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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

 Kalori merupakan satuan tenaga yang akan dibakar oleh tubuh. Banyaknya 

jumah kalori yang dibutuhkan dapat berbeda-beda setiap orang. secara umum 

Departemen Kesehatan RI menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 

2000kkalori/hari. Hal ini dipengaruhi oleh berat badan, jenis kelamin, umur dan 

jenis aktivitas fisik yang dilakukan.  

Restriksi Kalori didefinisikan sebagai pengurangan asupan kalori tanpa 

malnutrisi, sebagai alat utama untuk meningkatkan kesehatan (Tomiyama et 

al.,2017). Pembatasan asupan kalori sekitar 20-40% dari asupan kalori total, 

namun asupan tetap adekuat dapat menurunkan inflamasi (Trepanowski et al., 

2010).  

Penelitian yang sudah dilakukan menyatakan restriksi kalori 25% 

bermanfaat dalam menurunkan lemak subkutan (Holloszy dan Fontana, 2008). 

Pembatasan kalori dengan asupan kalori 60% pada hewan pengerat berpengaruh 

pada sitokin inflamatori (Bales dan Kraus, 2014). 

Jaringan adiposa adalah jaringan ikat khusus, terutama terdiri dari adiposit. 

Sel-sel ini tersebar sendiri atau berupa kelompok kecil dalam jaringan ikat; 

kebanyakan sel lemak terdapat dalam kelompok besar , yang membentuk jaringan 

adiposit yang tersebar di seruluh tubuh, jaringan adiposit, secara kasar dapat 

dianggap sebagai salah satu organ terbesar di tubuh (Junquira, 2007). 

Jaringan adiposa subkutan membentuk permukaan tubuh, sedangkan yang 

terdapat dalam bentuk bantalan berfungsi sebagai peredam goncangan, terutama 

di telapak tangan dan telapak kaki. Berdasarkan lokasi, struktur, warna dan ciri 

patologis di kenal 2 jenis lemak, yaitu lemak putih (jaringan lemak unilokuler) 

dan lemak coklat (jaringan lemak multimolekuler) (Junquira,2007) 

Obesitas merupakan salah satu akibat konsumsi kalori berlebih yang 

menimbulkan inflamasi sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif 
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(Susantiningsih, 2015). Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi 

peningkatan penyakit degeneratif adalah dengan melakukan pembatasan asupan 

kalori atau restriksi kalori yang tepat (Brzek et al., 2012). 

Kegemukan hipertrofi terjadi oleh penimbunan lemak dalam jumlah besar 

pada sel lemak unilokuler, sehingga ukuran sel lemak mencapai empat kali lebih 

besar, tetapi jumlah sel lemak tidak bertambah banyak. Terjadi akibat pembelahan 

sel lemak sudah tidak berlangsung, tetapi mengonsumsi makanan yang 

berlebihan. Biasanya terjadi pada usia dewasa (Sunny Wangko, 2014) 

Kegemukan hiperplasia (hiperseluler) merupakan kegemukan yang berat 

sebab selain sel bertambah besar juga jumlah sel menjadi lebih banyak. Sel lemak 

dewasa tidak dapat membelah. Setelah kelahiran sampai dewasa sel prekursor 

lemak masih mempunyai daya untuk berdiferensiasi membentuk sel lemak 

dewasa, tergantung dari jumlah dan jenis makanan(Sunny Wangko, 2014) 

 Dalam Islam Rasulullah saw mengemukakan  tentang tiga pembagian 

perut, yaitu sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga nafasnya, 

merupakan anjuran yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik dari 

umat Islam sendiri maupun dari yang bukan Islam. Anjuran ini atau lebih tepatnya 

hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma‘dikariba merupakan hadis yang 

banyak digunakan bagi ahli kesehatan sebagai obat dan pencegah dari berbagai 

penyakit yang diakibatkan dari pola makan yang salah (Mustika Rahayu, 2019). 

Allah berfirman bahwasannya Allah tidak menyukai orang-orang yang makan 

secara berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu kurang bagus bagi diri 

sendiri maupun kesehatan. Karena bisa berakibat pencernaan kurang baik dan 

obesitas. Dalam prinsipnya, lemak yang berlebih diakibatkan pola makan yang tak 

sehat (M. Nur Wahyudi, 2015).  

Soal makan atau minum, Islam menekankan pentingnya menjaga 

keseimbangan. Tidak kekurangan dan tidak pula kelebihan bertujuan untuk 

menjalani hidup sehat sehingga bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan 

benar. Menjaga pola hidup sehat agar memiliki tubuh yang proporsional telah 

diterangkan dalam Al-Qur’an yakni perintah adanya menjaga kesehatan secara 

jasmani maupun rohani. Sehat secara jasmani berarti memiliki tubuh yang sehat 
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dan kuat, dapat diwujudkan dengan cara menjaga kebersihan, mengatur pola 

makan, istirahat serta olahraga teratur. Sedangkan sehat secara rohani berarti 

memiliki hati yang bersih, dapat diwujudkan dengan shalat berdzikir, berpuasa 

sebagai bentuk untuk meningkatkan keimanan pada Allah. Oleh kerena itu, sehat 

jasmani bererti tubuh dapat melakukan fungsinya dengan baik, sedangkan sehat 

rohani berarti memiliki jiwa dan hati yang selalu mendekatkan diri pada Allah (M. 

Nur Wahyudi, 2015). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti ingin mengajukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Restriksi Kalori terhadap berat Berat Badan, Berat 

Jaringan Lemak, dan Gambaran Histopatologis Jaringan Lemak Tikus dan 

Tinjauannya Menurut Pandangan Islam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas sehingga timbul pertanyaan, bagaimana 

Pengaruh Restriksi Kalori terhadap Berat Badan, Berat Jaringan Lemak, dan 

Gambaran Histopatologis Jaringan Lemak  pada Tikus maka dari itu diperlukan 

penenlitian yang mengkaji lebih dalam mengenai Pengaruh Restriksi Kalori 

terhadap Berat Badan, Berat Jaringan Lemak, dan Gambaran Histopatologis 

Jaringan Lemak Tikus dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah ada pengaruh restriksi kalori terhadap berat badan pada tikus? 

2. Apakah ada pengaruh restriksi kalori terhadap Berat Jaringan Lemak 

tikus? 

3. Apakah ada pengaruh restriksi kalori terhadap Gambaran Histopatologis 

Jaringan Lemak  Tikus? 

4. Bagaimana pengaruh restriksi kalori terhadap berat berat badan, berat 

jaringan lemak, dan gambaran histopatologis jaringan lemak tikus dan 

tinjauannya menurut pandangan Islam? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Meneliti Pengaruh Restriksi Kalori tergadap Berat Badan, Berat Jaringan Lemak, 

dan Gambaran Histopatologis Jaringan Lemak Tikus dan Tinjauannya Menurut 

Pandangan Islam. 

 

1.4.2. Tinjaun Khusus 

1. Mengetahui pengaruh restriksi kalori terhadap berat badan pada tikus. 

2. Mengetahui pengaruh restriksi kalori terhadap berat jaringan lemak tikus. 

3. Mengetahui pengaruh restriksi kalori terhadap gambaran histopatologis 

jaringan lemak  pada tikus. 

4. Mengetahui pengaruh restriksi kalori terhadap berat badan, berat jaringan 

lemak, dan gambaran histopatologis jaringan lemak  tikus dan tinjauannya 

menurut pandangan Islam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi peneliti 

1.   Menambah wawasan bagi peneliti 

2.   Mengetahui cara membuat penelitian yang baik dan benar 

3.   Mengetahui pengaruh restriksi kalori terhadap Berat Badan, Berat 

Jaringan Lemak, dan Gambaran Histopatologis Jaringan Lemak  pada 

Tikus 

4.   Hasil penelitian bisa dijadikan bahan rujukan dan pembanding untuk 

penelitian selanjutnya 

  

1.5.2 Manfaat bagi Institusi 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pustaka dan literatur bagi Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI 
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1.5.3 Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang pengaruh 

restriksi kalori terhadap Berat Badan, Berat Jaringan Lemak, dan Gambaran 

Histopatologis Jaringan Lemak Tikus dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam. 

 

1.5.4 Manfaat bagi agama 

Mengembangkan ilmu kedokteran Islam yang berguna untuk kemashlahatan umat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


