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ABSTRAK 

Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Pepaya (Carica Papaya   Linn.) Terhadap 

Ekspresi Glucose Transporter 4 (Glut 4) pada Jaringan Otot Rangka Tikus 

Hiperglikemia 

Devyani Diah Wulansari 

Latar Belakang : Survey etnobotani menunjukkan bahwa biji pepaya secara luas 

digunakan sebagai herbal untuk manajemen beberapa penyakit seperti tidak 

nyaman pada perut, nyeri, malaria, diabetes, obesitas, dan infeksi. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemberian ekstrak biji pepaya terhadap 

ekspresi GLUT4 pada jaringan otot rangka tikus hiperglikemia. 

Metodologi : Penelitian ini menggunakan 24 ekor hewan coba, dibagi dalam 4 

kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok perlakuan yang diberi 

ekstrak biji pepaya 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB dan 300 mg/kgBB, 

diadaptasikan selama 14 hari kemudian diinduksi dengan larutan fruktosa 20% per 

oral dengan dosis 1,86 gram/kgBB selama 56 hari. Kelompok perlakuan diberikan 

ekstrak biji pepaya sesuai dengan dosis tiap kelompok selama 14 hari. 

Pemeriksaan kadar GDP menggunakan spektrofotometer. Pengambilan jaringan 

otot rangka dilakukan pada bagian gastroknemius. Ekspresi GLUT4 diukur 

melalui metode semikuantitatif Immunoreactive score (IRS), dengan pewarnaan 

imunohistokimia menggunakan antibodi poliklonal GLUT4.  

Hasil : Hasil uji komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna 

antar kelompok (p<0,05) pada variabel GDP akhir dan ekspresi GLUT4. Hasil uji 

korelasi pearson menunjukkan bahwa nilai p = 0,001, artinya terdapat hubungan 

yang bermakna antara ekspresi GLUT4 dengan kadar GDP akhir. Hasil analisis 

uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai p = 0,000 (<0,05), artinya 

pemberian dosis ekstrak biji pepaya memiliki pengaruh yang bermakna terhadap 

ekspresi GLUT4. 

Kesimpulan : Pemberian ekstrak biji pepaya dapat meningkatkan ekspresi 

GLUT4  di sel otot rangka tikus hiperglikemia 

Kata Kunci : Ekstrak biji pepaya, GLUT4, fruktosa, kadar glukosa darah, sel otot 

rangka 
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