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1.1. Latar Belakang

Anemia  merupakan masalah umum yang sering terjadi di negara berkembang

termasuk Indonesia. Sebagian besar anemia disebabkan oleh karena defisiensi besi.

Anemia defisiensi besi muncul akibat kandungan Fe di dalam tubuh menurun sehingga

jumlah eritosit di dalam tubuh menurun (Miller, 2013). Upaya pemerintah untuk

mengobati anemia defisiensi besi adalah dengan memberikan suplemen Fe dan

suplemen vitamin C (Wibowo, 2010). Muwakhidah (2009) menyatakan vitamin C

mampu meningkatkan efektivitas penyerapan Fe di dalam tubuh. Namun penggunaan

suplemen vitamin C dalam jangka panjang tidak baik umtuk tubuh karena suplemen

vitamin C mengandung bahan kimia yang tidak dibutuhkan tubuh (Utami & Juniarsana,

2013). Selain mengandung bahan kimia vitamin C memiliki efek samping mual,

muntah, diare, dan pusing (Suganda, 2011). Maka dari itu dibutuhkan bahan alami yang

mengandung vitamin C untuk meningkatkan efektifitas penyerapan Fe dalam tubuh.

Salah satu buah di Indoneesia yang mengandung vitamin C dan mempunyai rasa yang

manis adalah buah melon.

Eritrosit berfungsi sebagai pengangkut hemoglobin yang membawa oksigen dari

paru – paru menuju ke jaringan dan organ (Miller, 2013). Anemia defisiensi besi dapat

mengakibatkan penurunan pembentukan eritrosit sehingga mempengaruhi transport

oksigen ke jaringan dan otak yang akan menimbulkan penurunan kognitif pada otak

dan menghambat pertumbuhan pada anak – anak. Anemia defisiensi Fe berdampak

buruk terhadap wanita hamil yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian terhadap

ibu dan janinnya (Miller, 2013). Prevalensi kejadian anemia defisiensi Fe masih tinggi



pada anak – anak sebelum sekolah sebesar 43%, wanita 29%, dan pada wanita hamil

sebesar 38% (World Health Organization, 2011).

Buah melon mengandung Fe dan vitamin C (USDA, 2011). Vitamin C

merupakan enhancer Fe, terutama Fe non heme yang berasal dari tumbuhan sehingga

kandungan Fe di dalam tubuh meningkat dan eritropoesis di dalam sumsum tulang

meningkat sehingga jumlah eritrosit akan meningkat (Susiloningtyas, 2012). Eritrosit

adalah salah satu komponen darah di dalam tubuh, eritrosit mempunyai fungsi

mengangkut hemoglobin yang selanjutnya mengangkut oksigen dari paru ke seluruh

tubuh (Guyton, 2011). Pada penelitian Arifin dkk 2012 menyatakan bahwa terdapat

pengaruh pemberian jus buah naga yang mengandung vitamin C terhadap hemoglobin,

eritrosit dan hematokrit (Arifin et al., 2012). Penelitian lain menyatakan bahwa daun

rosela yang didalamnya mengandung vitamin C juga dapat mempengaruhi jumlah

eritrosit, dan kadar hemoglobin pada anemia (Sembiring et al., 2012).

Melon (Cucumismelo var. cantalupensis.) merupakan tanaman yang banyak

dijumpai di Indonesia dan manfaatnya banyak. Selain memiliki rasa manis dan disukai

diberbagai tingkat usia melon juga mempunyai kandungan Fe dan vitamin C (USDA,

2011). Maka dari itu perlu dilakukan penelitian keefektifan jus melon dalam absorbsi

Fe dengan dilihat pada jumlah eritrosit. Sampai saat ini belum ada penelitian tentang

pengaruh suplementasi jus melon pada terapi fe terhadap jumlah eritrosit. Dari uraian

diatas maka dilakukan penelitian tentang pengaruh suplementasi jus melon pada terapi

fe terhadap jumlah eritrosit. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Pusat Studi

Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (PAU). Hewan coba yang

digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih jantan galur wistar, karena jumlah

eritrosit tikus putih jantan galur wistar mendekati jumlah eritrosit pada manusia (Fitria



et al., 2014). Tikus putih jantan galur wistar diinduksi rendah Fe dengan diberi pakan

rendah Fe (Zen et al., 2013). Dosis buah melon yang digunakan sebesar 1,3 mIU.

1.2. Rumusan masalah

“Apakah terdapat pengaruh pemberian suplementasi jus melon pada terapi fe terhadap

jumlah eritrosit pada tikus jantan galur wistar yang diberi diit rendah Fe?”

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian suplementasi jus

melon pada terapi fe terhadap jumlah eritrosit pada tikus jantan galur wistar

yang diberi diit rendah Fe.

1.3.2. Tujuan khusus

1.3.2.1. Mengetahui rerata jumlah eritrosit pada kelompok tikus putih jantan

galur wistar yang diberi diit rendah Fe.

1.3.2.2. Mengetahui rerata jumlah eritrosit pada kelompok tikus putih jantan

galur wistar yang diberi diit rendah Fe kemudian diberi suplemen Fe

dan jus melon sebesar 1,3 mIU.

1.3.2.3. Mengetahui rerata jumlah eritrosit pada kelompok tikus putih jantan

galur wistar yang diberi diit rendah Fe kemudian diberi suplemen Fe

dan vitamin C.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat pengembangan ilmu

Memberikan informasi ilmiah kepada akademika bahwa jus melon

sebagai suplementasi terapi Fe dapat meningkatkan jumlah eritrosit pada tikus

putih jantan galur wistar yang diberi diit rendah Fe.



1.4.2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan dan masukan kepada para klinisi dan

masyarakat umum mengenai manfaat jus melon sebagi suplementasi terapi Fe

terhadap jumlah eritrosit dan aplikasinya pada pengobatan anemia defisiensi Fe.


