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ABSTRACT 

 

Katuk (Sauropus androgynus L.Merr) leaves can 

improve the immune system because of active compound 

content of flavonoids. This study aimed to determine the effect 

of katuk wheat leaves on blood profile in lactating period 

rabbit New Zealand White. Twenty-four female rabbits aged 6 

-12 months were divided into 3 groups with 4 treatments and 2 

replications of feed. The treatment were: P0 = control feed, P1 

= 99 % of control feed + 1 % of katuk wheat leaves, P2 = 98 

% of control feed + 2 % of katuk wheat leaves, P3 = 97 % of 

control feed + 3 % of katuk wheat leaves. The measured 

variables were erythrocytes, leukocytes, and trombocytes of 

lactating mother rabbit after 3 weeks feeding treatment. Data 

were analyzed with randomized block design, and if there is a 

significant difference will be followed by Duncans Multiple 

Range Test (DMRT). The results showed that the inclusion of 

katuk wheat leaves can increase the number of erythrocytes 

(6.17 to 6.25) 10
6
/mm

3
. While leukocytes and trombocytes 

were not affected by the inclusion of katuk wheat leaves. 

Conclusion of this study shows that the addition of katuk 

wheat leaves can increase the number of erythrocytes blood 



 
 

cells but had no effect on leukocytes and trombocytes blood 

cells. 

Keywords: rabbit, katuk wheat leaves, erythrocytes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK  

(Sauropus androgynus L. Merr) DALAM PAKAN 

TERHADAP PROFIL DARAH KELINCI NEW 

ZEALAND WHITE MENYUSUI 

Rona Wila Pradikta, Osfar Sjofjan, dan Irfan H.Djunaidi
 

 

RINGKASAN 

 Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai 1 Mei 

sampai 1 Juli 2012 di peternakan Bapak Hasan yang 

merupakan anggota kelompok tani ternak kelinci ’Aji Jaya” di 

Bumiaji, Batu, Malang. Sedangkan analisis proksimat bahan 

pakan dan pakan perlakuan dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Analisa sampel dilakukan di Laboratorium 

Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

 Tujuan penerlitian untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tepung daun  katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

pada induk kelinci New Zealand white menyusui terhadap 

jumlah sel darah merah, sel darah putih dan trombosit (Keping 

Darah). Penelitian menggunakan 24 ekor kelinci New Zealand 

White betina lokal paritas I. Pakan yang digunakan sebagai 

perlakuan antara lain: perlakuan pertama P0 (pakan kontrol), 

P1 (99 % pakan kontrol + tepung daun katuk 1 %), P2 (98 % 

pakan control + tepung daun katuk 2 %), P3 (97 % pakan 

kontrol + tepung daun katuk 3 %). Variabel yang diamati 

meliputi jumlah sel darah merah (eritrosit), sel darah putih 

(leukosit), trombosit. Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), apabila antar 

perlakuan mamberikan pengaruh yang nyata, maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 



 
 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa diantara 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

jumlah leukosit dan trombosit dalam serum darah kelinci New 

Zealand White menyusui (P > 0,05), tetapi memberikan 

pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap jumlah eritrosit. 

Eritrosit darah induk kelinci menyusui yang diberikan pakan 

perlakuan dengan penambahan tepung daun katuk mengalami 

peingkatan hingga level 2 % atau pada P2 dan menurun pada 

level 3 % atau pada P3. Berturut - turut adalah P2 (6,25 x 

10
6
/mm

2
), P1 (6.17 x 10

6
/mm

3
), P0 (5,93 x 10

6
/mm

3
),  P3 

(5,85 x 10
6
/mm

3
). Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu 

pemberian tepung daun katuk dalam pakan kelinci New 

Zealand White menyusui dapat meningkatkan jumlah eritrosit 

dan tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah leukosit dan 

trombosit. Pemberian tepung daun katuk sebagai pakan 

tambahan pada kelinci menyusui disarankan tidak lebih dari 

level 2 % untuk mendapatkan hasil yang optimal dan perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut dengan memberikan antigen 

berupa penyakit yang disuntikan pada tubuh ternak untuk 

mengetahui respon peningkatan jumlah leukosit. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang 
Kelinci memiliki kemampuan reproduksi yang baik 

diantaranya bersifat prolific yaitu mampu melahirkan anak 

dalam jumlah yang banyak dalam satu kelahiran (4 – 12 ekor). 

Kecepatan tumbuhnya juga tinggi karena umur  potong 3 – 5 

bulan, interval kelahiran pendek, spektrum jenis pakan luas, 

dan tidak bersaing dengan manusia (Sartika, Antawijaya, dan 

Dwiyanto, 1998). Potensi kelinci memang cukup bagus dari 

segi produksi dan reproduksinya namun jumlah kematian 

kelinci juga masih tinggi terutama pada masa prasapih.  

Kelinci sudah biasa digunakan sebagai makanan 

sumber protein hewani dibeberapa negara. Indonesia 

merupakan negara yang paling berpotensi untuk 

pengembangan ternak kelinci dan juga menjadi potensi untuk 

memberikan andil dalam pemenuhan swasembada daging di 

Indonesia dari ternak non ruminansia selain unggas. Hal ini 

bisa dilihat dari tingginya kemampuan reproduksi (prolific) 

kelinci, kecepatan tumbuhnya, interval kelahiran pendek, 

spektrum nutrisi pakannya luas, dan mudah diternakkan. 

Potensi reproduksi kelinci memang cukup tinggi antara 6 – 10  

anak perkelahiran (Hollman Pc. Van Der Gaag M. Mengelers 

Mj, 1996).  

Tingkat mortalitas anak kelinci saat dilahirkan adalah 

5 - 7 % sedangkan saat masa prasapih 12 % – 20 % dan dapat 

meningkat hingga 50 % atau lebih tergantung penyebabnya 

(Peteers, 1988). Penyebab tingginya kematian pada masa ini 

diantaranya adalah penelantaran anak oleh induk (miss 

mothering ability) buruk, induk memakan anaknya sendiri, 



 
 

penyakit, anak kelinci terlalu kecil dan, sistem imun yang 

rendah.  

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi 

angka kematian pada anak kelinci diantaranya dengan 

pemberian bahan pakan tertentu yang ditambahkan dalam 

pakan induk kelinci (feed additive). Selama ini bahan 

tambahan yang sering digunakan adalah antibiotik padahal 

penggunaan antibiotik saat ini sudah mulai ditinggalkan 

karena menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. 

Dampak buruk penggunaan antibiotik bisa langsung ke ternak 

maupun secara tidak langsung pada tubuh manusia yang 

memakan daging kelinci oleh karena itu perlu dicari alternatif 

yang lebih sehat dan aman (Muslih, D., Pasek., Rossuartini & 

Brahmantyo, 2005). 

Penelitian ini menggunakan  bahan pakan tambahan 

yang berasal dari jenis tanaman tradisional (obat) yang 

memiliki potensi kesehatan untuk mengurangi kematian 

karena penyakit. Sebagian besar tanaman ini mengandung 

ratusan jenis senyawa kimia, baik yang telah diketahui jenis 

dan khasiatnya ataupun yang belum. Senyawa kimia 

merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan obat. 

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tanaman daerah tropis 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan 

sebagai obat (Sukardi, 2005).  

Salah satu tanaman daerah tropis yang memiliki 

potensi tersebut adalah tanaman katuk. Katuk (Sauropus 

androgynus L. Merr) adalah tanaman yang mudah tumbuh dan 

biasa ditemukan di daerah tropis seperti Malaysia, Thailand, 

dan Indonesia. Senyawa aktif daun katuk mampu 

meningkatkan ketersediaan jumlah sel didalam darah 

(Suprayogi, 2000). 



 
 

Daun katuk diketahui memiliki kandungan kimia 

antara lain tannin, catechin, flavonoid, alkaloida, triterpen, 

asam-asam organik, minyak atsiri, saponin, sterol, asam-asam 

amino, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Kandungan 

flavonoid dalam daun katuk juga tinggi (Zuhra, C. F.,J. Br. 

Tariga, dan H. Sitohang, 2008). Senyawa kimia ini nanti 

diharapkan mamapu mempengaruhi kesehatan ternak dilihat 

dari jumlah eritrosit, leukosit, trombosit darahnya. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berapa besar level pemberian tepung daun katuk 

dalam pakan terhadap profil darah pada kelinci New Zealand 

White menyusui ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pengaruh 

pemberian tepung daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

terhadap profil darah (eritrosit, leukosit, dan trombosit) kelinci 

New Zealand White menyusui. 

1.4  Manfaat  Penelitiaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun bagi pihak 

yang membutuhkan informasi tentang level pemberian 

penggunaan dan daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

sebagai bahan campuran pakan kelinci untuk meningkatkan 

imunitas yang dilihat berdasarkan profil darah. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kelinci memiliki kemampuan reproduksi yang baik 

diantaranya bersifat prolific yaitu mampu melahirkan anak 

dalam jumlah yang banyak dalam satu kelahiran (4 – 12 ekor). 



 
 

Kecepatan tumbuhnya juga tinggi karena umur  potong 3 – 5 

bulan, interval kelahiran pendek, spektrum jenis pakan luas, 

dan tidak bersaing dengan manusia (Sartika et al, 1998) 

Tingkat mortalitas anak kelinci saat dilahirkan adalah 

5 - 7 % sedangkan saat masa prasapih 12 % – 20 % dan dapat 

meningkat hingga 50 % atau lebih tergantung penyebabnya 

(Peteers, 1988). Penyebab tingginya kematian pada masa ini 

diantaranya adalah penelantaran anak oleh induk (miss 

mothering ability) buruk, kanibalisme oleh induk, penyakit, 

anak kelinci terlalu kecil dan, sistem imun yang rendah.  

Untuk mengatasi hal itu biasa digunakan antibiotik yang 

sekarang telah banyak ditinggalkan karena memberikan 

dampak negatif, oleh karena itu diganti dengan bahan alami 

yang berasal dari tanaman yaitu tanaman daun katuk 

(Sauropus androgynus L. Merr) adalah tanaman yang mudah 

tumbuh dan biasa ditemukan di daerah tropis seperti Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia. Senyawa aktif daun katuk mampu 

meningkatkan ketersediaan nutrisi didalam darah (Suprayogi, 

2000). 

Pemberian tepung daun katuk dalam pakan dapat 

mempengaruhi jumlah sel dalam darah karena tanaman daun 

katuk memiliki senyawa aktif flavanoid dan papaverin yang 

dapat meningkatkan jumlah sel darah merah. Penghitungan 

jumlah sel darah menggunakan metode kamar hitung dengan 

preparat apusan darah. Pembuatan preparat hapusan darah 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah pemberian tepung daun 

katuk dapat meningkatkan jumlah sel darah merah kelinci 

New Zealand White menyusui. 



 
 

BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 
2.1 Kelinci 

Kelinci merupakan ternak yang memiliki kemampuan 

biologis tinggi, selang beranak pendek, mampu beranak 

banyak, dapat hidup dan berkembang biak dari limbah 

pertanian dan hijauan. Hijauan dan limbah pertanian yang 

tersedia spesifik daerah merupakan potensi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan kelinci. Berikut adalah 

klasifikasi kelinci : 

• Kelas  : Mamalia 

• Ordo  : Lagomorpha 

• Famili  : Leporidae 

• Sub famili : Leporinae 

• Genus   : Oryctologus 

• Spesies : Oryctologus cuniculus  

Jenis umum yang biasa diternakan adalah American 

Chinchilia, Anggora, Belgian, Californian, Ducth, English 

spot, Flemish Giant, Havana, Himalayan, New Zealand Red, 

White and Black, Rex America. Kelinci lokal yang ada 

sebenarnya berasal dari eropa yang telah bercampur jenis lain 

hingga sulit untuk dikenali (Cheeke, 1999). 

 Kelinci lokal Indonesia bertubuh kecil, bobot dewasa 

hanya mencapai 1,8 – 2,3 Kg. Warna bulu tidak spesifik. 

Kelinci lokal mampu menghasilkan anak 1 – 9 ekor dalam satu 

kali kelahiran, tetapi rataan litter size sebesar 4 ekor dengan 

berat lahir sebesar 49,78 g (Presetyo, A., T.Herawati, 2006). 

 Kelinci lokal lebih toleran terhadap lingkungan panas, 

sedangkan kelinci lain yang telah didatagkan di Indonesia 

pada era tahun 80 an adalah kelinci New Zealand, California, 



 
 

dan Flemish Giant. Jenis ini berasal dari Eropa dan Amerika 

Utara, termasuk spesies Oryctolagus cuniculus (Muslih, 2005). 

Fisiologis kelinci dapat dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Data dasar fisiologis kelinci. 

Karakteristik Nilai 

Berat Dewasa   

Jantan 1,5 - 7,0 Kg 

Betina 1,4 - 6,5 Kg 

Umur Dewasa 4 - 10 bln 

Lama Hidup 5 -10 tahun 

Suhu Tubuh 38 - 40 C (rata-rata 39 C) 

Pernafasan 35 -56 /menit 

Denyut Jantung 205 - 300 / menit 

Tekanan Darah 90 - 130 Sistol, 60 -90 Diasistol 

Konsumsi Oksigen 0,42 - 0,48 ml/g/jam 

Konsumsi Makanan 5 g/ 100 g/ hr 

Konsumsi Air 5 - 10 ml/100g/hr 

Gigi 2.033/1,023 

Volume Darah 45 - 80 ml/kg 

Sel darah merah 5,0 - 12,5 x 106/mm3 

Sel darah putih 3,0 - 12,5 x 103/mm3 

Neutrofil 30 - 65 % 

Eosinofil 0,5 - 5,0 % 

Basofil 2- 7 % 

Limfosit 28 - 85 % 

Monosit 2 - 16 % 

Sumber: Budiono (2008) 

 

 

 



 
 

2.2 Pakan Kelinci 

 Bentuk pakan yang diberikan pada kelinci bergantung 

pada tujuan dan sistem pemeliharaan. Pada beberapa 

peternakan intensif memformulasikan hijauan dan konsentrat 

dalam bentuk “pelet” sehingga komposisi bahan keringnya 

lebih akurat dan peternak tidak perlu lagi memberikan hijuan 

dalam bentuk segar atau tambahan pakan lain. Namun 

kendalanya bagi peternak kecil biaya proses pembuatan pellet 

ini cukup mahal. Untuk kondisi peternak kecil di pedesaan 

pemberian pakan dengan mengutamakan pemberian beragam 

jenis hijauan dan limbah sebagai tambahan seperti dedak, 

ampas tahu, onggok dan limbah pertanian lainnya adalah 

alternatif yang paling memungkinkan dalam upaya 

meningkatkan produktivitas ternak kelinci secara efisien 

(Prasetyo, 2006). 

2.2.1 Hijauan 

 Jenis-jenis hijauan yang dapat diberikan sebagai pakan 

kelinci diantaranya rumput lapangan, daun ubi jalar, daun 

singkong, daun wortel, daun kangkung, kubis, daun turi dan 

lamtoro, dedak, bungkil kelapa, ampas tahu, ampas tapioka, 

ubi jalar, dan ubi kayu merupakan bahan pakan produk 

pertanian yang dapat diberikan pada ternak kelinci. Diantara 

bahan pakan inkonvensional, dau kubis  dengan tingkat 

pemberian sampai 30 % dan ampas teh dengan tingkat 

pemberian 40 %, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

kelinci (Muslih, 2005). 

Hasil penelitian Heyne (1987) terhadap beberapa 

hijauan yang diberikan pada kelinci, melaporkan bahwa ketela 

rambat dan rumput lapangan merupakan hijauan yang paling 

baik untuk diberikan pada kelinci. Dari hasil pengamatannya 



 
 

terdapat petunjuk untuk menggunakan hijauan ketela rambat 

dalam bentuk kering, sehingga jumlah konsumsi bahan kering 

dapat terjamin. 

Sebelum diberikan pada ternak hijauan sebaiknya 

dilayukan terlebih dahulu dengan cara membiarkan/diangin-

anginkan pada ruangan sekitar kandang. Zat toksik pada 

beberapa hijauan seperti adanya HCN pada daun singkong 

dapat membahayakan kesehatan ternak. Melalui proses 

pelayuan zat toksik yang terkandung pada hijauan dapat 

dikurangi. Selain itu pelayuan dapat menurunkan kadar air 

hijauan yang sangat tinggi mencapai 70 %, dimana hijauan 

yang basah dapat mengakibatkan kembung (bloat) dan 

mencret (entritis) pada kelinci (Toelihere, 1981). 

Diantara jenis hijauan ada yang sangat bergetah 

bahkan ada struktur hijauan yang dapat menyebabkan gatal-

gatal dan merusak mulut kelinci, untuk mengatasi hal tersebut 

dapat dilakukan pencacahan . Pencacahan dilakukan dengan 

memotong-motong hijauan sepanjang 2/3 cm dengan cara 

manual atau mekanis. Melalui proses pencacahan tekstur 

hijauan yang kasar dan getah hijauan dapat dikurangi (Peeter, 

1988). 

2.2.2 Konsentrat 

 Konsentrat untuk bahan pakan kelinci dapat berupa 

pellet (pakan buatan pabrik), atau campuran beberapa bahan 

pakan diantaranya dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu, ampas tapioka, bulgur, pakan starter ayam, 

ubi jalar dan ubi kayu. Pemilihan jenis bahan konsentrat 

tergantung kepada tujuan, sistem pemeliharaan dan 

ketersediaan bahan pakan di masing-masing daerah (Muslih, 

2005) 



 
 

Konsentrat yang akan diberikan dipilih dari bahan 

yang disukai, mudah didapat dan tersedia secara kontinu. 

Konsentrat harus bersih, tidak rusak, tidak berjamur. 

Konsentrat diberikan pada tempat pakan yang mudah 

dijangkau oleh kelinci. Tempat pakan harus selalu dijaga 

kebersihannya, sisa pakan yang sudah berjamur segera 

dibuang. Kecuali bentuk pellet atau crumble, konsentrat 

bentuk all mash (tepung) sebaiknya dicampur dengan air 

panas atau diseduh kemudian. dikepal-kepal, selain 

bermanfaat untuk membunuh organisme penyebab penyakit 

yang mungkin ada, juga dapat mengaktifkan enzym inhibitor 

yang dapat mengurangi kualitas dari konsentrat tersebut. 

Sebaliknya pemberian konsentrat kering menyebabkan kelinci 

sering berbangkis dan menyebabkan intake makanan rendah. 

Kelinci yang mendapat pakan dari gandum yang telah dikukus 

menunjukkan pertumbuhan lebih cepat (Lebas, P.Coudert, 

R.Rouvier, 1989). 

2.2.3 Waktu Pemberian Pakan 

Walaupun pakan kelinci diberikan secara tak terbatas 

(ad libitum), namun pemberian secara berangsur angsur 

dengan pengaturan waktu yang tepat akan lebih 

mengefisienkan dan mengefektifkan jumlah pakan yang 

diberikan. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari. 

Konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar pukul 10:00 

setelah pembersihan kandang dan 1/3 bagian hijauan diberikan 

pada siang hari sekitar pukul 13:00 dan 2/3 bagian hijauan 

diberikan pada sore hari sekitar pukul 18:00. Kelinci termasuk 

binatang malam (noctural), dimana aktivitasnya lebih banyak 

dilakukan pada malam hari, maka pemberian volume pakan 

terbanyak pada sore hari sampai malam hari (Prasetyo, 2006). 



 
 

Menurut Muslih (2005) kelinci yang diberi pakan dari pukul 

18:00–06:00 bobot badannya lebih tinggi dibanding kelinci 

yang diberi pakan dari pukul 06:00–18:00. 

 

2.3  Tanaman Katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

Tanaman katuk (Sauropus 

androgynus L. Merr)  dikenal orang 

dengan nama katuk (Sunda, Melayu), 

Babing atau Katukan (Jawa), Simani 

(Minangkabau) dan Kerakur (Madura) 

(Afriastini, 1990).Tanaman katuk termasuk divisi 

Spermatophyta, kelas Angiospermae, sub kelas 

Dicotyledoneae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, 

genus Sauropus androgynus L.Merr (Benson, 1957).  

2.3.1 Karakteristik Tanaman Katuk 

Katuk termasuk anggota keluarga Euphorbiacea, yaitu 

tanaman perdu  yang banyak ditemukan di Malaysia, 

Indonesia, barat daya Cina, dan Vietnam. Habitat tumbuhnya 

adalah 3 – 1300 meter diatas permukaan air laut. Katuk 

berdaun hijau pekat atau hijau tua pada bagian atas dan hijau 

muda pada bagian bawah. Daun katuk bersirip ganda dengan 

anak daun yang banyak. Daun berbentuk oblong atau 

memanjang dengan panjang daun kurang lebih dua kali lebar, 

panjang daun berkisar antara 2,25 - 7,5 cm dengan lebar 1,25 - 

3,0 cm. Tinggi pohon katuk 2 - 2,5 m dan dapat mencapai 3,5 

m dengan dahan berkayu, dan berbentuk semak (Padmavathi 

and Rao, 1990). 

Tanaman katuk memiliki susunan daun yang menarik 

bahwa seolah-olah berdaun majemuk tetapi jika dilihat dengan 

seksama berdaun tunggal karena diketiak daunnya terdapat 



 
 

bunga. Batang tanaman katuk memiliki alur-alur dengan kulit 

yang agak licin berwarna hijau, jumlah daun percabang 

berkisar antara 11 - 12 helai (Sukendar, 1997).  

Produksi daun katuk berupa batang atau cabang muda 

berkisar antara 300 - 700 kg/1000 m
2
. Katuk umumnya 

ditanam pada ketinggian antara 5 - 3000 m diatas permukaan 

air laut dan diperbanyak dengan cara stek (Amarila, 1997). 

Bunga katuk merupakan bunga tunggal atau berkelompok tiga, 

keluar dari ketiak daun atau diantara daun satu dengan daun 

lainnya. Bunga katuk termasuk bunga sempurna mempunyai 

helaian kelopak berbentuk bulat telur sungsang atau bulat, 

terdapat warna merah gelap atau merah dengan bintik-bintik 

kuning ditengahnya, lebar 3 - 3,5 mm, tinggi putik lebih 

kurang 0,75 mm, lebar lebih kurang 1,75 mm. Cabang dari 

tangkai bunga berwarna merah, tepi kelopak bunga berombak 

atau berkuncup enam. Tanaman katuk dapat berbunga 

sepanjang tahun (Sastroamidjojo, 1988). 

2.3.2  Komposisi Zat Makanan dan Kandungan Kimia 

Daun Katuk 

Daun katuk merupakan salah satu sumber pangan 

yang berasal dari tumbuhan. Kandungan nutrisi daun katuk 

cukup tinggi, hal ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi tubuh. Afriastini (1990), menyatakan bahwa kandungan 

zat makanan per 100 g katuk mengandung kalori 59 kal, 

protein 4,8 g, lemak 1 g, karbohidrat 11 g, kalsium 204 mg, 

fosfor 83 mg, besi 2,7 mg, vitamin A 10370 IU, vitamin B1 

0,1 mg, vitamin C 239 mg, dan air 81 g. 

Sintesis cairan empedu, sehingga kecernaan lemak 

kasar menurun. Penelitian Suprayogi (2000), melaporkan 

bahwa tidak ditemukan komponen papaverin, tetapi diakui 



 
 

adanya suatu komponen lain yang mempunyai efek seperti 

yang ditimbulkan oleh papaverin (Papaverin-like compound). 

Penapisan fitokimia daun katuk mengandung sterol, 

alkaloid, flavonoid dan tannin (Amarila, 1997).
 

Analisis 

dengan KGSM (Kromatografi gas dan spektrometri massa), 

ekstrak daun katuk mengandung monometyl succinate, 

cyclopentonal acetat, asam benzoat, asam fenil malonate, 2-

pyrolidinon dan metyl pyroglutamate (Andria, Marapini, dan 

Chairul, 1997). Komposisi zat makanan daun katuk menurut 

beberapa peneliti dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2  Komposisi zat makanan daun katuk ( per 100 g 

daun katuk segar) 

Zat makanan Satuan a b c d 

Kadar air G 81,0  70  69,9  81,0 

Protein G 4.8  4,8  7,4 4.8  

Lemak G 1.0 2,0  1,1  1.0  

Karbohidrat G 11,0  11  - 11,0  

Vitamin A SI 10370  - - 10370  

Serat kasar G - - 1,8  1,5  

Karoten Ig 10020,0  - 5600,0  - 

Thiamin Mg 0,1  - 0,5  0,1  

Ribovlafin Mg - - 0,21 - 

Vitamin C Mg 204,0  200  244,0  239,0  

Kalsium Mg 204,0  24  771,0  204,0  

Fosfor Mg 83,0  83  543,0  83,0  

Besi Mg 3,0  2,7  8,8  2,7  

Vitamin B1 Mg 0,1  - - 0,1  

Abu G - - - 1,7  

Energi Kalori 59 72 - 59 
Sumber: a) Depkes(1981),  b) Oei (1987),  c) Padmavati dan Rao 

(1990),  d) Depkes (1992). 



 
 

Menurut Malik (1997), daun katuk mengandung 

beberapa senyawa kimia antara lain tanin (catechin), 

flavonoid, alkaloida, triterpen, asam-asam organik, minyak 

astiri, saponin, sterol, asam-asam amino, protein, karbohidrat, 

vitamin dan mineral. Andria, et al (1997) menemukan 

senyawa kimia alkaloid papaverin (PPV) yang diduga 

mempunyai efek fisiologis dalam tubuh. Kumai, Hoshino, dan 

T.Hayaskawa (1994). membuktikan bahwa pemberian PPV 

cenderung mengurangi kecernaan lemak kasar.  

Suprayogi (2000), melaporkan bahwa dengan analisa 

Kromatografi gas dan spektrometri massa (KGSM), daun 

katuk mempunyai tujuh senyawa aktif utama. Senyawa yang 

terkandung dalam daun katuk tersebut dapat mempengaruhi 

fungsi fisiologis tubuh, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Senyawa aktif dan pengaruh fisiologi pada daun 

katuk 

No. Senyawa Aktif 
Pengaruhnya pada 

fungsi fisiologi 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Octadenoic acid 

9-Eicosine 

5, 8, 11 - 

Heptadecatrienoic acid 

methyl ester 

9, 12, 15  - 

Octadecatrienoic acid 

ethyl ester 

11, 14, 17 Eicosatrienoic 

acid 

methyl ester 

 

Sebagai prekursor dan 

terlibat dalam biosintesis 

senyawa Eicosanoids 

(prostaglandin, lipoxins, 

thromboxane, 

prostacycline. 

leukotrienes). 

6. Androstan  -17-one, 3 – 

ethy l – 3 - 

Hydroxyl -5 alpha 

Sebagai prekursor atau  

intermediate-step dalam 

sintesis senyawa 



 
 

 

 

 

 

Senyawa 1 - 6 secara 

bersamaan 

hormone (progesterone, 

estradiol, testosterone, 

dan glucocorticoid). 

 

Memodulasi hormon-

hormon laktasi dan 

laktogenesis serta 

aktivitas fisiologi yang 

lain. 

 

 

7. 

 

3, 4 – Dimethyl - 2-

oxocyclopent – 3 - 

enylacetatic acid  

 

Sebagai eksogenus asam 

asetat dari 

saluran pencernaan dan 

terlibat dalam 

metabolisme selular 

melalui siklus Krebs. 

Sumber: Suprayogi (2000) 

 

2.3.3  Manfaat Daun Katuk 

 Aksi metabolik, yaitu melalui proses hidrolisis 

senyawa-senyawa aktif daun katuk yang kemudian dapat ikut 

serta dalam metabolism karbohidrat, protein, dan lemak. 

Menurut Yuliani and Sembiring (1997) proses perebusan daun 

katuk dapat menghilangkan sifat anti protozoa. Wuryaningsih  

et al., (1997) menyatakan bahwa pemberian infus daun katuk 

kadar 20 %, 40 %, dan 80 % pada mencit selama periode 

organogenesis tidak menyebabkan cacat bawaan (teratogenik) 

dan tidak menyebabkan resorbsi. Jus daun katuk mentah dapat 

digunakan sebagai pelangsing sedangkan ekstrak daunnya 

mampu meningkatkan limfosit dalam darah (Kim, 2006).  

Suprayogi (2000) melaporkan bahwa dengan analisis 

kromatografi gas dan spektrometri massa (KGSM) didapat 

daun katuk memiliki tujuh senyawa aktif. Ketujuh senyawa 



 
 

tersebut jika bekerja bersama-sama maka akan berkhasiat 

sebagai: a)Pemicu jumlah darah, b)Mengatasi kelelahan, 

c)Mengatasi penyakit pembuluh darah dan jantung 

 

2.3.4  Efek Samping Penggunaan Daun Katuk 

Andria, et al. (1997) mengatakan bahwa di Taiwan 44 

orang mengkonsumsi jus daun katuk mentah (150 g) selama 2 

minggu sampai 7 bulan, terjadi efek samping dengan gejala 

susah tidur, tidak enak makan dan sesak nafas. Gejala hilang 

setelah 40 – 44 hari menghentikan konsumsi jus daun katuk. 

Malik (1997) menyatakan bahwa hasil biopsi dari 12 pasien 

menunjukkan bronkiolitis obliterasi. Sejumlah 178 pasien 

mengkonsumsi jus daun katuk mentah dengan dosis 150 g/hari 

(60,7 %), digoreng (16,9 %), campuran (20,8 %), dan dimasak 

(1,7 %), selama 7 bulan – 24 bulan. Terdapat efek samping 

setelah penggunaaan selama 7 bulan berupa gejala obstruksi  

bronkiolitis sedang sampai parah, sedangkan konsumsi selama 

22 bulan atau lebih menyebabkan gejala bronkiolitis obliterasi 

yang permanen.  

Sejak tahun 1995 daun katuk goreng, salad daun 

katuk, dan minuman banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

Amerika sebagai obat anti obesitas (pelangsing tubuh). 

Penelitian dilakukan terhadap 115 kasus bronkiolitis obliterasi 

(110 perempuan dan 5 pria), berumur antara 22 – 66 tahun 

yang sebelumnya mengkonsumsi daun katuk. Pada uji fungsi 

paru terlihat obstruksi sedang sampai parah. Pengobatan 

dengan campuran kortikosteroid, bronkodilatasi, eritromisin, 

dan zat imunosupresi hampir tidak berkhasiat. Setelah 2 tahun 

bronkiolitis obliterasi berkembang menjadi parah dan terjadi 

kematian pada 6 pasien (6,1 %) (Nurendah, 1997). Proses 

perebusan daun katuk dapat menghilangkan sifat  anti 



 
 

protozoa (Sutedja, 1997) jadi dapat disimpulkan pemanasan 

dapat mengurangi sampai meniadakan sifat racun daun katuk. 

 2.3.5  Penggunaan Daun Katuk Pada Beberapa Percobaan 

Kebanyakan sumber antioksidan alami adalah tumbuhan 

dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di 

seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, 

bunga maupun serbuk sari (Sarastani. et al., 2002). Senyawa 

fenolik atau polifenolik antara lain dapat berupa golongan 

flavonoid. Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan telah 

banyak diteliti belakangan tahun ini, dimana flavonoid 

memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikah 

bebas dan juga sebagai anti radikal bebas (Giorgi, 2000). 

Katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman 

obat-obatan tradisionil yang mempunyai zat gizi tinggi, 

sebagai antibakteri, dan mengandung beta karoten sebagai zat 

aktif warna karkas. Sediaan yang lebih praktis penggunaannya 

yaitu dalam bentuk ekstrak, dalam bentuk ekstrak jumlahnya 

menjadi lebih sedikit, lebih halus, tidak berbau dan ternyata 

kadar proteinnya 62 % lebih besar (Amarila, 1997). 

Pengekstrak katuk terbaik yang pernah dipakai adalah 

etanol 70 % dengan cara maserasi, bentuk sediaan yang sesuai 

adalah tablet salut dengan komposisi ekstrak 45 %, bahan 

pengering 6 %, pengikat 3 % dan pelincir 1 % (Gabor, 1979).
 

Salah satu sediaan dari ekstrak daun katuk yang telah dibuat 

adalah Fitolac yang diproduksi oleh Kimia Farma, Bandung, 

tetapi belum dilakukan penelitian hasil gunanya pada manusia. 
 

Uji toksisitas akut dan teratogenik pada mencit 

menunjukkan bahwa daun katuk tidak toksik dan tidak 

menimbulkan kecacatan pada janin (Lucia, 1997).
 

Uji 

toksisitas akut dan subakut pada tikus tidak meunjukkan 



 
 

tanda-tanda intoksikasi dan tidak menimbulkan kelainan-

kelainan pada hati, ginjal, jantung, paru, limpa, otak dan usus 

serta tidak menunjukkan perbedaan SGPT (Serum Glutamic 

Pyruvic Transaminase), SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic 

Transaminase), kadar Hb dan jumlah sel darah (Sarastani, 

Dewi, dan Suwarna, 2002).
 

 

Penelitian efek farmakologi ternyata ekstrak daun 

katuk dosis 631,6 mg/kg berat badan menunjukkan efek 

laktagogum pada tikus (Rashwan, dan Marai.I, 2000). Apabila 

dosis tersebut diekstrapolasikan pada manusia berdasarkan 

luas permukaan tubuh dan kepekaan menjadi sekitar 900 

mg/hari pada manusia (Paget dan Barnes, 1964). 
 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa daun 

katuk (Sauropus androgynus) mempunyai zat gizi tinggi, 

mengandung zat anti bakteri, serta tidak berbahaya bagi 

kesehatan (Sugihardjo, Koensoemardiyah, dan Praamono, 

1997).  Pemberian tepung daun katuk tua sebesar 3 % dalam 

pakan broiler ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Demikian juga 

halnya, pemberian ekstrak daun katuk sebanyak 4,5 g/liter air 

minum ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan 

pakan pada ayam (Bahar, 2011). 

2.3.5  Isolasi Flavonoid dari Daun Katuk (Sauropus 

androgunus L. Merr) 

Lebih dari 4000 struktur unik flavanoid telah 

diidentifikasi dari sumber tanaman (Harborne, 1986). 

Flavonoids banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, 

kacang-kacangan, biji-bijian, tanaman obat, rempah, dan 

bunga dan sumber makanan alami lainnya yang biasa di 

konsumsi manusia (Herrmann, 1976). Flavonoid ini dibagi 



 
 

kedalam 3 kelompok berdasarkan strukturnya, yaitu : a) 

Flavanols, b) Anthocyanidins dan c) Flavones, flavanones, dan 

chalcones.  

Flavonoid sudah dikenal sebagai antiinflammatory 

(anti radang), antioxidant, anti alergi, hepatoprotektif, 

antithrombotic, antiviral, dan antikarsinogenik (Gabor, 1979; 

Hertog, 1993).  Daun katuk mengandung protein, vitamin, 

senyawa sterol, lemak, alkaloid dan mineral. Dari India dan 

Malaysia dilaporkan bahwa daun katuk mengandung 

papaverin sebesar 580 mg per 100 g daun segar. Kandungan 

protein 7,3 – 9,1 %. Vitamin berupa -karoten 6 mg, thiamin 

0,5 mg, riboflavin 0,3 mg vitamin C 250 mg dan niasin 3 mg 

per 100 g daun segar (Harborne, 1987; Heyne, 1987). 

 Menurut Zuhra et al, (2008) cara isolasi flavonoid 

daun katuk adalah dengan cara serbuk daun katuk ditimbang 

sebanyak 1000 g, dimasukkan ke dalam bejana dan 

ditambahkan pelarut metanol sampai semua sampel terendam 

oleh pelarut dan dibiarkan selama 48 jam. Maserat disaring 

dan diperoleh ekstrak daun katuk. Maserasi dilakukan kembali 

secara berulang-ulang menggunakan pelarut metanol sampai 

ekstrak metanol yang diperoleh memberikan hasil uji yang 

negatif pada pereaksi untuk identifikasi senyawa flavonoid. 

Ekstrak methanol yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan 

dengan menggunakan alat rotari evaporator pada suhu 60 
o
C 

sehingga diperoleh ekstrak pekat metanol. Ekstrak pekat yang 

diperoleh diekstraksi partisi dengan n-heksan hingga terbentuk 

dua lapisan. Lapisan atas dipisahkan (tidak dilanjutkan), 

lapisan bawah ditambah etil asetat dan dikocok sampai 

terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah dipisahkan (tidak 

dilanjutkan) dan lapisan atas dicuci dengan aquadest hingga 

diperoleh fraksi etil asetat.  



 
 

Enam senyawa flavonoid telah berhasil diisolasi dari 

daun katuk dengan ekstrak etanol 95 %. Setelah dilakukan 

identifikasi salah satu senyawa flavonoid tersebut adalah 

rutein, sedangkan 5 senyawa lainnya mengarah kepada 

golongan flavonol OH-3 tersulih, atau golongan flavon. 

Senyawa rutin dapat digunakan sebagai zat identitas untuk 

daun katuk (Wijono, 2003). 

Flavonoid yang terdeteksi dalam daun katuk adalah 

kaempferol, quercetin, rutein dari kelas flavanol. Selain itu 

juga mengandung lutein, zeaxanthin, dan klorofil dalam 

jumlah tinggi (Andarwulan, 2010). 

2.4 Profil Darah 

  Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting 

disamping cairan intertisial dan cairan intraseluler. Secara 

umum volume total darah kelinci berkisar 7 sampai 8 % dari 

berat badan. Sekitar 45 sampai 65 % dari seluruh isi darah 

adalah plasma darah sedangkan sisanya 35 sampai 55 % 

adalah sel darah atau benda darah. Unsur seluler darah terdiri 

dari sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan 

keping darah (trombosit) yang tersuspensi dalam plasma 

(Ganong, 2003) yang disitasi Rukayah (2008).  

Darah dianggap sebagai jaringan khusus yang 

menjalani sirkulasi, terdiri dari sel-sel yang terendam dalam 

plasma darah (Cole et al., 1989). Dalam sistem sirkulasi, darah 

memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu:  

1. Transportasi gas yaitu membawa oksigen dari 

paru-paru menuju jaringan dan membawa 

karbondioksida dari jaringan menuju ke paru-paru. 



 
 

2. Mendistribusikan nutrisi yang diserap pada 

saluran pencernaan atau melepaskan dari 

cadangan jaringan lemak atau hati. 

3. Transportasi sisa metabolisme dari jaringan 

perifer untuk diekskresikan. 

4. Mengalirkan enzim dan hormon menuju target 

spesifik. 

5. Mengatur pH dan komposisi elektrolit cairan 

interstisial. 

6. Membatasi kehilangan cairan tubuh. 

7. Mempertahankan tubuh melawan toksin dan 

patogen. 

8. Membantu mengatur temperatur tubuh dengan 

menyerap dan mendistribusikan ulang panas. 

(Martini, 1992) yang disitasi Rukayah (2008). 

Sumsum tulang merupakan organ tempat 

dihasilkannya sel darah. Dalam sumsum tulang terdapat sel 

yang disebut sel stem hemopoietik pluripoten yang akan 

berdiferensiasi menjadi sel induk khusus. Selanjutnya sel ini 

akan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah tertentu 

(Ganong, 2003) yang disitasi Rukayah (2008). 

2.4.1 Sel Darah Merah (eritrosit) 

 Sel darah merah atau eritrosit pada kelinci umumnya 

berbentuk bulat bikonkaf dan tidak berinti. Diameter kira-kira 

delapan mikron dan memiliki ukuran ketebalan dua mikron 

pada bagian tepi dan satu mikron pada bagian tengah, volume 

rata-rata sel darah merah adalah 83 mikron kubik (Budiono, 

2008) 

 Pengaturan produksi sel darah merah dilakukan oleh 

hormon eritropoetin. Hormon ini sebagian besar dihasilkan 



 
 

oleh ginjal dan sebagian kecil oleh hati dan sel makrofag. 

Faktor yang merangsang peningkatan produksi hormon 

eritropoetin adalah keadaan jaringan tubuh yang kekurangan 

oksigen (hipoksia). Setiap keadaan yang menyebabkan 

penurunan jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan termasuk 

ginjal akan segera merespon yaitu dengan memproduksi 

hormon eritropoetin, dengan meningkatnya hormon ini maka 

kecepatan produksi sel darah merah akan terus berlangsung 

sampai sel darah merah yang dibentuk cukup untuk untuk 

mengangkut oksigen yang memadai ke jaringan tubuh 

(Rukayah, 2008). 

2.4.2 Sel Darah Putih (leukosit) 

 Sel darah putih atau leukosit merupakan sel 

pembentuk komponen darah yang memiliki nukleus dan 

memiliki kemampuan gerak yang independen. Sel ini 

membantu tubuh melawan berbagai penyaki infeksi sebagai 

bagian dari sistem kekebalan tubuh. Menurut Gabor (1979), 

leukosit dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. 

Leukosit granulosit memiliki butir khas dan jelas dalam 

sitoplasma sedangkan agranulosit tidak memiliki butir khas 

dalam sitoplasma (Berdasarkan reaksinya terhadap pewarnaan, 

leukosit granulosit dibedakan menjadi tiga yaitu neutrofil, 

eosinofil dan basofil sedangkan leukosit agranulosit dibedakan 

menjadi dua yaitu limfosit dan monosit (Cole et al, 1979). Sel 

darah putih dibentuk didalam sumsum tulang, terutama 

granulosit disimpan didalam sumsum tulang sampai mereka 

diperlukan didalam sirkulasi dan sebagian lagi dibentuk di 

jaringan limfe (Giorgi, 2000).  

Dalam keadaan normal, darah perifer kelinci 

mengandung leukosit dengan jumlah berkisar antara 6300-



 
 

10060 sel/Lp (Nurendah, 1997). Hemocytoblast merupakan 

cikal bakal sel darah yang kemudian akan berdiferensiasi 

pembentuk jenis sel darah tertentu. Respon leukosit 

merefleksikan adanya suatu proses fisiologis dan patologis di 

dalam tubuh. Fluktuasi jumlah leukosit pada individu cukup 

besar pada kondisi stres, aktivitas fisiologis, gizi, umur dan 

lain sebagainya (Rukayah, 2008). 

2.4.3 Keping Darah (trombosit) 

  Keping darah, lempeng darah, trombosit adalah sel 

anuclear nulliploid (tidak mempunyai nukleus pada DNA) 

dengan bentuk tak beraturan dengan ukuran diameter 2 - 3 µm 

yang merupakan fragmentasi dari megakariosit. Trombosit 

memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak 

berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan 

mudah pecah bila tersentuh benda kasar (Rukayah, 2008). 

 Trombosit memiliki peran dalam sistem hemostatis, 

suatu mekanisme faali tubuh untuk melindungi diri terhadap 

kemungkinan pendarahan atau kehilangan darah. Fungsi utama 

trombosit adalah melindungi pembuluh darah terhadap 

kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi 

sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding 

pembuluh darah (Budiono, 2008).  

 Trombosit harus memadai dalam kuantitas (jumlah) 

dan kualitasnya agar dapat berfungsi dengan baik.  

Pembentukan sumbat hemostatik akan berlangsung dengan 

normal jika jumlah trombosit memadai dan kemampuan 

trombosit untuk beradhesi dan beragregasi juga bagus (Bahar, 

2011). 

Beberapa uji laboratorium yang digunakan untuk 

menilai kualitas trombosit adalah agregasi trombosit, retensi 



 
 

trombosit, retraksi bekuan, dan antibody anti trombosit. 

Sedangkan uji laboratorium untuk menilai kuantitas trombosit 

adalah masa perdarahan (bleeding time) dan hitung trombosit. 

Metode untuk menghitung trombombosit telah banyak dibuat 

dan jumlahnya jelas tergantung dari kenyataan bahwa sukar 

untuk menghitung sel-sel trombosit yang merupakan partikel 

kecil, mudah aglutinasi dan mudah pecah. Sukar membedakan 

trombosit dengan kotoran (Andria, et al, 1997). 

Penghitungan trombosit dapat dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung dengan 

menggunakan kamar hitung yaitu dengan mikroskop fase 

kontras dan mikroskop cahaya (Rees-Ecker) maupun secara 

otomatis. Metode yang dianjurkan adalah penghitungan 

dengan mikroskop fase kontras dan otomatis. Metode otomatis 

akhir-akhir ini banyak dilakukan karena bisa mengurangi 

subyektifitas pemeriksaan dan penampilan diagnostik alat ini 

cukup baik (Andarwulan N., Ratna B., dan Diny A., 2010) 

Hitung trombosit secara tidak langsung yaitu dengan 

menghitung jumlah trombosit pada sediaan apus darah yang 

telah diwarnai. Cara ini cukup sederhana, mudah dikerjakan, 

murah dan praktis. Keunggulan cara ini adalah dalam 

mengungkapkan ukuran dan morfologi trombosit, tetapi 

kekurangannya adalah bahwa perlekatan ke kaca obyek atau 

distribusi yang tidak merata di dalam apusan dapat 

menyebabkan perbedaan yang mencolok dalam perhitungan 

konsentrasi trombosit. Pemeriksaan apusan harus selalu 

dilakukan apabila hitung trombosit rendah karena 

penggumpalan trombosit dapat menyebabkan hitung trombosit 

rendah palsu (Rukayah, 2008) 

 

 



 
 

BAB  III 

MATERI DAN METODE 

 
3.1  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di peternakan Bapak 

Hasan yang merupakan anggota kelompok tani ternak kelinci 

’Aji Jaya” di Bumiaji, Batu, Malang. Waktu penelitian sekitar 

dua bulan mulai tanggal 1 Mei  sampai tanggal 1 Juli  2012. 

Sampel darah kelinci dianalisa dilaboratorium Biomedik 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang sedangkan 

analisa proksimat sampel pakan yang digunakan, dianalisis di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Kelinci   

Kelinci indukan yang digunakan adalah jenis New 

Zealand White minimal umur 6 – 12 bulan yang telah 

mengalami paritas 1, sebanyak 24 ekor yang ditempatkan pada 

kandang sistem baterai yang dibagi menjadi 24 pen dimana 

masing – masing pen berisi 1 ekor. Pembagian kelompok 

didasarkan pada bobot badan kelinci yang ada dikandang. 

Pembagian kelinci menjadi 3 kelompok berdasarkan bobot 

badan yaitu, bobot Kecil (K), bobot Sedang (S), dan bobot 

Besar (B) yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2.2  Daun Katuk 

Daun katuk yang digunakan dicuci dengan air bersih, 

kemudian dijemur hingga layu. Pengeringan kemudian 

dilanjutkan dengan menggunakan alat oven yang diatur 

suhunya sampai 60 
o
C selama 24 jam, apabila diremas sudah 



 
 

mudah patah baru digiling untuk mendapatkan tepung daun 

katuk yang dicampur dalam pakan kontrol. Diagram alir 

pembuatan tepung daun katuk dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.2.3 Peralatan Penelitian 

a. Kandang dan Perlengkapannya. d. Tabung vacum. 

b. Timbangan digital.   e. Jarum hisap. 

c. Suntikan 2,5 ml                f. Kotak sterofoam 

3.2.4  Pakan 

 Pemberian pakan perlakuan dilakukan kurang lebih 

selama 3 minggu yaitu 3 minggu setelah melahirkan, setelah 

itu kembali ke pakan normal yaitu hari ke 21 setelah 

melahirkan. Pengadaptasian terhadap pakan tidak diperlukan 

karena pakan yang diberikan sebelum dan setelah melahirkan 

adalah sama yaitu pakan kontrol yang terdiri dari pollard, 

bungkil kedelai, jagung giling, molases dan daun kubis. Pada 

kelinci, 3 unsur utama pakan yang sangat berpengaruh adalah 

kandungan energi tercerna, protein dan serat kasar. 

Perlakuan yang diberikan selama penelitian ini 

berhubungan dengan pakan, oleh karena itu pembagiannya 

menjadi 4 perlakuan, yaitu: 

P0 : 100 % pakan kontrol  

P1 : 99 % pakan kontrol + 1 %  tepung daun katuk 

P2 : 98 % pakan kontrol + 2 %  tepung daun katuk 

P3 : 97 % pakan kontrol + 3 %  tepung daun katuk 

Kandungan zat makanan bahan pakan yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 

 

 

 



 
 

Tabel  4. Kandungan zat makanan bahan pakan pada tiap 

perlakuan 

Kandungan (%) 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Komposisi bahan 

makanan 

    Kubis 60 60 60 60 

Pollard 26 25,5 25 24,5 

Jagung giling  5 5 5 5 

Bungkil kedelai 5 4,5 4 3,5 

Molases 2 2 2 2 

Garam  1 1 1 1 

Mineral  1 1 1 1 

Tepung daun katuk 0 1 2 3 

Total  100 100 100 100 

     Zat makanan* 

    BK 84,89 84,93 84,98 85,02 

PK** 17,85 17,85 17,87 17,88 

LK** 2,99 2,97 2,94 2,91 

SK** 10,32 10,32 10,31 10,30 

Abu** 

      

5,80 5,81 5,84 5,86 

BETN 51,96 51,91 51,86 51,81 

Keterangan: *   Berdasarkan analisis Laboratorium Fapet 

UB, 

       ** Berdasarkan BK 

 
3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen, yaitu mengadakan percobaan untuk melihat suatu 

hasil yang dapat menegaskan bagaimana hubungan kausal 

antara variabel – variabel yang diamati dan seberapa besar 



 
 

hubungan sebab akibat tersebut dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Kelinci dibagi menjadi 3 

kelompok, 4 Perlakuan pakan pakan, dan 2 ulangan. Sampel di 

uji dengan menggunakan metode penghitungan kamar hitung 

dan untuk mengetahui jumlah selnya per lapang pandang 

menggunakan cara manual dengan bantuan mikroskop 

(Rukayah, 2008) 

3.3.1 Persiapan Penelitian 

 Sebelum melakukan peelitian dilakukan beberapa 

persiapan yang dapat menunjang jalannya penelitian meliputi 

persiapan kandang dan pembagian kelompok kelinci 

berdasarkan bobot badan. 

3.3.1.1 Persiapan Kandang dan Peralatannya 

Kandang dibersihkan, tempat pakan disiapkan untuk 

tempat hidup kelinci dan anaknya nanti selama penelitian. 

Kandang menggunakan sistem baterai dengan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi masing – masing pen adalah 70 x 60 x 50 cm. 

Peralatan kandang yang digunakan adalah tempat pakan, 

tempat minum, tempat (kotak) anak, alat kebersihan dan 

lampu listrik. 

3.3.1.2 Pembagian Kelompok Kelinci 

Kelinci New Zealand White dibagi dalam 3 kelompok 

berdasarkan bobot badannya (lihat Lampiran 1) dan  4 

kelompok berdasarkan perlakuan pakan. Kelinci ditimbang 

menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 1 g. Kelinci 

yang telah ditimbang dimasukkan dalam kandang yang telah 

diberi label sesuai dengan urutan bobot badan kecil (2298 – 

2528) g, Sedang (2618 – 2768) g, besar (2816 – 3150) g. 

 



 
 

3.3.2  Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dengan 

pemberian pakan perlakuan selama 20 hari dan pengambilan 

sampel darah pada akhir penelitian. 

3.3.2.1 Pemberian Pakan  

Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari, 

pagi hari berupa konsentrat dan sore berupa hijauan. 

Pemberian pakan yang disediakan secara terbatas disesuaikan 

dengan kebutuhan ternak. Pakan sebelum diberikan ditimbang 

dengan menggunakan timbangan O’hauss yang memiliki 

ketelitian 1 g. Induk kelinci di berikan pakan perlakuan selama 

3 minggu setelah melahirkan setelah itu pakan induk akan 

dikembalikan ke pakan normal tanpa perlakuan. Pakan normal 

adalah pakan yang sama yang diberikan sebelum dan setelah 

melahirkan. 

3.3.2.2 Pengambilan Sampel Darah 

Darah diambil pada pagi hari setelah minggu ke 3 atau 

pada akhir penelitian melalui vena auricularis pada tepi 

telinga. Sebelum diambil darah, pada tempat pengambilan 

darah dibersihkan dulu dengan alkohol 70 % kemudian darah 

diambil dengan syringe 1 ml yang sebelumnya telah dibasahi 

dengan EDTA sebagai antikoagulan (Rukayah, 2008). 

Prosedur pengambilan sampel darah kelinci dapat di lihat pada 

Lampiran 3. 

3.4  Variabel Pengamatan 

 Variabel profil darah yang diamati dalam penelitian 

ini ada 3 yaitu: a) sel darah merah (eritrosit), b) sel darah putih 

(leukosit),  c) Keping darah (trombosit) induk kelinci New 

Zealand White menyusui 

. 

 



 
 

3.5  Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini ditabulasi kedalam 

Microsoft Office Excel 2007 dan dianalisis dengan analisis 

ragam (ANOVA) dari percobaan yang menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Apabila perlakuan 

memberikan pengaruh, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Adapun model linear untuk RAK adalah : 

Yijk = µ + πi + βj + εij + δijk 

 

Keterangan : 

Yijk  = Nilai pengamatan ke-k pada kelompok ke-j  yang 

diberi perlakuanike – i 

µ    = Nilai tengah umum 

πi    = Pengaruh perlakuan ke-i 

βj = Pengaruh kelompok ke-j 

εij =  Pengaruh galat pada kelompok ke-j yang 

memperoleh perlakuan ke-i 

δijk =IPengaruh galat pada pengamatan ke-k dalam 

kelompok ke-j yang memperoleh perlakuan ke-i 

i     =  1,2,3,4 

j    =  1,2,3 

k   =  1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Kelompok Terhadap Variabel Penelitian 

 Pengaruh kelompok terhadap profil darah induk 

kelinci menyusui selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh kelompok terhadap profil darah induk 

kelinci menyusui 

Variabel 
Kelompok 

Besar Sedang Kecil 

Eritrosit (10
6
/mm

3
) 6,16 ± 0,14

 
6,02 ± 0,28

 
5,96 ± 0,38

 

Leukosit (10
3
/mm

3
) 6,12 ± 0,78

 
5,65 ± 0,73

 
6,01 ± 0,69

 

Trombosit 

(10
3
/mm

3
) 

132,00 ± 2,27
 

131,37 ± 1,85
 

131,87 ± 1,80
 

Berdasarkan analisa statistik (Tabel 5) pengelompokan 

kelinci yang berdasarkan bobot badan memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap eritrosit, leukosit, dan 

trombosit induk kelinci menyusui. Hal ini disebabkan karena 

faktor yang mempengaruhi variabel tersebut banyak sekali 

bukan hanya dari bobot badan saja melainkan dapat berasal 

dari pakan, hormon, jenis kelamin, umur, lingkungan, dan 

penyakit.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Variabel Penelitian 

Pengaruh perlakuan terhadap profil darah induk 

kelinci menyusui selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap profil darah induk 

kelinci menyusui selama penelitian 

Variabel 
Perlakuan 

P0       P1     P2 P3 

Eritrosit 

(10
6
/mm

3
) 

5,93 ± 0,28
a 

6,17 ±0,16
ab 

6,25 ±0,14
b 

5,85 ± 0,36
a 

Leukosit 

(10
3
/mm

3
) 

6,00 ± 0,66
 

5,60 ± 0,48
 

6,17 ± 0,89
 

5,95 ± 0,89
 

Trombosit 

(10
3
/mm

3
) 

131,67±2,58
 

131,50±1,87
 

132,50±1,87
 

131,34±1,50
 

Keterangan: Huruf superskrip (a, ab, b) yang berbeda pada baris 

yang  sama menunjukan perbedaan yang nyata (P < 

0,05) 

4.2.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Eritrosit Darah 

Eritrosit darah induk kelinci menyusui yang diberikan 

pakan perlakuan dengan penambahan tepung daun katuk 

mengalami peingkatan hingga level 2 % atau pada P2 dan 

menurun pada level 3 % atau pada P3. Berturut-turut adalah 

P2 (6,25 x 10
6
/mm

2
), P1 (6.17 x 10

6
/mm

3
), P0 (5,93 x 

10
6
/mm

3
),  dan P3 (5,85 x 10

6
/mm

3
). 

Berdasarkan analisa statistik maka pakan perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) dibandingkan 

dengan kontrol. Peningkatan tertinggi terjadi pada P2 

sedangkan P1 dan P3 peningkatannya tidak berbeda nyata 

dengan pakan kontrol, walaupun terjadi peningkatan sel darah 

merah (eritrosit) tetapi masih dalam taraf normal seperti yang 

dinyatakan oleh Rukayah (2008) bahwa jumlah eritrosit 

normal kelinci betina antara 4,89 - 6,85 x 10
6
/mm

3
. 

Fungsi utama eritrosit adalah mengangkut hemoglobin 

yang didalamnya terdapat banyak oksigen yang berasal dari 

paru-paru ke jaringan. Daun katuk memiliki senyawa kimia 

alkaloid papaverin (PPV) yang diduga mempunyai efek 

fisiologis dalam tubuh. Kumai, Hoshino, dan T.Hayaskawa 

(1994). membuktikan bahwa pemberian PPV cenderung 

mengurangi kecernaan lemak kasar. Papaverin dalam darah 



 
 

dapat berinteraksi dengan eritrosit terutama dalam kemampuan 

hemoglobin dalam mengikat oksigen, selain itu juga dapat 

mengalami penurunan afinitas oksigen dan hemoglobin (Hb) 

yang terdapat dalam eritrosit (Budiono, 2008). 

Penurunan afinitas Hb dalam mengikat oksigen dapat 

menyebabkan penurunan kemampuan fungsional sel untuk 

mentransfer O2 ke jaringan sehingga akan merangsang 

produksi eritropoetin yang dapat membentuk eritrosit baru. 

Pembentukan sel darah ini akan terus berlangsug sampai 

kebutuhan oksigen dalam jaringan terpenuhi. Hemoglobin 

darah disintetis dalam eritrosit dan memiliki kemampuan 

berikatan dengan oksigen sehingga jika proses pembentukan 

eritrosit terus berlangsung maka kadar hemoglobin juga akan 

mengalami peningkatan (Sa’roni, 1977). Kandugan flavonoid 

yang merupakan senyawa aktif mampu berperan sebagai 

antioksidan yang berfungsi membuang radikal bebas pada 

plasma membran. Kerusakan oksidatif akibat radikal bebas 

yang terakumulasi pada komponen membran akan 

mempegaruhi penuaan dan destruksi dari eritrosit yaitu 

pemendekan masa hidup sel. Flavonoid mempengaruhi 

aktifitas enzim yang melekat pada membran plasma yaitu 

alkalin fosfatase, karbonik anhidrase, dan superoksida 

dismutase. Bentuk sitosol dan ekstraseluler dari superoksida 

dismutase (SOD) berperan penting sebagai antioksidan pada 

pertahanan terhadap radikal bebas dengan mengkatalis 

perubahan radikal superoksida menjadi hidrogen perioksida 

(H2O2). Jika tubuh ternak mengalami perubahan fisiologis 

maka gambaran darah juga akan mengalami perubahan. 

Perubahan fisiologis ini dapat disebabkan secara internal dan 

eksternal. Secara internal seperti pertambahan umur, status 

gizi, kesehatan, stress, siklus estrus, dan suhu tubuh. 

Sedangkan secara eksternal akibat infeksi bakteri atau 

penyakit dan perubahan suhu lingkungan (Herrmann, 1976). 



 
 

4.2.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Leukosit 

 Leukosit merupakan salah satu komponen darah yang 

aktif dan berperan dalam system pertahanan dan kekebalan 

tubuh. Fungsi leukosit adalah untuk menyediakan antibodi 

dalam sistem pertahanan yang cepat dan kuat terhadap gen 

infeksi. Mekanisme pertahanan kekebalan tubuh yang 

dilakukan adalah dengan cara menghancurkan agen infeksi 

melalui proses fagositosis atau dengan membentuk antibodi 

dan limfosit yang disensitifkan (Guyton and Hall, 1997) yang 

disitasi oleh Rukayah (2008). 

 Jumlah leukosit dalam darah dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya ada yang bersifat fisiologis dan ada 

pula yang bersifat patologis. Secara fisiologis peningkatan 

jumlah sel neutrophil dan sel limfosit dapat meningkatkan 

jumlah leukosit darah, begitupula peningkatan sekresi 

epinefrin dan kortokosteroid dalam darah sedangkan secara 

patologis peningkatan jumlah leukosit total dalam sirkulasi 

dapat disebabkan karena leukosit aktif melawan 

mikroorgansme pathogen yang dapat menyebabkan penyakit. 

Hal ini berbalikan apabila jumlah netrofil dan limfosit dalam 

darah menurun. Penurunan jumlah leukosit juga biasa terjadi 

akibat gangguan yang bersifat patologis seperti hipoplasia 

sunsum tulang, penyakit viral dan infeksi berat (Rukayah, 

2008). 

 Keadaan normal, darah perifer kelinci betina 

mengandung leukosit dengan jumlah berkisan antara 4,4 – 

13,2 x 10
3
/mm

3
 (Yuliani, 1997). Pada tabel hasil penelitian 

penunjukan kisaran jumlah leukosit pada kelinci normal dan 

diberi pakan perlakuan masih dalam jumlah yang normal. 

Pemberian tepung daun katuk pada kelinci penelitian 

menunjukan perbedaan pada jumlah leukosit darah 

dibandingkan dengan kontrol namun perbadaan ini tidak nyata 

(P < 0,05). Berturut-turut dari yang tertinggi sampai terendah 



 
 

dalah P2 = 6,17 x 10
3
/mm

3
, P0 = 6,0 x 10

3
/mm

3
, P3 = 5,95 x 

10
3
/mm

3
, P1 = 5,6 x 10

3
/mm

3
. Jumlah sel darah putih 

(leukosit) pada umumnya baru akan menigkat apabila tubuh 

terinfeksi oleh mikroorganisme dari luar tubuh. 

 Penambahan tepung daun katuk dalam pakan secara 

tidak langsung juga ikut memasukan flavonoid kedalam tubuh 

ternak. Guyton and Hall (1997) yag disitasi oleh Rukayah 

(2008) menyatakan bahwa flavonoid dapat melindungi 

struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti 

inflamasi, anti bakteri, anti virus dan antibiotik alami. 

Kemampuan flavonoid ini dapat menurunkan jumlah leukosit 

akibat benda asing yang masuk kedalam tubuh yang bersifat 

pathogen dan merusak. Kemampuan flavonoid sebagai 

antibiotic alami mengakibatkan reaksi apabila terdapat virus 

yang masuk kedalam tubuh dengan menghalangi rusaknya 

selaput luar tubuh virus sehingga tidak mengeluarkan protein 

dalam sel untuk melakukan replikasi DNA. Kemampuan inilah 

yang menyebabkan keberadaan pathogen tidak meningkat dan 

jumlah leukosit tetap stabil dalam darah (Rukayah, 2008). 

4.2.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Trombosit 

Trombosit adalah fragmen atau kepingan-kepingan 

tidak berinti dari sitoplasma megakariosit yang berukuran 1 - 4 

mikron dan beredar dalam sirkulasi darah selama 10 hari. 

Gambaran mikroskopik dengan pewarnaan Wright – Giemsa, 

trombosit tampak sebagai sel kecil, tak berinti, bulat dengan 

sitoplasma berwarna biru keabu-abuan pucat yang berisi 

granula merah-ungu yang tersebar merata. 

Trombosit memiliki peran dalam sistem hemostasis, 

suatu mekanisme faali tubuh untuk melindungi diri terhadap 

kemungkinan perdarahan atau kehilangan darah. Fungsi utama 

trombosit adalah melindungi pembuluh darah terhadap 

kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi 

sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding 



 
 

pembuluh darah. Mereka membentuk sumbatan dengan jalan 

adhesi (perlekatan trombosit pada jaringan sub-endotel pada 

pembuluh darah yang luka) dan agregasi (perlekatan antar sel 

trombosit). 

Pada tabel penelitian menunjukan bahwa jumlah 

trombosit kelinci menyusui yang diberikan pakan perlakuan 

tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kelinci kontrol (P > 

0,05). Berturut-turut dari kontrol P0 (131,67 x 10
3
/mm

3
), P1 

(131,50 x 10
3
/mm

3
), P2 (132,50 x 10

3
/mm

3
), P3 (131,34 x 

10
3
/mm

3
). Menurut Rukayah (2008) jumlah normal sel 

trombosit kelinci betina adalah (353 -703 x 10
3
/mm

3
). Jumlah 

trombosit kurang dari 60.000/mm
3
 darah maka akan cenderung 

terjadi perdarahan. Jumlah trombosit di atas 40.000/mm
3
 darah 

biasanya tidak terjadi perdarahan spontan, tetapi dapat terjadi 

perdarahan setelah trauma. Perdarahan terjadi karena fungsi 

trombosit terganggu atau ada gangguan pembekuan darah. 

Jumlah trombosit kurang dari 40.000/mm
3
 biasanya terjadi 

perdarahan spontan dan bila jumlahnya kurang dari 

10.000/mm
3
 darah perdarahan akan lebih berat. Penurunan 

jumlah trombosit lebih memerlukan perhatian dari pada 

kenaikannya (trombositosis) karena adanya resiko perdarahan. 

Giorgi (2000) menyatakan bahwa flavonoid dalam 

darah dapat menghambat fungsi trombosit yang berlebihan. 

Menggumpalnya trombosit dalam darah dapat menyebabkan 

pembekuan darah yag berlebihan atau hyperkoagulasi yang 

meliputi peningkatan fungsi trombosit dan gangguan 

fibrinolisis. Flavonoid dapat mengurangi produksi trombosit 

yang berlebihan dengan mencegah peradangan atau inflamasi 

dalam tubuh sehingga menurunkan kerusakan pembuluh 

darah. Oleh karena itu jumlah trombosit dalam darah tetap 

stabil dan tidak mengalami perbedaan yang nyata antar 

perlakuan. 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pemberian tepung daun katuk dalam pakan pada 

kelinci menyusui dapat meningkatkan jumlah eritrosit 

tetapi tidak meningkatkan jumlah leukosit dan trombosit. 

Perlakuan terbaik pada level 2%. 

5.2 Saran 

Disarankan untuk memanfaatkan campuran 

tepung daun katuk sebagai aditif untuk kelinci dengan 

level pemberian tidak lebih dari 2 % untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dan perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut dengan memberikan antigen pada ternak untuk 

mengetahui respon peningkatan jumlah leukosit. 
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