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Abstract.Lately the pattern of human life tends toward unhealthy patterns. Lack of rest 

(sleep) and irregular eating patterns and unnoticed food intake can cause health problems 

such as anemia. Anemia is defined as a decrease in hemoglobin concentration and the number 

of red blood cells. To increase it can be done by consuming food that is in the vicinity of 

containing iron (Fe). The most easily absorbed iron of the body is animal-derived, but not all 

humans can consume because of allergies or economic conditions. One source of vegetable 

iron is the papaya leaf. This study aims to see the number of red blood cells and hemoglobin 

levels by using papaya leaf (Carica papaya L.) given to mice after induced sodium nitrite. 

This type of research is an experimental study. The research design used was RAL by using 

samples of 5 treatments with 5 repetitions on each treatment. The data measured in this study 

is the amount of erythrocytes and hemoglobin levels before being given sodium nitrite, after 

being given sodium nitrite and after being given papaya leaf juice. The data obtained were 

analyzed statistically by using variance analysis (ANOVA), and if significantly different was 

followed by Duncan Multiple Range Test (DMRT) test at 5% real level. The results showed 

that papaya leaf juice significantly affected the increase of red blood cell count and 

hemoglobin level. The concentration that gives the best effect in increasing the number of red 

blood cells is 50% papaya leaf juice concentration and papaya leaf juice concentration which 

gives the best effect in increasing the hemoglobin content, 25% papaya leaf juice 

concentration. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia masih memiliki 4 

masalah gizi utama yaitu kurang kalori 

protein (KKP), kurang vitamin A, 

gangguan akibat kurang iodium (GAKI), 

dan kurang zat besi yang disebut anemia 

gizi. Diantara keempat permasalahan gizi 

tersebut salah satunya yang sampai saat 

ini belum menunjukkan titik terang 

keberhasilan penanggulangannya adalah 

masalah kekurangan zat besi (Kiswari, 

2014:65). 

Akhir-akhir ini pola hidup 

manusia cenderung kearah pola tidak 

sehat.Kurangnya waktu istirahat (tidur) 

dan pola makan yang tidak teratur serta 

asupan makanan yang tidak diperhatikan 

dapat menimbulkan ganguan pada 

kesehatan seperti anemia. Penyakit ini 

disebabkan gangguan pada sistem 

sirkulasi, dimana kondisi pada penyakit 

anemia ini produksi jumlah sel darah 

merah menurun yang menyebabkan 

kurangnya pasokan oksigen ke seluruh 

tubuh.  

Menurut data yang diperoleh dari 

World Health Organization (WHO) 

(2002), anemia merupakan salah satu 

masalah yang memberikan kontribusi 

peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia. Secara umum di Indonesia 

sekitar 20% wanita, 50% wanita hamil, 

dan 3% pria kekurangan zat besi. Lebih 

lanjut data yang diperoleh dari salah satu 

rumah sakit di Jambi yakni RS. Dr. 

Bratanata penderita pasien anemia tahun 

2015 mencapai 145 orang.  

Semakin kurang kadar zat besi 

akan memperberat anemia yang diderita. 

Zat besi yang paling mudah diserap oleh 

tubuh adalah zat besi yang bersumber dari 

bahan pangan hewani. Akan tetapi tidak 

semua orang dapat mengkonsumsi bahan 

pangan yang bersumber dari hewani 

tersebut disebabkan oleh alergi atau 

bahkan ekonomi. Mengingat Indonesia 

merupakan negara berkembang yang taraf 

ekonomi masyarakatnya dominan 

kalangan sedang dan rendah. Sumber 

pangan yang mengandung zat besi nabati 

telah banyak diketahui salah satunya 

adalah pepaya yang juga memiliki banyak 

manfaat sebagai obat alami(Arisandi dan 

Andriani,2008:253). 

Tumbuhan ini selain memiliki 

manfaat yang banyak juga mudah 

ditemukan dan relatif murah. Di Provinsi 

Jambi sendiri pohon pepaya memiliki 

angka produksi yang cukup tinggi yakni 

sebesar 161.820 pohon pada tahun 2014 

dan memiliki jumlah yang berbeda di 

setiap kabupaten. Pada Kabupaten Muaro 

Jambi tahun 2014 jumlah tanaman pepaya 

sebesar 22.745 pohon (Dinas Pertanian 

Tanaman dan Pangan Provinsi Jambi, 

2015). 

Menurut Milind dan Gurditta 

(2011:6) tanaman pepaya (Carica 

papaya) termasuk dalam famili 

Caricaceae telah banyak digunakan 

dalam pengobatan tradisional. Daun 

pepaya mengandung alkaloid,karpainin, 

karpain, pseudokarpain, vitamin C dan E, 

dan karposid. Daun pepaya juga 

mengandung mineral seperti kalium, 

kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, 

zink, dan mangan. 

Natrium nitrit merupakan salah 

satu zat tambahan pada makanan sebagai 

pengawet terutama daging sebagai produk 

makanan olahan karena dapat 

menghambat pertumbuhan produksi 

toksin Clostridium botulinum dalam 

daging. Penggunaan natrium nitrit 

berkepanjangan dapat menyebabkan 

methemoglobinemia (Endreswari, 

2000:12). 

Natrium nitrit bekerja dengan 

mekanisme penghambatan distribusi. 

Natrium nitrit akan menyebabkan 

pembentukan methemoglobin. Natrium 

nitrit akan mengoksidasi sebagian 

hemoglobin sehingga di aliran darah akan 

terdapat ion ferri (Suudah, dkk., 

2015:24). Menurut Ambarwati (2012:1) 

nitrit adalah senyawa seperti kristal atau 

bubuk kristal yang tidak berbau, warna 

putih dan larut dalam air. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis bermaksud melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Perasan Daun 

Pepaya (Carica papaya L.) Terhadap 

Kondisi Hematologis Mencit Jantan 

(Mus musculus Linn.) Anemia Melalui 

Induksi Natrium Nitrit”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

Mengetahui pengaruh pemberian perasan 

daun pepaya (Carica papaya L.) terhadap 

kondisi hematologis mencit jantan (Mus 

musculus Linn.) anemia melalui induksi 

natrium nitrit (NaNO2) meliputi jumlah 

eritrosit dan kadar hemoglobin, serta 

Mengetahui konsentrasi perasan daun 

pepaya (Carica papaya L.) yang dapat 

memberikan hasil pengaruh hematologis 

yang terbaik.  

 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen yang 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 

pengulangan sebanyak 5 kali pada 

masing-masing perlakuan yang terdiri 

dari perlakuan kontrol yakni kontrol 

dengan pemberian akuades dan kontrol 

pemberian NaNO2 dan Fero Fumarat 

sedangkan perlakuan yang diberikan 

adalah perlakuan dengan pemberian 

NaNO2 dan diberi perasan daun pepaya 

dengan persentase yang berbeda-beda 

yaitu 25%, 50% dan 75%. 

 

Sampel penelitian 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mencit (Mus 

musculus Linn,) jantan strain DDW yang 

berumur sekitar 3 bulan dengan berat 

rata-rata antara 20-30 g berjumlah 25 

ekor yang diperoleh dari Laboratorium 

Biologi Jurusan MIPA Fakultas Sains 

Dan Teknologi Universitas Jambi. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah acak sederhana (simple random 

sampling). Pepaya yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah Varietas California 

dan diperoleh dari perkebunan 

masyarakat RT 03, Dusun IV, Desa 

Kasang Pudak, Kec. Kumpe Ulu, Kab. 

Muaro Jambi.  

 

Persiapan hewan coba  

Sebelum penelitian dimulai, 

terlebih dahulu disiapkan kandang hewan 

coba yang berukuran 60 cm
2
/hewan, 

terbuat dari kawat berbentuk kotak 

(Kusumawati, 2004:26). Kandang 

dilengkapi dengan serbuk gergaji sebagai 

alas tidur (bedding) yang selalu diganti 

setiap 2 kali dalam satu minggu. Selain 

itu kandang juga alat minum yang terbuat 

dari botol plastik yang disertai dengan 

pipa gelas atau logam agar mencit dapat 

minum melalui pipa tersebut (Smith & 

Mangkoewidjojo, 1988:14). Kemudian 

hewan coba diaklimatisasi selama satu 

minggu dalam kandang dengan suhu 

kamar 20-24
º
C, dan diberi makan berupa 

pelet sebanyak 4-8 g/ hari serta minum 

sebanyak 5-8 ml/hari (Hedrich, 

2012:522).  

 

Pembuatan Perasan Daun Pepaya 

Disiapkan 1000 g daun pepaya 

muda yang berasal dari batang pada 

nodus ke 3 dan 4, berwarna hijau segar, 

dikumpulkan, kemudian dibersihkan dan 

dipotong kecil-kecil. Kemudian diblender 

dan ditambahkan 1000 ml aquades lalu 

diperas dan disaring menggunakan kertas 

saring. Perasan daun pepaya ini dianggap 

sediaan dengan konsentrasi 100%. 

Kemudian perasan daun pepaya tersebut 

diencerkan menjadi beberapa konsentrasi 

untuk perlakuan yaitu 75%, 50% dan 

25%. 

 

Pembagian Kelompok Sampel 

Setelah diaklimatisasi selama satu 

minggu, mencit dikelompokkan kedalam 

5 kelompok secara acak. Masing-masing 

kelompok sebanyak 5 ekor. 

Kelompok I : Kontrol, diberi akuades 

saja selama 14 hari setelah 

mengalami anemia. 

Kelompok II : Kontrol pembanding, 

diberi fero fumarate 
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selama 14 hari setelah 

mengalami anemia.  

Kelompok III : Diberi perasan daun 

pepaya konsentrasi 25% 

selama 14 hari setelah 

mengalami anemia.  

Kelompok IV : Diberi perasan daun 

pepaya konsentrasi 50% 

selama 14 hari setelah 

mengalami anemia. 

Kelompok V : Diberi perasan daun 

pepaya konsentrasi 75% 

selama 14  hari setelah 

mengalami anemia.   

 

Penentuan Dosis Natrium Nitrit 

Perlakuan anemia adalah melalui 

pemberian Natrium Nitrit (NaNO2). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sianturi, dkk (2013:50) 

pemberian natrium nitrit dengan 

ketentuan LD50 rata-rata dari Natrium 

Nitrit secara oral pada tikus adalah 250 

mg/kg berat badan. Pada penelitian ini, 

berat badan mencit 20 g, sehingga kadar 

Natrium Nitrit untuk setiap ekor adalah: 

Kadar NaNO2 mencit=Kadar NaNO2 

tikus 

X mg = 250 mg 

20 1000 g 

X mg = 20 g x 250 mg 

    1000  

= 5 mg  

Perlakuan Patologis anemia yang efektif 

yaitu,  

LD50 = ½ x 5 mg 

= 2,5 mg 

 

Jadi, dosis yang digunakan pada setiap 

ekor yaitu 2,5 mg.  

 

Penentuan Dosis Obat Pembanding 

Fero Fumarate  

Sebagai pembanding digunakan 

obat anemia berupa preparat tablet besi 

fero fumarat 325 mg. Tiap tablet fero 

fumarat 325 mg mengandung 250 mg 

elemen besi. Takaran konversi dosis 

untuk manusia dengan berat badan 70 kg 

pada mencit dengan berat badan 20 g 

adalah 0,0026. Maka dosis untuk mencit 

adalah: 

 = 250 mg x 0,0026 

=0,65 mg /20 g mencit 

= 0,65/20 g dari bb 

 

Pengambilan Sampel Darah Mencit  

Pengambilan darah dilakukan 

melalui ekor mencit. Sebelum 

pangambilan darah, ekor mencit dan 

gunting bedah terlebih dahulu dibersihkan 

dengan kapas yang diberi alkohol 70%. 

Setelah itu ekor diusap-usap dengan air 

hangat untuk meningkatkan aliran darah.  

Ujung ekor dipotong kira-kira 1 mm 

dengan gunting bedah, kemudian ditekan 

pangkal ekor dan diurut-urut 

menggunakan tangan sampai ujung ekor 

agar darah mengalir dan ditampung 

kedalam tabung Eppendorf yang telah 

diisi antikoagulan EDTA (Kusumawati, 

2014:89).  

 

Perhitungan Jumlah Eritrosit  

Perhitungan jumlah eritrosit 

dilakukan dengan menggunakan alat 

haemositometer menurut Kiswari 

(2014:121) dengan cara diisap darah 

menggunakan pipet eritrosit sampai garis 

tanda 0,5. Kemudian diisap larutan 

pengencer sampai garis tanda 101. 

Terjadi pengenceran 200 kali. Ditutup 

kedua ujung pipet menggunakan ibu jari 

dan jari tengah, pengocokan dilakukan 

dengan cara bolak-balik. Dibersihkan 

bilik hitung dan kaca penutup.Selanjutnya 

dikeluarkan dan dibuang tetesan 1-2 

cairan yang ada dalam pipet eritrosit, 

kemudian tetesan selanjutnya ujung pipet 

mikro ditempelkan pada pada salah satu 

sisi bilik hitung yang telah diberi gelas 

penutup. Cairan dalam pipet eritrosit akan 

mengalir memenuhi bilik hitung dan 

selanjutnya bilik hitung diletakkan pada 

mikroskop. 

Semua jumlah eritrosit yang 

terdapat dalam 5 bidang dihitung  yang 

tersusun dari 16 bidang kecil, pada 

keempat sudut bidang besar ditambah 

yang berada ditengah-tengah. Cara 
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menghitung eritrosit dimulai dari sudut 

kiri ke atas, terus kekanan kemudian 

turun ke bawah dan dari kanan ke kiri, 

lalu turun lagi ke bawah dan dimulai lagi 

dari kiri ke kanan. Cara seperti ini 

dilakukan pada kelima bidang besar. 

Kadang-kadang ada sel yang letaknya 

menyinggung garis batas suatu bidang. 

Sel-sel yang menyinggung garis batas 

sebelah kiri atau garis batas atas harus 

dihitung. Sebaliknya, sel-sel yang 

menyinggung garis batas sebelah kanan 

atau bawah tidak boleh dihitung. Lalu 

jumlah eritrosit sesungguhnya dapat 

dilakukan dengan perhitungan yakni 

pengenceran dalam pipet eritrosit adalah 

200 kali. Luas setiap bidang kecil 1/400 

mm
2
, tinggi kamar hitung 1/10 mm, 

sedangkan eritrosit dihitung dalam 5 x 16 

bidang kecil = 80 bidang kecil, yang 

jumlah luasnya 1/5 mm
2
.  

 

Faktor untuk mendapat jumlah eritrosit 

per uL darah menjadi: 

 5 x 10 x 200 = 10.000 

Jadi untuk mendapatkan jumlah eritrosit 

yaitu: 

 N x 10.000  

N : jumlah eritrosit dari 5 bilik hitung.  

 

Penentuan Kadar Hemoglobin  

Penentuan kadar hemoglobin 

dilakukan dengan menggunakan 

menggunakan metode Sahli menurut 

Kiswari (2014:97) yaitu dengan cara 

dimasukkan larutan HCl 0,1 N kedalam 

tabung sahli sampai angka 10 atau garis 

bawah. Kemudian diisap sampel darah 

dengan menggunakan pipet hingga 

mencapai batas garis 20 mm
3
 (0,02 cc). 

Dimasukkan sampel darah kedalam 

tabung yang telah terisi larutan HCl dan 

ditunggu selama 3 menit atau hingga 

berubah warna menjadi coklat kehitaman. 

Selanjutnya ditambahkan aquades tetes 

demi tetes sambil diaduk menggunakan 

batang pengaduk. Ditambahkan lagi 

aquades tetes demi tetes dan diaduk 

campuran dengan batang pengaduk 

sampai warnanya sama dengan warna 

standar hemoglobinometer.Dibaca hasil 

kadar hemoglobin pada tabung dengan 

satuan g/ml yang tertera pada tabung 

hemoglobin.   

 

Perlakuan Patologis (Anemia) 

Perlakuan pathologis (anemia) 

yaitu dengan pemberian natrium nitrit 

(NaNO2) kepada hewan coba. Menurut 

Wolfenshon dan Lloyd (1998:82) volume 

pemberian kepada mencit secara oral 

adalah 20 ml/kg, jadi pada mencit dengan 

berat 20 gr sebanyak 0,4 ml/ekor/hari. 

Pemberian NaNO2 selama 14 hari secara 

oral (Endreswari,2000:13). 

 

Perlakuan Pemberian Perasan Daun 

Pepaya  

Perlakuan diberikan selama 14 

hari yaitu setelah mencit berhasil dibuat 

anemia sebanyak 0,4 ml/20 g/hari. 

Perlakuan dilakukan secara oral pada 

perlakuan perasan daun pepaya 

konsentrasi 25%, 50% dan 75%. 

 

Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan sebelum 

melakukan pemberian perasan daun 

pepaya, setelah perlakuan anemia dan 

setelah pemberian perasan daun pepaya. 

Pada sebelum pemberian perasan daun 

pepaya mencit diukur jumlah eritrosit dan 

hemoglobin. Setelah dilakukan perlakuan 

anemia dan perasan daun pepaya maka 

dilakukan juga pengukuran kadar 

hemoglobin dengan menggunakan alat 

Hb sahli atau haemometer dan 

pengukuran jumlah eritrosit dengan 

menggunakan haemocytometer. Selain itu 

juga dilihat pengaruh pemberian 

perbedaan konsentrasi perasan daun 

pepaya dapat memberikan hasil pengaruh 

hematologis yang terbaik. 

 

Analisis data  

Data yang diperoleh dianalisis secara 

statistik dengan analysis of varians 

(ANOVA). Bila memiliki pengaruh maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple 
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Range Test (DMRT) pada taraf nyata 5%. 

Model linear dari rancangan acak lengkap 

menurut Gaspersz (1994:92). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jumlah Sel Darah Merah  

 
Gambar 4.1 Diagram rata-rata jumlah sel 

darah merah mencit jantan 

(Mus musculus Linn.) 

sebelumdan sesudah 

perlakuan 

 

Pemberianperasan daun pepaya 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan 

jumlah sel darah merah mencit pada taraf 

5%. Perlakuan kontrol tidak berbeda 

nyata dengan kontrol pembanding, 

perlakuan perasan daun pepaya 25% dan 

perlakuan perasan daun pepaya 50%, 

namun berbeda nyata dengan perlakuan 

perasan daun pepaya 75%. Terjadi 

peningkatan jumlah sel darah merah 

setelah diberi perlakuan perasan daun 

pepaya. Rata-rata peningkatan jumlah sel 

darah merah tertinggi terdapat pada 

perlakuan perasan daun pepaya 75% yaitu 

sebesar 5,25x10
6 

mm
3
 selanjutnya diikuti 

oleh perlakuan perasan daun pepaya 50% 

dan 25% yaitu sebesar 4,44 x10
6 

mm
3
 dan 

3,63 x10
6 

mm
3
. Sedangkan rata-rata 

peningkatan jumlah sel darah merah 

terendah terdapat pada perlakuan kontrol 

yaitu sebesar 2,97 x10
6 

mm
3
. 

Mencit diinduksi natrium nitrit 

secara oral selama 14 hari. Akibatnya 

jumlah sel darah merah mencit menurun 

setelah diinduksi natrium nitrit. Hal ini 

sesuai dengan Kusumawati (2004:7) yang 

menyatakan bahwa jumlah sel darah 

merah mencit adalah 6,86-11,7 x 

10
6
/mm

3
. Jika kurang dari jumlah tersebut 

maka dikatakan anemia.Penyebab 

menurunnya jumlah sel darah merah 

adalah terganggunya proses absorpsi zat 

besi sehingga mencit mengalami anemia 

defisiensi zat besi. 

Menurut Suudah, dkk. (2015:24) 

adalah natrium nitrit menyebabkan 

pembentukan methemoglobin.Natrium 

nitrit akan mengoksidasi sebagian 

hemoglobin sehingga di dalam aliran 

darah akan terbentuk ion ferri. Yuningsih 

(2007:153) menambahkan jika ion nitrit 

diserap dalam darah dan bila terjadi 

kontak dengan eritrosit, nitrit akan 

mengoksidasi Fe
2+

 dalam hemoglobin 

menjadi Fe
3+

 membentuk 

methaemoglobin (metHb). 

Berdasarkan hasil analisis sidik 

ragam, perlakuan perasan daun pepaya 

75% berbeda nyata dengan perlakuan 

kontrol, kontrol pembanding dan perasan 

daun pepaya 25%.Hal ini diduga karena 

kandungan Fe dan vitamin C  yang cukup 

tinggi pada daun pepaya. Hasil penelitian 

oleh Sianturi, dkk. (2013:49), 

menyatakan bahwa zat besi dan vitamin C 

dapat meningkatkan jumlah eritrosit 

mencit jantan yang anemia. Kiswari 

(2014:165) menambahkan bahwa zat besi 

didalam tubuh manusia dengan 

konsentrasi tinggi terdapat dalam sel 

darah merah yaitu sebagai bagian dari 

hemoglobin yang berfungsi mengangkut 

oksigen dari paru-paru ke sel-sel yang 

membutuhkannya untuk melakukan 

metabolisme glukosa, lemak dan protein 

menjadi energi (ATP).  

Hasil penelitian Sembiring, dkk. 

(2013:60) menyatakan bahwa zat besi 

berperan dalam pembentukan dan 

pematangan sel darah merah yang dalam 

prosesnya tersebut vitamin C berfungsi 

sebagai pemicu zat besi tersebut. Vitamin 

C dapat mereduksi Fe
3+

 menjadi Fe
2+

 

dalam usus sehingga mudah untuk 
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mengabsorpsi zat besi. Kiswari 

(2014:168) menjelaskan bahwa 

pengubahan zat besi dalam bentuk ferri 

menjadi ferro terjadi didalam lambung 

dengan bantuan HCl. Pada penderita 

anemia defisiensi zat besi produksi asam 

lambungnya menurun sehingga sulit 

untuk mengubah besi dalam bentuk ferri 

(Fe
3+

) menjadi ferro (Fe
2+

). Adanya 

vitamin C gugus SH (sulfidril) dan asam 

amino sulfur dapat meningkatkan 

absorpsi zat besi karena dapat mereduksi 

besi dalam bentuk ferri menjadi ferro. 

Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi 

besi dari makanan melalui pembentukan 

kompleks ferro askorbat.  

Kontrol pembanding tidak 

berbeda nyata dengan perasan daun 

pepaya 25% dan perasan daun pepaya 

50%, tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan perasan daun pepaya 75%. Hal 

ini menunjukkan bahwa perlakuan 

perasan daun pepaya lebih efektif 

dibandingkan perlakuan kontrol 

pembanding dengan pemberian obat 

sintesis. Adanya kandungan vitamin C 

pada daun pepaya yang lebih besar 

dibandingkan kandungan vitamin C pada 

obat sintesis, menyebabkan proses 

absorpsi zat besi yang lebih banyak. 

Peningkatan jumlah sel darah 

merah tertinggi pada perlakuan perasan 

daun pepaya terdapat pada perasan daun 

pepaya 75%, akan tetapi setelah dianalisis 

secara statistik perlakuan perasan daun 

pepaya 75% tidak berbeda nyata dengan 

perasan daun pepaya 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan perasan 

daun pepaya 50% memberikan pengaruh 

terbaik yakni dengan konsentrasi yang 

lebih rendah dari perasan daun pepaya 

75%, perasan daun pepaya 50% dapat 

memberikan efek yang sama.  

 

 

 

 

 

2. Kadar Hemoglobin Mencit  

Gambar 4.2 Diagram rata-rata kadar 

hemoglobin mencit 

jantan (Mus musculus) 

sebelum dan sesudah 

perlakuan 

Pemberian perasan daun pepaya 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan 

kadar hemoglobin mencit pada taraf 5%. 

Perlakuan kontrol berbeda nyata dengan 

perasan daun pepaya 75%, perasan daun 

pepaya 25% dan perasan daun pepaya 

50%, tetapi tidak berbeda nyata dengan 

kontrol pembanding. Kontrol pembanding 

berbeda nyata dengan perasan daun 

pepaya 75%, namun tidak berbeda nyata 

dengan kontrol, perasan daun pepaya 

25% dan perasan daun pepaya 50%. 

Pemberian perasan daun pepaya disetiap 

konsentrasi tidak berbeda nyata.Rata-rata 

peningkatan kadar hemoglobin tertinggi 

terdapat pada perlakuan kontrol 

pembanding dengan pemberian obat 

sintesis yaitu sebesar 5,60 g/dl. 

Sedangkan rata-rata peningkatan kadar 

hemoglobin terendah terdapat pada 

perlakuan perasan daun pepaya 75% yaitu 

sebesar 3,44 g/dl. 

Masing-masing perlakuan perasan 

daun pepaya menunjukkan perbedaan 

yang nyata terhadap kelompok kontrol 

(hanya pemberian akuades). Hal ini juga 

tampak jelas apabila berdasarkan 

peningkatan nilai rata-rata kadar 

hemoglobin perlakuan yang lebih besar 

dibandingkan kelompok kontrol. 

Peningkatan nilai kadar hemoglobin 
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diduga karena kandungan daun pepaya 

yakni Fe dan vitamin C yang dapat 

meningkatkan kadar hemoglobin mencit. 

Hasil penelitian Rumimper, dkk. (2014:2) 

menyatakan bahwa mineral zat besi dan 

vitamin C dapat meningkatkan kadar 

hemoglobin tikus Wistar. Sembiring, dkk. 

(2013:60) menambahkan bahwa 

kandungan mineral Fe dan Vitamin C 

dapat meningkatkan kadar hemoglobin 

mencit jantan yang anemia. Adanya 

vitamin C dapat meningkatkan absorpsi 

besi empat kali lipat yang digunakan pada 

proses pembentukan sel darah merah dan 

pembentukan hemoglobin. Vitamin C  

membantu dalam proses absorpsi zat besi 

sehingga sintesa hemoglobin dalam sel 

darah merah meningkat. Mehta dan 

Hoffbrand (2006:27) menyatakan bahwa 

vitamin C dapat meningkatkan absorpsi 

zat besi dan merupakan zat penting yang 

dibutuhkan untuk produksi hemoglobin 

dalam eritrosit normal.  

Peningkatan nilai kadar 

hemoglobin diduga selain disebabkan 

oleh adanya kandungan zat besi dan 

vitamin C, juga disebabkan oleh adanya 

kandungan Vitamin A pada daun pepaya. 

Hasil penelitian oleh Sianturi, dkk. 

(2013:49), menyatakan bahwa vitamin A 

berpengaruh terhadap pembentukan 

hemoglobin. Hal ini karena vitamin A 

dan zat besi sangat baik untuk 

memelihara kesehatan jaringan epitel 

termasuk endothelium pada pembuluh 

darah. Vitamin A yang cukup akan 

meningkatkan nilai hemoglobin seiring 

dengan kenaikan vitamin A. 

Perlakuan perasan daun pepaya 

lebih efektif dibandingkan perlakuan  

kontrol pembanding dengan pemberian 

obat sintesis. Hal ini disebabkan karena 

kandungan vitamin C pada daun pepaya 

yang lebih tinggi dibandingkan 

kandungan vitamin C pada obat sintesis 

berperan dalam proses absorpsi zat besi 

yang dapat meningkatkan sintesa 

hemoglobin.  Peningkatan kadar 

hemoglobin tertinggi pada perlakuan 

perasan daun pepaya yaitu perasan daun 

pepaya 50%, akan tetapi setelah dianalisis 

secara statistik perlakuan perasan daun 

pepaya 50% tidak berbeda nyata dengan 

perasan daun pepaya 25% dan 75%. 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

perlakuan perasan daun pepaya 25% 

memberikan berpengaruh terbaik yakni 

dengan konsentrasi yang lebih rendah 

dapat memberikan efek yang sama.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pemberian perasan daun pepaya 

berpengaruh untuk meningkatkan kondisi 

hematologis mencit yang anemia pada 

jumlah sel darah merah dan hemoglobin. 

Konsentrasi perasan daun pepaya yang 

memberikan pengaruh hematologis 

terbaik untuk jumlah sel darah merah 

yaitu perasan daun pepaya sebesar 50% 

dan kadar hemoglobin yaitu perasan daun 

pepaya sebesar 25%. 

 
Saran Pemanfaatan 

1. Dapat digunakan sebagai obat 

alternatif dalam menyembuhkan 

penyakit anemia.  

2. Dilakukan penelitian lanjutan yaitu 

dengan menggunakan hewan coba 

berupa mencit betina dan mencit 

betina yang hamil. 

3. Penelitian ini hanya mengetahui 

pengaruh pemberian perasan daun 

pepaya dalam meningkatkan kondisi 

hematologis mencit, diharapkan agar 

dapat diteliti lebih lanjut kegunaan 

lainnya. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

dengan menggabungkan Fe dan 

vitamin C yang terdapat pada daun 

Pepaya  dengan tumbuhan lain yang 

mengandung Fe tinggi. 
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