
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Tumbuhan Paku Air (Azolla pinnata) 

Tumbuhan paku air (Azolla pinnata) memiliki taksonomi sebagai berikut 

(Vashishta, Sinha, & Kumar, 1971) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Pteriophyta 

Kelas  : Leptosporangiopsida 

Ordo  : Salviniales 

Famili  : Azollaceae 

Genus  : Azolla 

Spesies : Azolla pinnata 

Tumbuhan paku air (Azolla pinnata) dapat tumbuh mencapai panjang 

berkisar dari 1 cm hingga 2,5 cm. Struktur tumbuhan ini terdiri dari rimpang utama, 

bercabang menjadi rimpang sekunder, yang semuanya memiliki daun kecil 

bergantian secara bergantian. Akar tumbuhan ini tidak bercabang dan bersifat 

adventif, menggantung ke dalam air dari nodus (ruas batang) pada permukaan 

ventral (permukaan bawah) dari rimpang. Setiap daun terdiri dari dua lobus 

(bagian): lobus dorsal udara, yang merupakan klorofillous (daun berklorofil), dan 

lobus ventral terendam sebagian, yang tidak berwarna dan berbentuk cangkir dan 

menyediakan daya apung (Wagner, 1997). 
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Gambar 2.1 Tumbuhan paku air (Azolla pinnata) 

(Sumber: Sudjana, 2014) 

2.2 Kandungan Nutrisi Tumbuhan Paku Air (Azolla pinnata) 

Tumbuhan paku air (Azolla pinnata) merupakan tumbuhan mengambang 

yang termasuk ke dalam kelompok Azollaceae. Tumbuhan ini tumbuh secara alami 

di genangan air, seperti kolam, danau. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada temperatur 

15-25oC dan kaya protein, berkisar antara 22-30%. Nutrisi lain yang terkandung di 

dalam tumbuhan paku air adalah mineral, klorofil, karotin, asam amino, dan vitamin 

(Rai et al., 2012). Chandewar et al. (2018) menyatakan bahwa Azolla pinnata 

mengandung banyak nutrisi, seperti bahan kering sebanyak 6,6%, serat kasar 

sebanyak 17,65%, lemak kasar sebanyak 3,90%, dan protein kasar sebanyak 

24,18%, 21-23% (Kumar & Chander, 2017), 22,56% (Lakshmi et al., 2019), 

21,37% (Parashuramulu et al., 2013), 32,05% (Roy et al., 2016). 

2.3 Peran Protein di Dalam Tubuh 

Protein merupakan makromolekul yang banyak terdapat pada makhluk 

hidup. Protein tersusun atas asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang 

dibawa oleh informasi genetik. Protein memainkan peran sentral dalam sistem 

biologi. Salah satu peran protein dalam tubuh adalah sebagai komponen struktural 

sel dan organisme kompleks (Awwaly, 2017). 

Whitney dan Rolfes (2010) menyatakan bahwa protein yang masuk ke 

dalam tubuh akan dicerna menggunakan enzim-enzim, seperti pepsin dan tripsin, 
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menjadi asam amino, kemudian akan diserap oleh tubuh. Asam amino yang diserap 

memiliki beberapa fungsi di dalam tubuh, yaitu sebagai bahan pembangun tubuh 

untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, sebagai enzim dan hormon, menjaga 

kestabilan cairan tubuh, sebagai larutan penyangga (buffer) untuk menjaga 

kestabilan asam-basa cairan tubuh, alat transportasi zat-zat di dalam tubuh, seperti 

lemak, vitamin, mineral, dan oksigen, sebagai antibodi, dan dapat digunakan 

sebagai bahan energi tubuh apabila dibutuhkan. Selain itu, Whitney dan Rolfes 

menyatakan bahwa asam amino juga dapat berpengaruh pada peningkatan bobot 

tubuh. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila asupan protein melebihi kebutuhan 

tubuh sedangkan asupan karbohidrat tercukupi. Kelebihan protein tersebut dapat 

diubah oleh tubuh menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan nantinya, sehingga 

menyebabkan penambahan bobot tubuh. Whitney dan Rolfes (2007) menyatakan 

bahwa asam amino akan terdeaminasi, nitrogen akan diekskresikan, dan fragmen 

karbon yang tersisa akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan 

nantinya. 

Proses pembentukan lemak disebut lipogenesis. Pembentukan lemak dapat 

dilakukan dengan menggunakan asam amino (McGuire & Beerman, 2012). Skema 

proses lipogenesis tersaji pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.2 Skema proses lipogenesis 

(Sumber: McGuire & Beerman, 2012) 
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Asam amino yang digunakan dalam lipogenesis, terlebih dahulu melewati 

proses transaminasi dan deaminasi (McGuire & Beerman, 2012). Naish dan Court 

(2015) menyatakan bahwa transaminasi merupakan proses penghapusan gugus 

nitrogen dalam bentuk kelompok amino dari asam amino, sedangkan deaminasi 

merupakan proses pelepasan kelompok amino dari asam amino secara oksidatif 

dengan cara oksidasi asam amino, yang menghasilkan pelepasan asam keton dan 

amonia (NH3). 

Beberapa asam amino kemudian diubah menjadi piruvat, dan sebagian 

lainnya diubah menjadi asetil-CoA. Molekul-molekul ini kemudian digunakan 

untuk membentuk trigliserida, yang terdiri atas tiga molekul asam lemak dan satu 

molekul gliserol (McGuire & Beerman, 2012). Trigliserida ini lah yang akan 

disimpan di jaringan adiposa (Whitney & Rolfes, 2010) yang akan mempengaruhi 

bobot tubuh. 

Baynes dan Dominiczak (2014) menyatakan bahwa asam amino merupakan 

bahan pemula (prekursor) penting dari biomolekul, seperti hormon dan 

neurotransmiter, dan juga dapat bertindak sebagai sumber karbon untuk 

metabolisme sentral di tubuh, seperti glukoneogenesis, lipogenesis, dan produksi 

energi. 

2.4 Ekstraksi (Penyarian) 

Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan 

atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa (analit) dari suatu 

sampel dengan menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi terbagi atas beberapa 

macam, tergantung dari jenis bahan yang diekstrak, karena penggunaan pelarut 

menyesuaikan dengan bahan, seperti ekstraksi padat-cair. Salah satu metode 
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ekstraksi padat-cair adalah maserasi. Metode ini merupakan metode paling 

sederhana, disebabkan karena bahan yang digunakan direndam dengan suatu 

pelarut selama beberapa waktu, sehingga analit dapat larut dari sampel (Leba, 

2017). 

Pembuatan ekstrak tumbuhan paku air (Azolla pinnata) pada penelitian ini 

menggunakan metode dingin, yaitu maserasi. Pemilihan metode ekstraksi dingin 

karena kandungan protein pada tumbuhan paku air (Azolla pinnata) yang mudah 

rusak akibat suhu tinggi, sehingga penggunaan metode ekstraksi dingin merupakan 

metode yang tepat untuk tumbuhan paku air (Sumardjo, 2008). 

2.5 Klasifikasi Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Tikus putih (Rattus norvegicus) memiliki taksonomi sebagai berikut (Baker, 

Lindsey, & Wesibroth, 1979) : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili  : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus 

 
Gambar 2.3 Tikus putih (Rattus norvegicus) 

(Sumber: Akbar, 2010) 



12 
 

2.6 Sistem Pencernaan Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Secara umum, sistem pencernaan tikus putih tersusun atas organ-organ yang 

sama dengan manusia. Organ-organ pada sistem pencernaan tikus putih terdiri atas 

mulut, esofagus, lambung, usus halus, sekum, usus besar, rektum, dan anus 

(Suckow et al., 2006). 

Menurut Sharp dan Villano (1979), pemilihan tikus putih sebagai hewan 

coba dalam penelitian laboratorium disebabkan sistem pencernaan tikus memiliki 

kemiripan dengan sistem pencernaan manusia, meskipun tidak secara sempurna  

mirip, karena penelitian terbaru mengatakan bahwa tidak ada hewan coba yang 

secara tepat dapat meniru karakteristik pencernaan manusia. 

Secara umum, hampir seluruh makanan yang dicerna dalam tubuh 

merupakan makanan yang tidak bisa langsung dicerna sebelum melalui proses 

pemecahan menjadi molekul yang lebih kecil. Tikus putih merupakan salah satu 

hewan popular dalam percobaan eksperimen yang mempelajari fisiologi 

pencernaan. Utamanya tikus makan pada malam hari, dan juga termasuk hewan 

koprafagia, yaitu hewan yang memakan sisa pencernaannya (tinja) dikarenakan 

masih adanya beberapa senyawa metabolit yang tersisa (Krinke, 2000). 

Secara garis besar, proses pencernaan dibagi atas tiga macam, salah satunya 

adalah pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai di lambung, yaitu tempat 

dilakukannya pemecahan beberapa untaian peptida oleh enzim pepsin. Sama halnya 

dengan enzim lainnya yang bekerja dalam proses pencernaan protein, pepsin 

disekresikan dalam bentuk inaktif dan aktif prekursor (senyawa yang mendahului 

senyawa lain) di dalam saluran pencernaan. Prekursor pepsin disebut pepsinogen 

dan diaktifkan oleh asam lambung (HCL) (Krinke, 2000). 
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Pencernaan protein selanjutnya terjadi di dalam usus halus. Proses 

pencernaan protein di organ ini dilakukan oleh enzim proteolitik pankreas dan 

mukosa usus halus. Tripsin, kimotripsin, dan elastase, yang bekerja di dalam ikatan 

peptida di dalam molekul peptida, disebut endopeptida. Eksopeptida yang 

merupakan karboksipeptida dari pankreas, menghidrolisis ikatan karboksi dan 

amino pada polipeptida. Beberapa asam amino yang bebas dikeluarkan ke dalam 

lumen (rongga) usus halus, tetapi asam amino lainnya dikeluarkan ke permukaan 

sel oleh enzim dari sel mukosa usus halus. Beberapa di- dan tri-peptida ditransfer 

secara aktif ke dalam sel usus halus, dihidrolisis oleh enzim intraseluler peptidase, 

dan asam amino yang dihasilkan dari proses tersebut masuk ke dalam peredaran 

darah (Krinke, 2000). 

Protein merupakan salah satu nutrisi yang penting dalam tubuh. Pengaruh 

yang dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan protein adalah pertumbuhan tubuh 

yang baik. Terjadinya defisiensi (kekurangan) protein dapat dilihat dari kurangnya 

asupan makanan yang dimakan dan penurunan pertambahan berat badan, serta 

gangguan lainnya seperti edema, hypoproteinemia, dan anemia (Suckow et al., 

2006). 

2.7 Pemilihan Tikus Putih (Rattus norvegicus) sebagai Hewan Coba 

Hewan coba merupakan setiap hewan yang digunakan pada sebuah 

penelitian biologis dan biomedis yang dipilih berdasarkan keperluan dalam 

penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan menggunakan hewan coba 

haruslah memperhatikan kesehatan dan kualitas hewan coba yang disesuaikan 

dengan penelitian (Ridwan, 2013). 
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Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan salah satu hewan yang biasa 

digunakan sebagai hewan coba dalam penelitian. Penggunaan tikus putih (Rattus 

norvegicus) sebagai hewan coba disebabkan tikus putih memiliki beberapa 

kesamaan dengan manusia, seperti anatomi, metabolisme dan fisiologis tubuh 

(Wahyuni, Asyiah, & Hariyadi, 2013). 

2.8 Kebutuhan Asupan Protein Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Protein merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. 

Protein memiliki fungsi sebagai unsur pokok dalam pembangun tubuh. Pemenuhan 

protein merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan asupan 

protein pada setiap hewan bervariasi, dipengaruhi kondisi fisiologi dari hewan 

tersebut, seperti usia, tingkat pertumbuhan, kehamilan, atau penyusuan. Unsur lain 

yang mempengaruhi kebutuhan protein hewan adalah konsentrasi protein dalam 

makanan, komposisi asam amino dalam protein yang dicerna, dan kemampuan 

asam amino dalam proses kehidupan, seperti fungsi pembangun tubuh. Kebutuhan 

protein pada hewan berkurang ketika hewan memasuki kategori tua atau penurunan 

fungsi tubuh, serta kebutuhan tikus putih jantan dan tikus putih betina yang tidak 

dikawinkan dengan usia lebih dari 3 tahun dianggap lebih kecil daripada jumlah 

asupan protein pada tikus putih betina normal pada umumnya (Krinke, 2000). 

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, kebutuhan 

asupan protein pada tikus putih dengan jumlah lemak tubuh sebesar 5% dari berat 

tubuhnya adalah sebesar 4 kkal/g. Peningkatan jumlah asupan protein pada tikus 

putih dengan jumlah lemak tubuh lebih banyak dari 5% harus dengan perhitungan 

yang baik. Nutrisi pada makanan yang diberikan dapat dicampur dengan jenis 
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nutrisi lainnya, seperti campuran protein dan lemak, ataupun dengan nutrisi lainnya 

(Suckow et al., 2006). 

Kebutuhan protein minimum tikus putih untuk pertumbuhan, reproduksi, 

dan kebutuhan tubuh lainnya, umumnya 15%, ataupun dalam kisaran 5% sampai 

dengan 15% dari berat tubuhnya. Kebutuhan protein ini berdasarkan pada 

pemberian pakan dengan protein murni tanpa adanya senyawa lain, seperti jenis 

protein laktalbumin. Pemberian pakan dengan nutrisi yang murni tersebut 

sebenarnya masih dianggap lebih rendah dari jumlah protein pada jenis pakan 

lainnya, seperti jagung, gandum, dan kacang kedelai. Asupan protein optimum 

untuk tikus dewasa berdasarkan tingkat pencernaan protein tubuhnya, jenis protein 

yang dapat dicerna seperti protein pada telur atau laktalbumin dengan jumlah 

protein yang seimbang, diperkirakan sebesar 5% dalam pakan yang diberikan. 

Adanya pengubahan atau pembatasan jumlah asupan protein yang lebih rendah 

akan menyebabkan gangguan ginjal, walaupun tidak terjadi penurunan berat badan 

(Krinke, 2000). 

Menurut Sharp dan Villano (1979), kebutuhan asupan protein pada tikus 

putih berkisar antara 5% sampai dengan 15%. Pakan yang jumlah proteinnya 

kurang, seperti 3%, akan mengalami penurunan plasma testosteron dan berat testis. 

2.9 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan semua sumber yang dapat digunakan oleh siswa 

untuk memberi kemudahan dalam belajar. Sumber belajar bisa berupa pesan, orang, 

bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan luar. Salah satu fungsi dari sumber belajar 

adalah meningkatkan produktivitas belajar siswa (Jalinus & Ambiyar, 2016). 



16 
 

Menurut Munajah dan Susilo (2015) sumber belajar biologi adalah semua 

benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman 

dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan suatu benda 

atau objek sebagai sumber belajar tentunya harus melewati proses kajian dan 

identifikasi hasil penelitian. Proses kajian nantinya berkaitan dengan 

pengembangan keterampilan siswa, sedangkan hasil penelitian yang diperoleh akan 

berupa fakta ataupun konsep.  

Menurut Suhardi (2012), sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu sumber belajar yang siap digunakan tanpa adanya modifikasi, 

misalnya museum, serta sumber belajar yang mengalami modifikasi untuk 

membantu kegiatan pembelajaran, misalnya buku paket, modul, ataupun media 

pembelajaran lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan suatu objek sebagai 

sumber belajar haruslah melewati analisis sumber belajar yang memiliki beberapa 

kriteria tertentu. Berikut merupakan beberapa kriteria dalam pemilihan materi 

sebagai sumber belajar, yaitu : 

1. Kejelasan potensi, yaitu tersedianya objek pembelajaran dan permasalahan 

yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta dan konsep dari hasil penelitian 

yang dilakukan. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, yaitu adanya kesesuaian dengan kompetensi 

dasar pembelajaran. 

3. Kejelasan sasaran, yaitu objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap, yaitu proses dan produk penelitian yang 

tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 
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5. Kejelasan pedoman eksplorasi, yaitu prosedur pelaksanaan penelitian, seperti 

sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, teknik pengolahan data dan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. 

6. Kejelasan perolehan, yaitu berupa proses dan produk penelitian yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

2.10 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Keterangan : 

       : Tidak dilakukan penelitian 

      : Dilakukan penelitian 

Gambar 2.4 Skema kerangka konseptual 

 

Berdasarkan skema kerangka konseptual pada Gambar 2.4, secara umum 

tubuh membutuhkan asupan gizi pokok berupa karbohidrat, lemak, dan protein. 
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Asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh diproses oleh tubuh menjadi molekul lebih 

kecil. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, lemak dipecah menjadi trigliserida, 

dan protein dipecah menjadi asam amino. Kelebihan glukosa disimpan dalam 

bentuk glikogen di otot, sedangkan kelebihan trigliserida disimpan di jaringan 

adiposa. Penyimpanan trigliserida di jaringan adiposa menyebabkan adanya 

penambahan bobot tubuh. asam amino yang berasal dari protein tidak dapat 

disimpan di dalam tubuh, sehingga ketika asupan karbohidrat dan lemak tercukupi, 

asam amino yang berlebih diubah menjadi lemak yang kemudian disimpan untuk 

digunakan nantinya. Hal ini lah yang memungkinkan terjadinya penambahan bobot 

tubuh. 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh ekstrak tumbuhan paku air (Azolla pinnata) terhadap bobot 

tubuh tikus putih (Rattus norvegicus). 


