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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Terjadinya perubahan gaya hidup dan mudahnya akses informasi pada era 

globalisasi ini membawa manusia, khususnya anak-anak kepada perilaku yang 

sedentari atau bermalas-malasan. Banyaknya permainan yang cukup dilakukan di 

rumah tanpa harus melakukan aktivitas, makanan yang bisa diantar tanpa harus 

berjalan, makanan junk food yang banyak disukai oleh anak-anak merupakan 

sebagian dari banyaknya faktor yang mendukung mengapa kejadian obesitas pada 

anak-anak semakin hari semakin tinggi. (Robinson, 2013) 

Berdasarkan data National Health and Nutrition Examination  Survey 

(NHANES) yang dilakukan dari tahun 1970 sampai 2012, terjadi peningkatan 

prevalensi obesitas pada anak sebanyak 5 kali lipat, dimana peningkatan terbesar 

terjadi pada usia 6-11 tahun. (Kemenkes, 2010)  

Terapi yang efektif pada terapi obesitas ini adalah dengan mengatur pola 

makan dan meningkatkan aktivitas. Namun, mengingat sulitnya hal tersebut 

dilakukan karena hambatan-hambatan yang ada pada era globalisasi ini, maka 

terapi medikamentosa pun sudah dipakai untuk menujang keberhasilan penurunan 

berat badan pada anak-anak. (Krebs et al, 2012) 

Brown Adipose Tissue (BAT) atau lemak coklat merupakan target terapi 

obesitas yang sudah banyak diteliti sampai saat ini. Lemak coklat memiliki fungsi 

yang berkebalikan dari lemak putih atau WAT yang berfungsi dalam 

penyimpanan energi. BAT memiliki tugas untuk memakai energi yang disimpan 

tersebut, terutama lipid, trigliserida, dan karbohidrat agar diubah menjadi panas. 

(Cannon et al, 2010) 

Target terapi pada BAT berpotensi untuk menjadikaan obat-obatan penurun 

berat badan jenis baru, mengingat sampai sekarang, obat-obatan yang ada hanya 

terfokus pada pengurangan jumlah asupan nutrisi ke dalam tubuh dan hanya 
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berefek sementara. Walaupun jumlah BAT yang ada pada tubuh manusia, 

terutama anak-anak hanya berkisar antara 0,1% - 1% dari total berat tubuh, namun 

efeknya dalam penurunan berat badan cukup tinggi. Berdasarkan suatu penelitian 

(Enerback S, 2010), aktivasi maksimal 40-50 gram BAT pada tikus berperan 

penting dalam pengeluaran energi sebanyak 20% atau setara dengan memakai 

20kg berat tubuh selama satu tahun. Bahkan penelitian lain yang cukup 

sensasional menyatakan bahwa peningkatan jumlah BAT sebanyak dua kali lipat 

akan menyebabkan penurunan berat badan hingga menjadi setengah  dari berat 

badan semula. Oleh karena itu apabila jumlah BAT yang ada ditingkatkan, maka 

pemakaian energi untuk panas yang bertujuan untuk menurunkan berat badan 

akan menjadi semakin meningkat (Wijaya A, 2010) 

Menanggapi hal tesebut, penulis mengajukan gagasan untuk  dapat 

meningkatkan jumlah BAT pada anak-anak, yaitu dengan memakai suatu senyawa 

yang berfungsi sebagai agonis Peroxisome Proliferator-Activated Recetor γ 

(PPAR-γ). Agonis PPAR-γ berfungsi dalam efek konversi WAT menjadi BAT 

melalui mekanisme sintesis gen selektif BAT pada WAT seperti UCP1, cidea dan 

PGC1a,  sehingga jumlah BAT akan semakin banyak di dalam tubuh. (Yokoi, 

2010) 

Zat tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah 

ekstrak biji jali (Coix lacryma-jobi). Biji jali mempunyai enam senyawa yang 

bersifat sebagai agonis PPAR-γ dan kekutannya mendekati obat dari golongan 

thiazolidinedione, troglitazone. Biji jali pun tersebar luas dan mudah didapatkan 

di indonesia dan didapatkan dengan harga yang cukup murah. Penulis berharap 

gagasan ini dapat menjadi perhatian bagi berbagai pihak untuk mulai 

mengembangkan potensi tanaman herbal yang ada di Indonesia yang bisa 

digunakan untuk menunjang terapi penyakit yang paling susah disembuhkan 

karena banyaknya rintangan yang ada pada zaman ini, sehingga indonesia 

memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi 

tantangan zaman. (Ohyo, 2012) 



 
 

3 
 

Mengenai makanan dan pola makan, Islam tidak hanya menyinggung 

tentang makanan dan kandungannya saja, juga kesempurnaan dan kesehatan 

makanan, serta cara mengonsumsinya. Sebab pola makan yang buruk dan 

berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan atau sebaliknya, terlalu sedikit 

mengonsumsi makanan dari yang seharusnya, serta tidak memerhatikan 

keseimbangan kandungan makanan, akan mengakibatkan munculnya berbagai 

macam penyakit. (As-Syayyid, 2006) 

Selain itu pola makan serta kualitas dan kebersihan makanan memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap pencernaan yang baik, juga kemampuan 

tubuh untuk menyerap zat-zat makanan dengan segala macam ragamnya. (As-

Syayyid, 2006) 

Oleh karena itu, atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah tersebut dalam penulisan skripsi berjudul “Potensi Agonis PPAR- γ dari 

Ekstrak Biji Jali (Coix Lacyma-jobi) Untuk Peningkatan Jumlah Brown Adipose 

Tissue Dalam Teerapi Ajuvan Obesitas Pada Anak Ditinjau dari Kedokteran Dan 

Islam” 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana ektrak biji jali sebagai  brown adipose tissue  dapat dijadikan 

terapi adjuvan pada obesitas anak ? 

2. Bagaimana mekanisme kerja dari ekstrak biji jali terhadap peningkatan 

brown adipose tissue ? 

3. Bagaimana efektivitas penggunaan ekstrak biji jali pada obesitas pada 

anak ? 

4. Bagaimana tinjauan islam mengenai obesitas pada anak terhadap gaya 

hidup saat ini ? 

5. Bagaimana ekstrak biji jali menurut islam dan efektivitasnya terhadap 

obesitas pada anak ? 

 

1.3 Tujuan  

 1.31. Tujuan Umum 
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Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menemukan 

alternatif lain untuk menunjang keberhasilan terapi obesitas pada anak dan 

juga memanfaatkan potensi tanaman herbal yang ada di Indonesia, 

khususnya dalam penyakit obesitas pada anak ditinjau dari Kedokteran dan 

Islam. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai obesitas pada anak 

2. Mengetahui dan menjelaskan peran agonis PPAR-γ pada 

peningkatan brown adipose tissue. 

3. Mengetahui dan menjelaskan efektivitas ekstrak biji jali untuk 

penigkatan brown adipose tissue pada obesitas pada anak 

4. Mengetahui dan menjelaskan tentang cara menghadapi obesitas  

menurut Islam. 

5. Mengetahui dan menjelaskan tentang ekstrak biji jali dan 

efektivitasnya pada obesitas pada anak menurut Islam. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa kedokteran 

Universitas YARSI dan lebih memahami mengenai efektivitas 

penggunaan ekstrak biji tumbuhan jali pada penderita obesitas pada anak 

ditinjau dari Kedokteran dan Islam, serta mendapat pengalaman 

bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik. 

1.4.2     Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat Membuat masyarakat mendapatkan pilihan 

terapi obesitas pada anak-anaknya dengan lebih terjangkau dan mudah di 

dapat di Indonesia. 
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1.4.3  Bagi Universitas Yarsi 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta 

menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai penggunaan 

ekstrak biji jali ditinjau dari Kedokteran dan Islam. 

1.4.4     Bagi Pemerintah dan Tenaga Kesehatan 

1. Membantu pemerintah untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada di Indonesia 

2. Membantu dokter dalam membantu terapi obesitas pada anak 

 

 


