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Hepar merupakan pusat metabolisme tubuh dan bertanggung jawab atas lebih dari 500 aktivitas. 

Kerusakan hepar terbanyak disebabkan oleh virus, kerusakan akibat virus menyebabkan 

peradangan jaringan hati yang dikenal dengan penyakit hepatitis. Peningkatan prevalensi 

pengidap penyakit hepatitis karena obat yang ada masih bersifat simptomatis, harganya mahal, 

dan efek samping yang ditimbulkan. Induksi karbon tetraklorida (CCl4) secara histopatologi 

menggambarkan hepatitis virus. Kerusakan hati ditandai dengan meningkatnya kadar bilirubin 

serum. Kecambah kacang hijau merupakan sumber vitamin E sebagai antioksidan yang dapat 

menghambat radikal bebas.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh filtrat kecambah kacang hijau 

terhadap kadar bilirubin total serum pada tikus putih (Rattus nuvergicus) yang telah diinduksi 

dengan karbon tetraklorida (CCl4) dan untuk mengetahui berapa dosis filtrat kecambah kacang 

hijau yang efektif dalam menghambat kenaikan kadar bilirubin total serum tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang telah diinduksi dengan karbon tetraklorida (CCl4). 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen sungguhan. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus) yang berumur 3 bulan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 

25 ekor terbagi atas 5 perlakuaan yang masing-masing terdiri atas 5 ulangan. Rancangan 

percobaan menggunakan RAL. Analisis kadar biliribin total serum dengan metode jendrassik dan 

grof. Teknik analisis kadar bilirubin total serum yang digunakan adalah analisis varian satu 

faktor yang dilanjutkan dengan uji BNT 5%.  

Berdasarkan hasil uji Anava satu faktor diperoleh Fhitung > Ftabel pada signifikan 0.05 

menunjukkan ada pengaruh. Dari hasil BNT 5% dosis yang efektif adalah dosis 1.223 ml/200 g 

yang dapat menghambat kenaikan kadar bilirubin total serum yang ditunjukkan dengan nilai rata-

rata yang tidak berbeda nyata dari nilai rata-rata kontrol. 

 


