
ABSTRAK

Obesitas (kegemukan) yang menimbulkan masalah baik
dalam penampilan ataupun dari segi kesehatan dapat diatasi
dengan pengobatan, baik obat-obat modern alaupun pengobatan
tradisional. Pemanfaatan obat tradisional adalah alternati f
pengobatan tradisional. Salah satu tanaman yang dikenal sebagai
penurun berat badan adalah Jati  Belanda (Guazuma ulmifol ia
Lmk. var. tomentosa K. Schum). Pada peneli t ian pendahuluan
terbukti  bahwa infusa daun Jati  Belanda kadar 40olo dapat
memberikan efek menurunkan berat badan pada mencit jantan
(Mus musculus).

Mengingat adanya berbagai jenis senyawa yang
terkandung di dalamnya, maka perlu di lakukan fraksinasi
berdasarkan kepolarannya untuk mengetahui golongan senyawa
yang berkhasiat sebagai antiobesitas. Dalam peneli t ian ini akan
dibuktikan adanya efek penurun berat badan dari fraksi eter
(semipolar) karena mungkih senyawa lersebul larul dalam eter.

Pada peneli t ian tentang antiobesitas, efek antiobesitas
dari bahan uj i  dini lai  dengan adanya penurunan berat badan
binatang coba pada akhir percobaan dibanding awal percobaan.
Binatang percobaan yang digunakan adalah mencit jantan
sebanyak  30  ekor ,  d ibag i  da lam 3  ke lompok.  pen imbangan
d i lakukan seminggu seka l i ,  mu la i  awa l  minggu ke-O samapi
akh i r  m inggu ke-4 .

Pada peneli t ian berupa berat badan dihitung dengan dua
melode, dengan metode AUC (Luas Area di Bawah Kurva) yang
dianalisa dengan anava sederhana dan di lanjutkan dengan uj i
LSD.  Metode kedua ya i tu  dengan se l i s ih  bera t  badan akh i r
dengan awal yang dianalisa dengan t berpasangan etairetl t test).

Pada skr in ing  kandungan f i tok imia  un tuk  mengetahu i
senyawa yang terkandung dalam fraksi eter di lakukan dengan
metode Kromatografi  Lapis Tipis. Didapatkan bahwa fraksi
eter mengandung senyawa terpen-terpen dan tr i terpenoid bebas.

Dar i  has i l  perh i tungan dapat  d is impu lkan bahwa
pemberian fraksi eter dari  infusa daun Jati  Belanda kadar 40o/o
dapat  menurunkan bera t  badan menc i t  jan tan  dan per lu  d i te l i t i
senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap efek tersebut
dengan cara  meng i .so las i  senyawa te rsebut .


