantamor, 2017) 

2.1.1.2  Deskripsi Biji Papaya (Carica papaya) 

 Papaya (Carica papaya. L) merupakan buah yang paling bernilai penting 

dan ekonomis dalam famili caricaceae. Di beberapa belahan dunia, terutama 

Australia dan beberapa pula di bagian barat, buah ini dikenal sebagai papaw, atau 

pawpaw. Walaupun nama pawpaw dikenal luas, di asia dan bagian belahan timur 

justru buah ini dinamakan kapaya, kepaya, lapaya, atau tapaya. Sementara di 

Prancis dikenal papaye (buah) dan papayer (pohon), atau figuier de Iles. 

Kemudian di Brazil, buah ini biasanya dikenal dengan mamao. Pada awal 
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diperkenalkan oleh bangsa eropa buah ini memiliki julukan pohon melon 

(Morton, 1987). 

 

  

  

 

 

Gambar 2.1 Pepaya (Sumber Pribadi, 2018) 

 Satu buah pepaya matang terdapat biji pepaya hingga mencapai 600 biji 

yang berwarna kehitam-hitaman. Biji dilapisi kulit ari berwarna transparan yang 

sifatnya seperti agar (Kalie, 2008). Rasa biji pepaya yang pahit, pedas dan 

beraroma menyengat menjadikan biji pepaya kurang diminati dalam 

pemanfaatannya. Biji pepaya masih dianggap limbah oleh masyarakat dunia dan 

belum dimanfaatkan secara optimal (Ummah, 2012), padahal menurut 

Purwaningdyah (2015) biji pepaya memiliki efek farmakologis bagi tubuh 

manusia karena adanya kandungan senyawa kompleks di dalamnya. 
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Gambar 2.2 Bagian-bagian Biji Pepaya (Sumber Pribadi, 2018) 

  

Menurut Yatim (2007) struktur morfologi biji papaya yang tergolong 

tumbuhan dikotil terdiri testa (epidermis luar) yang menjadi kulit pelindung biji 

dan plumula. Secara keseluruhan, bentuk biji papaya seperti bulat telur dengan 

diameter kurang dari 0,5 cm. Adapun struktur anatomi biji papaya terdiri dari 

lapisan tegmen (epidermis dalam) yang menghubungkan testa dan endosperm 

(cadangan makanan). Endosperm terdiri dari sel-sel berdinding tipis dengan 

minyak yang berlimpah dan aleuron (Fisher, 1980) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagian-bagian Biji Pepaya (Sumber Pribadi, 2018) 
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2.1.1.3 Kandungan Senyawa Biji Papaya 

 Biji pepaya memiliki kandungan senyawa metabolit primer sekunder. 

Senyawa metabolit adalah produk senyawa yang berasal dari hasil metabolisme di 

dalam biji. Yuniwati (2008) melaporkan bahwa biji pepaya memiliki senyawa 

metabolit primer seperti:  protein 8%, lemak 9%, karbohidrat 9,44%,  abu 1,47%, 

dan air 71,89%. Karbohidrat biji papaya digunakan sebagai sumber energi bagi 

biji yang dibutuhkan untuk pembelahan, perkecambahan, dan pemanjangan sel 

untuk membentuk dinding sel baru.. sedangkan lemak dimanfaatkan sebagai 

makanan cadangan dan sumber energi bagi tanaman. Fungsi utama dari air dan 

protein yaitu sebagai pembentuk protoplasma pada permulaan pertumbuhan 

tanaman. 

 Hasil uji fitokimia terhadap ekstrak kental metanol biji pepaya dilaporkan 

mengandung senyawa metabolit sekunder dari golongan triterpenoid, saponin 

flavonoid, dan alkaloid,. Secara kualitatif, berdasarkan terbentuknya endapan atau 

intensitas warna yang dihasilkan dengan pereaksi uji fitokimia, diketahui bahwa 

kandungan senyawa metabolit sekunder dari golongan triterpenoid adalah 

komponen utama dari biji pepaya. Uji fitokimia triterpenoid lebih lanjut terhadap 

ekstrak kental n-heksana menggunakan pereaksi Liebermann–Burchard juga 

menunjukkan adanya senyawa golongan triterpenoid. Hal ini memberi indikasi 

bahwa pada biji pepaya terkandung senyawa golongan triterpenoid bebas 

(Sukadana et al., 2008). 

 Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang juga terkandung 

dalam biji papaya. Menurut Robinson (1995) flavonoid juga terkandung dalam 
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pigmen yang ada pada tumbuhan. Zat ini terdapat di bagian vegetatif dan generatif 

sebuah tumbuhan. Flavonoid yang melimpah pada tumbuhan dapat dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional dan fitofarmaka. Senyawa ini bekerja sebagai inihibitor 

pernapasan dan termasuk senyawa pereduksi, menghambat reaksi oksidasi enzim 

maupun non enzim. 

 Senyawa saponin pada biji pepaya dilaporkan memiliki efek sebagai 

antimikroba dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis hormon 

steroid dalam bidang kesehatan. Menurut Robinson 1995, inti steroid spiroketal 

pada senyawa saponin memiliki struktur karbon dasar yang sama dengan 

kerangka steroid pada hewan. Saponin juga dijadikan sebagai sumber sapogenin 

dan dapat dikonversi ke sterol hewan yang berkhasiat positif, misalnya kortison 

dan estrogen kontraseptif (Harborne, 1987). Saponin juga bersifat spermisida, 

yaitu zat yang mampu menekan produksi spermatozoa (Elyal, 2002). 

 Papain pada pepaya adalah senyawa yang membentuk enzim protease, 

yaitu enzim pemecah molekul protein. Senyawa papain termasuk golongan 

endopeptidase yang memiliki sifat menghidrolisis ikatan peptida yang terletak di 

tengah ikatan rantai peptida. Papain juga termasuk golongan protease sulfhidril 

seperti chymopapain. Menurut Wiji 2006, Papain dan Kimopapain yang 

terkandung dalam ekstrak pepaya muda memiliki kemampuan dalam memecah 

ikatan-ikatan dalam melekul protein sehingga protein terurai menjadi polipeptida 

dan dipeptida. 
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2.2 Studi Tentang Uji Toksisitas Bahan Pangan 

2.2.1 Pengertian Toksisitas 

 Toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan makanan atau zat kimia 

dalam memberikan efek toksik (racun) pada jangka waktu tertentu dikarenakan 

adanya interaksi kimia di dalam tubuh secara fisiologis. Dalam ilmu kedokteran, 

perlu adanya pengujian toksisitas pada suatu bahan obat baik sifatnya spesifik 

maupun sifatnya alternatif seperti obat herbal dalam single dose. Pengujian 

toksisitas termasuk dalam uji pra-klinis, yaitu pengujian suatu bahan pangan 

dalam rangka menentukan faktor resiko dan ambang batas konsumsi untuk 

dijadikan acuan ketika diuji pada manusia (uji klinis). Tentunya penentuan 

ambang toksisitas ini penting dilakukan agar menjadi informasi acuan dalam 

menentukan dosis bahan pangan atau obat tertentu (Niruri & Wirasuta, 2006). 

 Apabila zat kimia dikatakan beracun (toksik), maka kebanyakan diartikan 

sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme 

biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan 

oleh: dosis, konsentrasi racun di reseptor “tempat kerja”, sifat zat tersebut, kondisi 

bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme dan bentuk 

efek yang ditimbulkan. Sehingga apabila menggunakan istilah toksik atau 

toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek 

berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas merupakan sifat relatif dari suatu zat 

kimia, dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan 

mekanisme biologi pada suatu organisme (Niruri & Wirasuta, 2006). 
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 Menurut Niruri dan Wirasuta (2006), istilah toksik dalam suatu zat kimia 

biasanya digunakan untuk membandingkan lebih toksik mana bahan kimia satu 

dengan yang lain. Padahal istilah ini sebenarnya memiliki banyak makna yang 

keliru. Tidak bisa seseorang menggeneralisasikan suatu bahan kimia tersebut lebih 

toksik dibandingkan yang lain karena kaitannya pada faktor-faktor manifestasi 

toksik adalah spesifik dan kondisional. Toksik tidaknya suatu zat kimia itu mutlak 

bergantung pada bagaimana mekanismenya mempengaruhi suatu sistem biologi 

organisme dan efek yang ditimbulkan pasca pajanan. Sehingga pengujian suatu 

toksisitas bahan kimia mencakup hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme 

seluler, manifestasi efek pasca pajanan, dan penentuan kadar konsumsi harian 

(Acceptable Daily Intake) (Frank, C. Lu. 2006) 

 Terkait berbagai faktor yang memengaruhi toksisitas bahan kimia adalah 

reseptor biokimia yang terdapat pada organisme tertentu. Misalnya pada 

insektisida rumah tangga (DDT) dimana dalam dosis tertentu tidak akan 

menimbulkan efek berbahaya bagi manusia, namun sebaliknya pada dosis tersebut 

dapat memberikan efek mematikan untuk serangga. Hal ini dikarenakan 

konsentrasi tersebut masih berada di bawah konsentrasi minimum efek bagi 

manusia. Namun apabila seseorang terpejan oleh insektisida rumah tangga dalam 

waktu yang lama, dimana telah dilaporkan bahwa DDT sangat sukar sekali terurai 

di lingkungan dan bersifat lipofil, maka akan terjadi penyerapan DDT dari 

lingkungan ke dalam tubuh manusia dalam waktu relatif lama. Karena sifat fisiko-

kimia DDT menyebabkan senyawa ini tertimbun dalam waktu yang relatif lama di 

jaringan lemak. Menurut Niruri & Wirasuta 2006, apabila batas konsentrasi 
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toksiknya terlampaui dari hasil penimbunan di jaringan lemak, barulah akan 

muncul efek toksik. Efek atau kerja toksik seperti ini lebih dikenal dengan efek 

toksik yang bersifat kronis. 

 Kasus keracunan masal secara akut dan kronis akibat pencemaran 

lingkungan sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya di Detroit Michigan pada 

tahun 1930 yang diakibatkan oleh kontaminasi ginger jake yang mengandung 

senyawa Tri-o-kresil dan menimbulkan neurotoksis dan keracunan syaraf bagi 16 

ribu lebih penduduk. Berikutnya pada tahun 1952, terjadi peningkatan mortalitas 

penduduk akibat penyakit paru-paru dan jantung. Hal ini dikarenakan adanya 

kontaminasi belerang dioksida dan partikel tersuspensi buangan pabrik ke udara 

saat itu. Di Jepang pada tahun 1950 an, terjadi peningkatan penyakit minamata 

yang disebabkan karena limbah industri yang mengandung senyawa metal 

merkuri mengkontaminasi ikan di teluk. Ikan ini dikonsumsi oleh penduduk 

sekitar dan terdesposisi di dalam tubuh. Senyawa ini bersifat toksik dan 

mengakibatkan penyakit neuorologik berat. Bagi kasus tertentu dapat 

menyebabkan kebutaan. Kemudian di Negara Eropa Barat, terjadi keracunan 

masal yang dikenal dengan kasus talidomid. Insiden yang terjadi pada tahun 1950 

menyebabkan janin lahir dengan pertumbuhan organ yang tidak lengkap. Hal ini 

karena talidomid diresepkan untuk menekan rasa mual dan muntah bagi ibu ibu 

hamil pada trisemester awal kehamilan. Kemudian belakangan diketahui bahwa 

efek talidomid menyebabkan efek menghambat pertumbuhan janin di masa 

kandungan (Niruri & Wirasuta, 2006) 
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2.2.2 Lama Waktu Uji Toksisitas 

 Pengujian toksisitas, dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan lama 

uji berlangsung, yaitu uji toksisitas akut yang dilakukan dengan memberikan obat 

sebanyak satu kali dalam jangka waktu 24 jam; uji toksisitas subkronis merupakan 

uji toksisitas jangka pendek yang dilakukan dengan memberikan bahan obat 

secara berulang, biasanya setiap hari atau lima kali seminggu, selama jangka 

waktu kurang lebih 10% dari masa hidup hewan; uji toksisitas kronik merupakan 

uji toksisitas jangka panjang yang dilakukan dengan memberikan bahan obat 

berulang-ulang selama masa hidup hewan uji atau sebagian besar masa hidupnya 

(Loomis, 2001). 

2.2.2.1 Uji Toksisitas Akut 

 Uji toksisitas akut, jangka pendek dan hingga jangka panjang dibedakan 

berdasarkan tujuan dari bahan pangan. Metode yang dipakai dalam tata 

laksananya pun berbeda. Uji toksisitas akut (LD50) menggunakan prinsip single 

dose yang dapat membunuh 50% total populasi hewan uji. Pengujian toksisitas 

akut dilaksanakan dalam kurun waktu selama 24 jam. Tetapi dikarenakan 

mekanisme toksik dan perbedaan karakter reseptor yang dipengaruhi maka waktu 

pajanan akan berbeda (Frank, C. Lu, 2006).  

 Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai LD50 

yakni, selisih bobot hewan, pengacakan hewan percobaan, pengkondisian puasa, 

dan ketersediaan air. Disamping itu, faktor penentuan dosis awal percobaan juga 

penting untuk menimalisir jumlah hewan yang mati, sehingga mengurangi jumlah 

hewan yang digunakan dalam percobaan. Metode ini dinilai meningkatkan presisi 
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dari nilai LD50 (Gupta, et, al 2012). Kategori dan kriteria nilai toksisitas akut 

dinyatakan sebagai nilai LD50 atau estimasi toksisistas akut (Frank, C. Lu, 2006)  

2.2.2.2 Uji Toksisitas Subkronis / Jangka Pendek 

 Penelitian toksisitas subkronis / jangka pendek menitikberatkan pada 

jumlah dosis yang jauh lebih rendah daripada dosis yang menyebabkan kematian, 

akan tetapi pajanan diperlakukan jauh lebih lama. Penilaian efek toksik pun lebih 

realistik karena berkaitan dengan pajanan kronis suatu bahan pangan yang 

umumnya terjadi sehari-hari. Umumnya penelitian ini menggunakan dua atau 

lebih hewan uji dengan jangka waktu hingga 90 hari pada tikus dan mencit, anjing 

sekitar 6 bulan, dan monyet satu atau dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan sifat dan tempat efek toksik di samping menentukan “kadar tanpa 

efek” (no effect level), sehingga dapat ditentukan dosis suatu bahan pangan atau 

zat kimia yang aman ketika dikonsumsi (Frank, C. Lu, 2006). 

2.2.2.3 Uji Toksisitas Kronis / Jangka Panjang 

 Uji toksisitas jangka panjang umumnya dilakukan dalam pengujian suatu 

zat kimia yang memiliki potensi menimbulkan penyakit yang akumulatif dan 

kronis. Seringkali dilakukan dalam penelitian karsinogenesis. Suatu zat tersebut 

dipajankan ke hewan uji selama sebagian besar masa hidupnya. Pada tikus 

biasanya diperlakukan pajanan selama 2 tahun, monyet dan anjing selama 7 tahun 

atau lebih dalam pengujiannya. Tujuan dari uji toksisitas jangka panjang adalah 

menentukan sifat toksisitas zat kimia dan menetapkan NOEL (No Observed Effect 

Level) nya.  Apabila telah ditemukan nilai NOEL-nya, maka acceptable daily 

intake dapat diekstrapolasikan dari data hewan yang diperlukan untu 



18 

 

memperhitungkan faktor pengaman mengingat perbedaan tingkat kepekaan antar-

spesies hewan dan manusia (Frank, C. Lu, 2006).  

2.2.3 Uji Toksisitas Akut dalam Standar BPOM 

Berdasarkan peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. 7, 

Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non-Klinik secara In Vivo, dalam 

menguji toksisitas untuk obat tradisional (Generally Recognized As Safe) seperti 

bahan pangan disyaratkan hewan uji dalam kondisi sehat dan berumur 8 – 12 

minggu bagi tikus dan 5-6 minggu bagi mencit. Sekurang-kurangnya 3 kelompok 

dengan jenis kelamin yang sama. Adapun hewan dikelompokkan secara acak 

dengan variasi berat badan tidak melebihi 20% dari rata rata berat badan. Jika 

menggunakan hewan uji betina, maka peneliti harus memastikan hewan uji tidak 

dalam keadaan bunting. 

Pemberian dosis dan jumlah dosis perlu diperhatikan dalam tata laksana uji 

toksisitas akut. Pemberian dosis harus digunakan sekurang-kurangnya 3 dosis 

berbeda. Dosis terendah adalah dosis tertinggi yang sama sekali tidak 

menimbulkan kematian, sedangkan dosis tertinggi adalah dosis terendah yang 

menimbulkan kematian 100% (BPOM, 2014). Adapun dalam mengetahui dosis 

tersebut, dapat dilakukan studi penelitian sebelumnya dan uji pendahuluan. Bila 

dosis 5000 mg/kg BB (pada tikus) tidak menimbulkan kematian, maka uji tidak 

perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis bahan uji yang lebih tinggi. 

Hewan uji harus dipuasakan sekurang-kurangnya 14 jam untuk tikus, dan 3 

jam untuk mencit. Air minum dapat diberikan selama proses pemuasaan. Sediaan 

uji diberikan dengan single dose dengan satu kali pemberian. Pada keadaaan yang 



19 

 

tidak memungkinkan untuk diberikan single dose, sedian uji dapat diberikan 

beberapa kali dalam jangka waktu pemberian zat yang tidak boleh melampaui 24 

jam. Setelah diberikan perlakuan, pakan dapat diberikan setelah 3 – 4 jam untuk 

tikus dan 1 – 2 jam untuk mencit. Bila sediaan uji diberikan beberapa kali, maka 

pakan boleh diberikan setelah perlakuan tergantung pada lama pemberian sedian 

uji tersebut (BPOM, 2014) 

2.2.4 Studi tentang Toksisitas Akut (LD50) 

 Pengujian toksisitas akut pada bahan pangan atau zat kimia merupakan 

langkah awal, terutama dalam rangka menemukan nilai dosis LD50. LD50 

didefinisikan sebagai “dosis tunggal suatu zat yang secara statistik diharapkan 

akan membunuh 50% hewan coba”. Pengujian ini juga dapat menunjukkan organ 

sasaran yang mungkin dirusak dan efek toksik spesifiknya, serta memberikan 

petunjuk tentang dosis yang baiknya digunakan dalam pengujian yang lebih lama 

(Frank, C. Lu, 2006). 

 Penentuan nilai LD50 menggunakan hewan uji tikus dan mencit. Hewan ini 

digunakan karena mudah ditangani, lebih murah, dan mudah didapat. Disamping 

itu, terdapat profil data toksikologi tentang jenis hewan ini. Menurut Frank C. Lu 

2006, kadang kala dipakai spesies yang bukan dari rodentia apabila nila LD50 pada 

tikus dan mencit sangatlah berbeda, dan pola biotransformasi manusia yang 

sangat berbeda dari tikus dan mencit. Penentuan nilai LD50 juga disarankan untuk 

dilakukan pada kedua jenis kelamin, juga pada hewan dewasa, dan yan masih 

muda, karena kerentanannya juga bisa berbeda.  
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 Secara umum toksikan harus juga diberikan melalui jalur yang biasa 

digunakan pada manusia. Jalur oral atau mulut paling sering digunakan pada uji 

toksisitas. Bila akan diberikan per oral, zat tersebut harus diberikan melalui sonde. 

Maka dari itu, perlu dilaksanakan perhitungan pencairan zat kimia yang 

digunakan apabila berbentuk padat. Sedangkan jalur dermal dan inhalasi kini juga 

sering digunakan, bukan hanya untuk zat yang digunakan manusia lewat jalur itu, 

tetapi juga untuk menilai bahayanya bagi kesehatan para personel yang 

menangani zat kimia ini. Penelitian jalur dermal dan inhalasi umumnya digunakan 

dalam protokol keselamatan kerja laboratorium (Frank, C. Lu, 2006). 

 Dasar penentuan dosis aman biji papaya mengacu pada penelitian 

terdahulu S. Hasim Basha & C. Changamma (2013) yang melaporkan bahwa pada 

konsentrasi 150 mg/kg BB tikus wistar tidak terdapat peningkatan serum ALT dan 

AST pada darah tikus dan masih berada pada rentang normal. Hal ini menandakan 

tidak terjadinya trauma pada hati dan belum ada indikasi hepatotoxin. Sehingga 

konsentrasi 150 mg/kg BB merupakan acuan kelipatan pada konsentrasi yang 

digunakan untuk uji toksisitas 

Tabel 2.1  Konsentrasi Perlakuan Ekstrak Biji Papaya 
No Konsentrasi Acuan Kelipatan Total Konsentrasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

150 mg/kg BB 

150 mg/kg BB 

150 mg/kg BB 

150 mg/kg BB 

150 mg/kg BB 

Kontrol negatif 

10 

30 

60 

90 

120 

- 

1.500 mg/kg BB 

4.500 mg/kg BB 

9.000 mg/kg BB 

13.500 mg/kg BB 

18.000 mg/kg BB 

0 mg/kg BB 
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2.2.5 Berbagai Metode Penentuan Nilai LD50 pada Uji Toksisitas Akut 

2.2.4.1 Metode Trevan  

 Metode Trevan mulai digunakan pada tahun 1972. Metode ini adalah 

metode yang relatif sederhana tetapi membutuhkan hewan uji dengan jumlah 

besar dan memperoleh hasil yang lebih teliti. Pengamatan dengan metode Trevan 

dilakukan 24 jam sesudah perlakuan dan dilihat persen kematian dalam kelompok 

hewan uji. Antara log dosis dan persentase kematian dihubungkan dan didapatkan 

grafik sigmoid. NIlai LD50 dihasilkan dengan cara menarik garis dari angkat 50% 

pada sumbu Y dan ditemukan pada sumbu X. Titik potong yang pada grafik 

adalah nilai LD50 yang ditentukan (Anonimous, 2006). 

2.2.5.2 Metode Perhitungan Grafik Miller dan Tainter  

 Metode perhitungan Miller dan Tainter mulai digunakan pada tahun 1944. 

Metode ini adalah metode paling umum dipakai dalam menghitung dosis efektif 

(Anonimous, 2006). Perhitungan nilai LD50 dalam metode grafik Miller dan 

Tainter memerlukan kertas probit logaritma dengan menggunakan skala logaritma 

dan probit. Skala logaritma digunakan pada absis sebelah kanan sedangkan skala 

probit pada absis sebelah kiri. Skala dibuat dengan skala persen yang setara skala 

probit dan dapat dilihat dalam table probit. 

2.2.5.3 Metode Aritmatik Reed dan Muench  

 Metode ini menggunakan nilai-nilai kumulatif. Asumsi yang dipakai 

bahwa kematian seekor hewan akibat dosis tertentu akan mengalami kematian 

juga oleh dosis yang lebih besar dan hewan bertahan hidup pada dosis tertentu 

juga akan tetap bertahan hidup pada dosis yang lebih rendah. Kematian kumulatif 
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diperoleh dengan menambahkan secara suksesif ke bawah dan hidup kumulatif 

diperoleh dengan menambahkan secara suksesif ke atas. Persen hidup dari dosis-

dosis yang berdekatan dengan LD50 dihitung.  

2.2.5.4 Metode Karber  

 Metode Karber mulai digunakan pada tahun 1931 (Anonimous 2006). 

Perhitungan nilai LD50 berdasarkan metode Karber menggunakan rata-rata dari 

jumlah kematian hewan pada tiap kelompok dan perbedaan antar dosis untuk 

interval yang sama. Hasil dari dosis yang lebih besar dari dosis yang 

menyebabkan kematian seluruh hewan dalam sekelompok dosis dan dosis yang 

lebih rendah yang dapat ditolerir oleh seluruh hewan dalam suatu kelompok tidak 

digunakan. Jumlah perkalian diperoleh dari hasil kali beda dosis dengan rata-rata 

kematian pada interval yang sama. Nilai LD50 didapatkan dari dosis terkecil yang 

menyebabkan kematian seluruh hewan dalam satu kelompok, dikurangi dengan 

jumlah perkalian dibagi jumlah hewan dalam tiap kelompok.  

2.2.5.5 Metode Perhitungan Grafik Litchfield dan Wilcoxon 

Metode Litchfield dan Wilcoxon mulai digunakan pada tahun 1949. 

Metode ini merupakan salah satu metode yang sering dipakai dalam penetuan 

efektif dosis (Anonimous 2006). Metode ini terdiri dari tingkat data dan range 

data dosis yang digunakan. Tingkat data akan dibandingkan dengan suatu nilai 

untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis yang digunakan (EPA 2002). 

Metode ini menggunakan banyak tabel dan beberapa monogram. Heterogenitas 

data ditentukan dengan uji chi kuadrat.  
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2.2.5.6 Metode Thomson dan Weil  

 Metode Thomson dan Weil mulai digunakan pada tahun 1952. Metode 

Thomson dan Weil memiliki kelebihan dari pada metode-metode sebelumnya. 

Metode Thomson dan Weil mempunyai tingkat kepercayaan yang cukup tinggi 

(Anonimous 2006). Metode ini merupakan metode yang sering digunakan karena 

tidak memerlukan hewan percobaan yang cukup banyak. Perhitungan LD50 tidak 

menggunakan kertas probit logaritma. Uji heterogenitas data tidak dilakukan 

dalam metode Thomson dan Weil (Anonimous 2006). Metode ini menggunakan 

daftar perhitungan LD50 sehingga hasil lebih akurat.  

2.2.6 Gejala Keracunan pada Hewan Coba 

2.2.5.1  Gejala Fisiologis 

 Pada hewan percobaan yang diperlakukan uji toksisitas akut, perilaku 

sebagai manifestasi fisiologis perlu diamati. Secara garis besar pengamatan 

perilaku yang menggambarkan terjadinya gejala keracunan erat kaitannya dengan 

anomali sifat fisiologis yang ditunjukkan. Berikut tabel evaluasi data perilaku 

yang diamati : 

Tabel 2.2 Tanda Toksik pada Organ atau Sistem yang Ditandai oleh Perilaku 
Objek Respon Abnormal 

Tonus Otot Meningkat, Menurun, Paralisis 

Tingkah laku Berputar-putar tanpa henti, bergerak terus tanpa tujuan, bergerak 

mundur, main seruduk, menjilat, cuping hidung bergerak 

Suara Meninggi, menurun,  

Agresivitas Terhadap hewan sejenis, lain jenis, hingga orang 

Ekor Kaku, diangkat ke atas, ditekuk ke bawah depan 

Sensisitivitas rasa sakit Kesakitan, kurang sensitif, reaktif 

Interaksi terhadap sekitar Tingkah laku menyelidik, acuh tak acuh, selalu menoleh ke 

belakang, curiga terhadap sekitar 

Kesadaran Tidak sadar 

Pernafasan Apnea, dispnea, frekuensi meningkat, kedalaman bertambah, 

dangkal 
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Tremor Tidak sadar 

Mata Kejernihan, berkedip cepat, peradangan, miosis, reflek kornea, 

midriasi 

Defekasi Diare, ada darah 

Salivasi Salivasi berlebih, mulut mengalami kekeringan 

Urin Terdapat darah 

Jantung Pulpus 

Hidung Gerakan cuping hidung, ada ingus 

(sumber : Ngatidjan, 2006) 

2.2.6.2 Gejala Histologis pada Organ 

1. Organ Hati 

 Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang menempati hampir 

seluruh bagian rongga perut atau abdomen. Organ ini memiliki jaringan penting 

yang terdiri dari sel parenkim, susunan saluran empedu, dan pembuluh darah. 

Ketiga jaringan ini saling berhubungan dan bersinergi sehingga apabila satu 

jaringan rusak akan mempengaruhi jaringan yang lain. Ditinjau dari histologinya, 

hati tersusun atas lobulus. Lobulus memiliki epitel yang disebut hepatosit yang 

susunannya tidak teratur, bercabang, dan saling berhubungan mengelilingi vena 

sentralis. Kemudian hati memiliki ciri khas adanya sinusoid, yaitu tempat 

perlintasan darah di celah garis endotel pada pembuluh kapiler. Sinusoid 

mengandung sel fagositosis atau Kuppfer cell yang berguna untuk mendegradasi 

sel darah putih dan sel darah merah yang rusak, benda asing dan bakteri pada 

aliran pembuluh darah (Tortora, 2005).  

 Perubahan berat organ dan warna pada hati menjadi indikasi penting 

dalam pemeriksaan histopatologi. Perubahan warna dalam organ hati dapat 

mengindikasikan adanya efek toksik dan terjadi sirosis. Pemeriksaan berat organ 

juga dapat menjadi petunjuk akurat dalam pemeriksaan hati. Disamping itu, perlu 
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adanya tata laksana pemeriksaan mikroskopik untuk mendeteksi kelainan lebih 

dalam seperti adanya sirosis, nekrosis, neoplasia dan perlemakan (Frank C, Lu. 

2006) 

2. Ginjal 

 Organ Ginjal sangat penting dalam mengatur keseimbangan osmosis di 

dalam tubuh. Unit terkecil fungsional ginjal disebut nefron dan terdapat ribuan 

unit nefron dalam satu ginjal. Nefron terdiri dari korpus renalis yang berfungsi 

untuk memfiltrasi darah dan tubulus renalis.yang berfungsi untuk menyerap dan 

mengeluarkan cairan yang lewat. Pada korpus renalis, terdapat glomerolus dan 

kapsula bowman yang mengelilingi kapiler glomerulus. Sedangkan tobulus renalis 

terdiri atas tobulus proksimal, tobulus distal, dan lengkung henle (Tortura, 2005) 

 Pemeriksaan patologi makroskopik dilakukan dengan menimbang berat 

ginjal hewan uji. Bila terdapat perbedaan dengan hewan pembanding sering 

menujukkan terjadinya lesi ginjal. Dan pemeriksaan mikroskopik dapat 

mengungkapkan tempat, luas, dan sifat morfologik lesi ginjal (Frank C. Lu, 2006). 

3. Limpa 

 Organ limpa adalah limfoid terbesar yang terletak di antara lambung dan 

diafragma. Limpa berhubungan langsung dengan lambung, diafragma, dan ginjal 

kiri serta dibungkus oleh peritoneum. Limpa memiliki fungsi utama sebagai imun 

bagi antigen yang ada di dalam darah, mengakumulasi makrofag dan limfosit, dan 

penghancuran eritrosit. Pembungkus limpa disebut dengan kapsula yang memiliki 

dua lapisan, yaitu lapisan jaringan penyokong tebal dan lapisan otot halus. 

Kapsula yang memanjang ke dalam parenkim limpa disebut trabekula. Di dalam 
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trabekula memiliki arteri, saraf, vena, dan pembuluh limfa. Istilah dari parenkim 

limpa sering disebut pulpa. Pulpa terdiri atas pulpa merah dengan kareakteristik 

merah gelap dan memiliki sinusoid limpa sedangkan pulpa putih berbentuk oval 

dan menyebar di dalam pulpa merah (Fawcett, 2002). 

 

2.3  Tinjauan Sumber Belajar Biologi 

2.3.1 Sumber Belajar Biologi 

Biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan 

lingkungannya. Dalam pembelajaran, dibutuhkan sumber belajar untuk 

mempermudah peserta didik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. UU 

tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Adapun tujuan dari proses pembelajaran adalah dari segi 

baiknya ketercapaian siswa dalam komponen dan indikator belajar. Komponen 

belajar dapat berupa sumber belajar yang memudahkan peserta didik dalam 

memperoleh informasi, pengalaman, keterampilan dalam proses pembelajaran. 

 Menurut Yunanto (2004) sumber belajar merupakan bahan ajar yang 

berfungsi memberikan informasi dan keterampilan pada peserta didik yang 

mencakup media belajar, alat peraga, dan alat permainan. Sumber belajar dapat 

berbentuk tulisan, foto, narasumber, benda yang tersedia disekitar lingkungan dan 

berfungsi untuk mengoptimalisasi hasil belajar. 

Salah satu masalah dalam proses pembelajaran adalah kurang tersedianya 

referensi contoh kasus pada materi tertentu. Ini menyebabkan siswa kurang 
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memiliki pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama pada 

materi-materi biologi yang mengharuskan siswa memahami dan dapat 

mencontohkan kasus-kasus yang cukup banyak. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, dapat dikembangkan media pembelajaran dengan menggunakan poster 

sebagai suplemen pembelajaran pada siswa.  

2.3.2 Poster Biologi 

Menurut Rohani (2004), poster adalah plakat yang berada di tempat 

umum dan dapat berupa pengumuman atau iklan. Adapun tujuan dari poster 

adalah untuk menarik, membujuk, dan memotivasi pembaca. Penggunaan media 

gambar membuat pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi lebih luas, 

jelas dan tidak mudah dilupakan. Penggunaan gambar juga dinilai lebih konkret 

dalam ingatan dan terasosiasi dengan baik ke peserta didik. 

Secara umum, poster yang baik adalah: (1) sederhana sehingga mudah 

dipahami, (2) mampu menyajikan satu ide dan mampu mencapai satu tujuan 

pokok; (3) berwarna yang berfungsi untuk menarik perhatian; (4) slogannya 

ringkas dan jitu sehingga tidak membosankan; (5) tulisannya jelas tidak 

menyulitkan; (6) motif dan disain bervariasi. Selain itu poster merupakan gagasan 

yang dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang bertujuan untuk menarik 

perhatian, membujuk, memotivasi masyarakat terhadap suatu peristiwa 

(Rumalean, 2014). 

Poster adalah media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena 

menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat terhadap 

pembaca. Tujuan poster adalah mendorong adanya tanggapan (respon) dari 
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pembaca dan akan lebih baik apabila kemudian digunakan sebagai media diskusi. 

Kelebihan poster adalah ilustrator dapat mengembangkan dramatisasi gambar 

yang dapat menyajikan informasi dimana disaat bersamaan juga menimbulkan 

pertanyaan pada pembaca.  

2.3 Kerangka Berpikir 
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Potensi Pemanfaatan Biji Papaya 

Kandungan Biji Papaya 
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Karpain 

Memiliki sifat anti 

kanker dan anti 
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tubuh 

Senyawa 
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Uji Toksisitas Akut LD50 
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antioksidan, 

antivirus, dan 

terhindar dari 
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Terpenoid 
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pada tubuh 
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Saponin 
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efek antijamur 
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antioksidan 

Kategorisasi Bahan Pangan 
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toksik 

Sangat 

toksik 

Toksik 

sedang 

Toksik 

ringan 

Praktis tidak 

toksik 
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