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Pendahuluan  
 

Penyakit jantung koroner (PJK) 
merupakan problema kesehatan yang paling 
utama di negara maju. Saat ini, di Indonesia 
penyakit jantung koroner menempati posisi 
pertama sebagai penyebab kematian di 
Indonesia. Sebanyak 40% orang yang 
meninggal karena serangan jantung, tidak 
mengetahui kalau dirinya mengidap penyakit 
jantung koroner. Penderita penyakit jantung 
koroner biasanya harus mengkonsumsi lebih 
dari satu obat dan melakukan terapi atau 
pengobatan yang biayanya cukup mahal. 
(Johan, 2004) 
 Saat ini, resiko penyakit jantung 
koroner dapat diturunkan dengan obat-obatan 
herbal, salah satu tanaman [yang dapat 
dijadikan obat herbal adalah pepaya. Selama 
ini konsumsi pepaya hanya pada daun atau 
buahnya saja  sedangkan bijinya hanya 
dibuang begitu saja. Menurut Brocklehorst 
dkkl, 1985;Tona dkk ,1998) biji pepaya 

mengandung senyawa fitokimia seperti 
alkaloid, flavonoid, tanin, saponin. Senyawa 
fitokimia tersebut ternyata memiliki aktivitas 
menurunkan kadar kolesterol Low Density 
Lipid (LDL) dan serta meningkatkan High 
Density Lipoprotein (HDL). Oleh karena itu, 
biji pepaya dapat dijadikan sumber senyawa 
kimia yang dapat menghambat penumpukan 
kolesterol LDL untuk mengurangi resiko 
penyakit jantung koroner.  
Berdasarkan analisis fitokimia, ekstrak biji 
pepaya apalagi Biji Pepaya dari Buah Pepaya 
yang masih mentah, menunjukkan 
adanya alkaloid, flavonoid, tanin, saponin 
yang tinggi, kandungan aktif yang bekerja 
adalah saponin. (Brocklehorst et al, 
1985;Tona et al ,1998). 

Tanin populer dengan sifat anti 
bakterinya, dalam bidang industri tanin di 
gunakan dalam industri kulit untuk 
pengawetan, agar terhindar dari jamur, 
mikroba yang dapat merusak. Jika tanin ada 
dalam tubuh kita, dipastikan sebagai zat anti 
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diare, atau infeksi usus. studi menunjukkan 
bahwa tanin diisolasi dari uji tanaman 
memiliki aktivitas yang luar biasa menangkal 
bakteri beracun. Jadi ada kemungkinan 
mengembangkan tanaman sebagai sumber 
antimikroba agen (Banso, Adayemo. 2007) 

Saponin mempunyai 2 kandungan 
lebih dalam lagi berdasarkan sifat 
kimiawinya, salah satunya adalah 
Triterpenoid yang mengandung kolesterol 
serum yang dapat mengikat lemak jenuh 
dalam tubuh dan mengeluarkannya. (Anonim, 
2011) 

 
Metode  
 
Penelitian ini menggunakan biji pepaya ( 
carica papaya Linn. ) yang berasal dari 
Salatiga,  Jawa Tengah. Variable yang 
digunakan adalah dosis ekstrak biji pepaya. 
Suhu maserasi yang dipergunakan adalah 
suhu ruang. Model yang dipergunakan adalah 
uji eksperimental laboratorium.  

Persiapan Ekstrak Biji Pepaya (Harborne 
JB, 1987 Termodifikasi ) 
 
10 kg Limbah Biji Pepaya yang sudah dipisah 
dari buah pepaya di celup etanol panas 
kemudian di keringkan dengan diangin-
anginkan, setelah itu dikeringkan lagi ke 
dalam dry kabinet selama 1 hari agar kering 
sempurna. Berat kering yang diperoleh 
diperkirakan 10 % dari 10 kg Biji Pepaya 
Basah. Kemudian Biji kering diblender 
sampai halus. 
 
Maserasi Biji Pepaya halus dengan 
Hexane.pa (IW.G Gunawan,dkk.2008 
Termodifikasi) 
Biji pepaya halus di maserasi dengan hexane 
dengan perbandingan 1gram:4mL (misal 
300gram : 1200 mL  selama 24 jam pada 
suhu ruang.  
Proses Penyaringan Filtrat Rebusan Biji 
Pepaya hexane (AA Adeneye .2009) 
Biji Pepaya yang telah dimaserasi dengan 
pelarut hexane disaring  dengan saringan kain 
tipis berlapis kertas saring yang ditaruh diatas 
corong plastik, filtrat di tampung dalam Gelas 
Beaker ukuran besar.  
 
Proses Evaporasi Filtrat (Penguapan) 
 

Untuk pemisahan pelarut hexane dengan 
Ekstrak Biji Pepaya, Filtrat tersebut diuapkan 
dengan rotary evaporator pada suhu 40°C -
50°C sampai tidak menguap lagi ( minyak 
kental)  
 
Skrining Fitokimia Ekstrak Biji Pepaya  
 
Alkaloid  
Sampel dibasahi dengan Ammonia 10 % 
ditambahkan CHCl3 lalu digerus dan dikocok. 
Lapisan CHCl3 diambil lalu ditambahkan 
HCl 1N dan di kocok. Diambil filtratnya lalu 
dibagi 3, pada masing–masing bagian 
ditambahkan pereaksi dragendrof, (+)  jika 
terbentuk endapan jingga 
Flavonoid  
Sampel dipanaskan dengan campuran logam 
magnesium dan HCl 2 %, kemudian disaring. 
(+) jika menimbulkan warna merah 
Tanin dan Polifenol  
Sampel  ditambahkan air panas  dan 
dididihkan selama  5 menit, setelah  dingin 
disaring,  fitratnya di bagi 2 masing–masing 
Ditambahkan FeCL3 1 %  Ditambahkan 
Glatin 10 % . Hasil adanya tanin akan  
mengendapkan  protein  pada  gelatin. 
Uji polifenol 
Ekstrak diteteskan di atas pelat tetes dan 
ditambah larutan FeCl3. Hasil positif ditandai 
dengan perubahan warna larutan menjadi 
biru-hitam.  
Saponin  
Sampel ditambah air panas dan dididihkan 
selama 5 menit, setelah dingin disaring. 
Fitratnya diambil sebanyak 10 ml lalu 
dikocok selama 10 detik. (+) bila berbusa, 
maka menunjukkan adanya saponin. 
 
Uji In Vivo aktivitas penurunan kolesterol 
Ekstrak biji pepaya Pada Tikus  
( Dachriyanus. 2007 ) 
 
Persiapan Hewan Percobaan  
24 Tikus Wistar dikelompokkan menjadi 6 
kelompok dan masing-masing kelompok 
terdiri dari 4 ekor dalam kandang berbeda. 
Sebelum penelitian tikus diaklimatisasi 
selama 7 hari untuk membiasakan pada 
lingkungan percobaan dan diberi pakan 
standar. 
Perlakuan Hewan Percobaan 
24 Tikus Wistar di bagi menjadi 6 kelompok 
untuk perlakuan yang berbeda–beda. Satu 
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grup terdiri dari 4 mencit, perlakuan 
dilakukan selama 21 hari.  Sebelum diberi 
suspense sediaan uji, tikus diberi Makanan 
Diet Lemak Tinggi (MDLT) yang terdiri dari 
campuran lemak sapi dan minyak goreng 
(1:5), kecuali kontrol negatif. MDLT 
diberikan secara oral selama 7 hari. Setelah 
itu hari ke-8 sampai hari ke-21, dilakukan 
perlakuan tiap kelompok, sebagai berikut: 
kelompok 1 (kontrol negatif) diberikan 
suspensi CMC; kelompok 2 (kontrol positif) 
diberikan MDLT 2 %BB; kelompok 3 
(pembanding) diberikan MDLT 2% BB + 
simfastatin 10 mg/kg BB/ hari, kelompok 4;5 
dan 6 diberikan MDLT 2 % BB + ekstrak biji 
papaya dengan dosis masing-masing 100, 200 
dan 400 mg/kg berat badan/hari secara 
berturut–turut.  
Pengambilan Hasil dari Darah Tikus 
langsung pada cardiac puncture under 
halothane anesthesia. 
Pada hari ke 22, tikus dipuasakan selama 24 
jam pada hari berikutnya sampel darah 
masing-masing tikus diambil dengan 
memotong pembuluh darah leher tikus dan 
ditampung dengan tabung sentrifus. Darah 
didiamkan selama 15 menit dan disentrifus 
selama 20 menit dengan kecepatan 3000 rpm, 
digunakan serumnya (bagian bening dari 
darah) .  kemudian diuji kadar total kolesterol 
, trigliserid dan HDL menggunakan kolesterol 
KIT merk Stanbio HDL Precipitating 
Reagent, Cat.no.0599 kadar LDL ditentukan 
secara proksimat. Sedangkan perhitungan 
CRI mengikuti persamaan berikut: 
 

CRI = 
lcholesteroHDL

sterolTotalchole


 

 
Hasil dan Pembahasan 
Sebelum ekstraksi biji papaya basah yang 
sudah ditimbang dibilas mengunakan etanol 
panas, hal ini bertujuan untuk menghentikan 
kerja enzim pada biji papaya sehingga biji 
papaya tidak mudah busuk dan baunya tidak 
terlalu menyengat. Dari hasil ekstraksi yang 

dilakukandengan metode maserasi diperoleh 
bubuk biji pepaya sebanyak 300 gram dari 
berat basah 3 kg dan ekstrak 50,84 gram 
maka %yield adalah 16,95 % 

Ekstrak  yang diperoleh  selanjutnya  
digunakan  untuk  analisis Hasil  skrining 
fitokimia ekstrak biji papaya dapat dilihat 
pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia 

Parameter Pengujian               

Tannin dan                     
 
+ 

  

Alkaloid + 

Flavonoid - 

Saponin + 

 
Analisis skrining fitokimia. Komponen  yang  
terdapat  dalam  biji papaya dianalisis  
golongan  senyawanya  dengan  beberapa  
pereaksi  untuk golongan  senyawa  yaitu 
tanin  dan  polifenol, alkaloid, flavonoid dan 
saponin. Hasil ini selaras dengan penelitian 
(Brocklehorst et al, 1985;Tona et al ,1998) 
yang menyatakan ekstrak biji pepaya apalagi 
Biji Pepaya dari Buah Pepaya yang masih 
mentah, menunjukkan 
adanya alkaloid, flavonoid, tanin, saponin 
yang tinggi, kandungan aktif yang bekerja 
adalah saponin. Dan dalam penelitian 
Ikpeme,Ekaluo,Koofreh,Udensi. 2011. 
Pengujian kadar kolesterol dari darah jantung 
tikus di lakukan setelah tikus dipuasakan 24 
jam, setelah di uji dan dilakukan perhitungan. 
Absorbansi tiap darah dan di konversi ke mg/ 
dL,  maka diperoleh beberapa hasil  pada 
Table 2. Dapat dilihat pada kelompok 5 
dengan dosis 200 mg/kg berat badan/hari 
merupakan dosis yang efektif karena dilihat 
dari total kolesterol dan trigliserida serta 
LDLnya memiliki nilai paling kecil 
sedangkan HDLnya memiliki nilai paling 
besar.  
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Tabel 2. Hasil Uji In Vivo aktivitas penurunan kolesterol Ekstrak biji pepaya Pada Tikus 

Kelompok        Hasil    

                           (mg/dL) 

Hasil LDL                       

(mg/dL) 

Hasil total 

kolesterol                   

(mg/dL) 

Hasil 

Trigliserida                    

(mg/dL) 

% penurunan 

kolesterol  

1              1,33 21,79 40,96 89,16 70,29 

2              2,12 120,33 138,05 78,02 - 

3              2,73 2,97 19,45 68,73 85,91 

4              1,82 1,11 22,87 99,69 83,43 

5              4,19 0,90 17,24 60,73 87,51 

6              0,85 1,59 19,28 84,21 86,03 

Keterangan Tabel 2. : kelompok 1 (kontrol negatif) diberikan emulsi CMC; kelompok 2 (kontrol positif) diberikan MDLT 2 %BB; kelompok 3 

(pembanding) diberikan MDLT 2% BB + simfastatin 10 mg/kg BB/ hari, kelompok 4;5 dan 6 diberikan MDLT 2 % BB + ekstrak biji papaya 

dengan dosis masing-masing 100, 200 dan 400 mg/kg berat badan/hari 

 

Sedangkan pada dosis yang lebih besar yaitu 
pada kelompok 6 dosis 400 mg/kg berat 
badan/hari menunjukkan sebaliknya total 
kolesterol dan trigliserida serta LDLnya 
nilainya semakin naik serta memiliki nilai 
HDL yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan 
pada dosis sekitar 400 mg/kg berat badan/hari 
akan meningkatkan resiko penyakit jantung 
koroner.  

Dan juga pada perhitungan CRI pada tabel 3. 
dapat dilihat bahwa kelompok 5 dengan dosis 
200 mg/kg berat badan/hari memiliki nilai 
CRI paling kecil hal ini menunjukkan bahwa 
dengan nilai CRI yang semakin kecil, 
menunjukan besarnya potensi penghambatan 
resiko PJK semakin besar. Pada analisis data 
dengan SPSS 17.0 ANOVA ( one way) 
diperoleh bahwa  hanya total kolesterol yang 
ada beda makna, sedangkan trigliserida; hdl 
dan ldl tidak memiliki data yang berbeda 
makna 

Tabel 3. Hasil nilai CRI berbagai perlakuan 

Kelompok Hasil CRI 
1 30,68 
2 65,12 
3 7,12 
4 12,56 
5 4,11 
6 22,70 

Keterangan Tabel 3. Sama dengan keterangan pada Tabel 2 

 
Kesimpulan  
 

Hasil diatas menyatakan bahwa 
persen yield ekstrak  biji papaya yang 

diperoleh yaitu 16,95 %dari berat kering. Biji 
papaya yang digunakan mengandung 
senyawa golongan tanin  dan  polifenol, 
alkaloid,  dan saponin. Dosis 200 mg/kg berat 
badan/hari merupakan dosis yang efektif 
untuk menurunkan kolesterol sebesar 
87.51%. Dosis 400 mg/kg berat badan/hari, 
justru berpotensi lain terhadap indeks resiko 
koroner yaitu makin bertambah. Nilai CRI 
terendah didapatkan padaperlakuan dengan 
dosisi 200 mg/kg berat badan/hari yaitu 4.11, 
saran untuk penelitian selanjutnya perlu 
dilakukan penelitian untuk dosis diantara 100 
sampai 200 mg/kg berat badan/hari dan juga 
diantara 200 sampai 400 mg/kg berat 
badan/hari untuk mengetahui dosis yang 
paling efektif untuk menghambat resiko 
penyakit jantung koroner (PJK).              

 

Ucapan Terimakasih 

Tim penulis mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu 
jalannya penelitian ini sehingga penyusunan 
makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, 
ucapan terimakasih ditujukan kepada : 
Fakultas Sains dan Matematika, Program 
Studi Kimia Universitas Kristen Satya 
wacana yang telah menyediakan tempat 
(laboratorium) guna melaksanakan penelitian 
ini, Bapak Yohanes Martono selaku dosen 
pembimbing penelitian ini, Pabrik – pabrik 
selai di salatiga dan sekitarnya yang telah 
mensuplai biji pepaya, serta berbagai pihak 
yang tak dapat disebutkan satu- persatu yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 
 

 

198 
 

telah membantu terselesaikannya penelitian 
ini. 

Daftar Pustaka  

A.A Adeneyea ., JA Olagunjub. 2009. 
Preliminary hypoglycemic and 
hypolipidemic activities of the 
aqueous seed extract of Carica 
papaya Linn. in Wistar rats. Nigeria: 
Biology and Medicine, Vol. 1 (1): 1-
10 .aDepartment of Pharmacology, 
bDepartment of Medical 
Biochemistry,Faculty of Basic 
Medical Sciences, Lagos State 
University College of 
Medicine,P.M.B. 21266, Ikeja, Lagos 
State. 

 
Anonim. 
http://www.scribd.com/doc/16766643/Uji-
fitokimia 
 
Banso, A., Adeyemo, SO.2007. Evaluasi sifat 

antibakteri tanin terisolasi 

dari Dichrostachys cinerea. Nigeria: 
Afrika Jurnal Bioteknologi Vol. 6 
(15), pp 1785-1787 Laboratorium 
Departemen Ilmu Teknologi, Federal 
Politeknik, Bida, PMB 55 Bida, 
Niger State, Nigeria. 

 
Djohan T.Bahri Anwar. 2004. Penyakit 

Jantung Koroner dan 
Hypertensi.library.usu.ac.id/downloa
d/fk/gizi-bahri10.pdf . 
(akses pada 19 september 2011) 

  
Harborne JB. 1987. Metode Fitokimia. 

Padmawinata K, Soediro I, 
penerjemah. Bandung : Penerbit ITB. 
Terjemahan dari : Phytochemical 
methods.  

 
IW.G Gunawan, dkk. 2008. Isolasi dan 

Identifikasi Senyawa Terpenoid yang 
Aktif Antibakteri pada Herba Meniran 
(Phyllanthus niruri Linn). ISSN 1907-
9850 

 
 
 




