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Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin (Hb) di dalam sel 

darah merah berkurang yang dikarenakan adanya kelainan dalam pembentukan sel, perdarahan 

atau gabugan antara keduanya. Di Indonesia, prevalensi anemia masih tinggi terutama di daerah 

pedesaan lereng gunung. Defisiensi besi adalah sebab anemia tersering pada setiap Negara di 

dunia dan anemia defisiensi besi ini umumnya diderita oleh para ibu hamil. Hal ini berkaitan 

dengan tingginya angka abortus, mortalitas ibu dan bayi yang dilahirkan, bayi lahir dengan berat 

badan rendah dan kecerdasan anak kurang. Kejadian tersebut disebabkan oleh terganggunya 

berbagai fungsi fisiologi organ yang berkaitan dengan peran hemoglobin sebagai pembawa O2 

ke jaringan yang diperlukan untuk proses metabolisme. 

Pegagan (C.asiatica L.) merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki kandungan zat besi 

(Fe) yang cukup tinggi, di samping itu juga mengandung asam askorbat atau vitamin C. Hal 

inilah yang akan mempermudah dan mempercepat absorbsi zat besi oleh tubuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus pegagan (C.asiatica L.) dalam 

meningkatkan kadar hemoglobin (Hb) darah tikus putih (Rattus norvegicus) dan untuk 

menemukan konsentrasi jus pegagan yang paling optimal. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya (True Experiment Design) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah jus 

pegagan (C.asiatica L.) dengan konsentrasi 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Populasi dalam 

penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) betina yang berumur kurang lebih 2 bulan 

dan dengan berat badan kurang lebih 200 gr. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 24 ekor 

tikus putih betina dan teknik pengambilan sampelnya adalah Random Sampling. 

Dari hasil analisis yakni uji Anava I faktor yang dilanjutkan denga uji Duncan’s menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pemberian jus pegagan (C.asiatica L.)dalam meningkatkan kadar 

hemoglobin (Hb) darah tikus putih (Rattus norvegicus). Hasil peningkatan kadar hemoglobin 

tertinggi didapatkan pada perlakuan dengan konsentrasi jus pegagan 50%. 

 


