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Abstrak 

Kelebihan berat badan merupakan peningkatan berlebihan jaringan lemak pada 
otot dan jaringan skeletal. Secara ilmiah kelebihan berat badan terjadi akibat 
mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Penanganan 
penurunan berat badan sering dilakukan dengan olahraga dan diet. Selain olahraga 
dan diet, salah satu penanganan dengan pengobatan tradisional untuk menurunkan 
berat badan yaitu mengkonsumsi teh pelangsing dan melakukan pijat pada area 
perut dan lengan. 

Teh pelangsing ini terdiri dari teh hijau (Camellia sinensis), kayu rapet 
(Parameria laevigata), daun jati belanda (Guazuma ulmifolia), buah adas 
(Foeniculum vulgare), dan rimpang kunyit (Curcuma domestica). Selain itu pijat 
pada area perut dan lengan serta manipulasi pada beberapa titik akupunktur dapat 
memecah lemak tubuh. Penelitian ini merupakan studi eksperimental klinis 
dengan rancangan pre-post test control group design, dengan jumlah 21 
responden yang terdiri dari wanita dengan usia 18-30 tahun dengan pengaturan 
pola makan dan olahraga. 

Rerata penurunan pada wanita kelompok kontrol sebesar 0,97 Kg, kelompok 
perlakuan 1 mengalami penurunan sebesar 2,03 Kg, sedangkan pada kelompok 
perlakuan 2 mengalami penurunan sebesar 2,10 Kg. Dengan uji annova one way 
didapatkan hasil bermakna P=0,04 (P<0,05) serta pada uji post hoc test 
didapatkan P= 0,012 (p<0.05) untuk kelompok kontrol dibanding perlakuan 1, 
kelompok kontrol dibanding perlakuan 2 didapatkan P= 0,007 (P<0.05), dan pada 
kelompok perlakuan 1 dibanding perlakuan 2 didapatkan P= 0,974 (P>0.05). 
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa teh pelangsing dan kombinasi 
pijat-teh pelangsing dapat menurunkan berat badan pada wanita kelebihan berat 
badan disertai pengaturan pola makan dan senam.  

Kata kunci : Efektivitas teh pelangsing, teh hijau, jati belanda, adas, kunyit, kayu 
rapat, dan pijat, penurunan berat badan. 
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