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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Meniran (Phyllanthus niruri L.) adalah sejenis tumbuhan semak tropikal 

berumur lama yang seringkali digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit 

diwilayah Selatan dan Asia selatan sebagai pengobatan tradisional, tidak 

terkecuali untuk penyakit seperti jaundice, diare, dispepsia, infeksi saluran 

kencing dan batu ginjal. Di Malaysia tanaman obat ini disebut dukong anak yang 

digunakan untuk penyembuhan kelainan ginjal dan batuk (Adnan et al, 2016). 

 Lain halnya di dalam pengobatan Cina, meniran disebut juga zhu zi cao yang 

secara tradisional digunakan untuk meringankan kerusakan liver sekunder dari 

berbagai agen hepatotoksik (Adnan et al, 2016). Di Indonesia meniran sudah 

digunakan sebagai obat demam, sakit kuning, batu ginjal, disentri, luka bakar, 

haid berlebihan, batuk, malaria, sariawan dan sakit gigi (Awaloei, Jansen, & 

Wuisan, 2015). Secara tradisional, penggunaan meniran bisa dalam bentuk segar 

(direbus kemudian diminum airnya), simplasia (kering) atau dalam bentuk ekstrak 

(Majawati & Rammang, 2016).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak meniran mempunyai 

aktivitas kaya antioksidan seperti flavonoid, tanin, lignan dan terpenes yang 

memiliki karakter antioksidan (Adhikary et al, 2008). Selain itu, meniran 

mempunyai kemampuan aktivitas antibakteri Escherichia coli dan bakteri asam 

laktat (BAL) (Lestariningsih, Sjofjan, & Sudjarwo, 2015). 
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(Hidayati et al, 2014) 

2.1.1 Taksonomi Meniran 

 
 

Gambar 2.1 

Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Secara ilmiah, meniran memiliki. klasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas : Dicotyledoneae  

Ordo  : Euphorbiales   

Suku   : Euphorbiaceae  

Genus   : Phyllanthus  

Spesies   : Phyllanthus niruri L.  

(Murugaiyah, 2008) 

1.1.2 Karakterisik dan Morfologi Meniran 

Meniran memiliki karakteristik dan morfologi sebagai berikut 

(Handayani & Nurfadillah, 2016) : 

Tumbuhan ini memiliki tinggi ± 38 cm, tidak berbulu, tangkainya 

berwarna hijau, tumbuh liar di tempat-tempat yang lembab, di sepanjang jalan 

dan di antara rerumputan dalam jumlah yang banyak. 
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Karakteristik daun (Folium) tunggal, berbentuk jorong (ovalis), ujung 

(apex) tumpul (obtusus), pangkal (basis) membulat (rotundatus), susunan 

tulangnya bertulang menyirip (penninervis), tepi (margo) rata (integer), 

permukaan daun licin (laevis), panjang ± 9 mm dan lebar ± 4 mm, berwarna 

hijau muda.  

Karakteristik batang (Caulis) basah, berbentuk bulat (teres), permukaan 

batang licin (laevis), arah tumbuh batang tegak lurus (erectus), cara 

percabangan monopodial, berwarna hijau muda, tinggi 24 cm. 

Karakteristik akar (Radix) termasuk sistem perakaran tunggang, 

bercabang, berwarna putih kekuningan.  

2.1.3 Kandungan Zat pada Meniran 

Pada meniran mengandung berbagai  banyak senyawa seperti lignan, 

flavonoid, alkaloid, triterpenoid, asam lemak, vitamin C, kalium, tanin, 

geraniin, filantin, dan hipofilantin (Nuryanti, Said, & Winarti, 2014). 

Sebuah tesis oleh Murugaiyah, 2008 mengidentifikasi beberapa 

konstituen meniran sebagai berikut :  

1) Lignan 

Lignan yang diisolasi dari meniran terdiri dari dua grup yaitu 1,4-

diarylbutane dan 1-aryltetralin serta neolignan dan beberapa lignan 

lainnya. 

2) Coumarin, tanin, dan polifenol yang berhubungan 

Golongan courmarin, tanin dan polifenol yang telah diisolasi dari 

tanaman ini yaitu gallic acid, ellagic acid, brevifolin carboxylic 

acid, ethyl brevifolincarboxylate, methyl brevifolin carboxylate, 
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geraniin, corilagin, phyllanthusiin D, amariin, amariinic acid, 

elaeocarpusin, geraniinic acid B, catechin, epicatechin, gallo-

catechin, epigallocatechin, epicatechin 3-Ogallate, epigallo-

catechin 3-Ogallate. 

3) Flavonoid

Flavonoid yang diisolasi dari tanaman meniran ini adalah quercetin,

rutin, astragalin, quercitrin, isoquercitrin, kaempferol-4’-

rhamnopyranoside, eridictyol-7-rhamno pyranoside, fisetin-4’-O-

glucoside, quercetin-3-O-glucopyranoside, kaempferol-3-O-

rutinoside.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan unit laboratorium Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Udayana didapatkan hasil kandungan 

meniran sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kandungan Zat Meniran 

No. Kandungan Nilai Kuantitas (mg/100g) 

1. Flavonoid 677,27 

2. Fenol 1972,21 

3. Tanin 14045,48 

4. Vitamin C 9506,69 

(Aman, Pangkahila, & Siahaan, 2017) 

2.1.3.1 Tanin dalam Meniran 

Tanin merupakan senyawa fenol yang mempunyai berat molekul 

besar terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus bersangkutan 

seperti karboksil sehingga membentuk kompleks kuat yang efektif 

dengan beberapa molekul (Anuar et al, 2010).  

Tanin yang masuk ke tubuh dan ikut beredar dalam darah dapat 

menetralkan racun dari senyawa logam disebabkan tanin memiliki 
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fungsi sebagai chelating agent (pengkelat logam) yang mempunyai cara 

kerja sama seperti adsorpsi pada adsorben. Aktivitas pengkelat logam 

ini dapat membuat senyawa reaktif pada logam menjadi aman dan stabil 

bagi tubuh sehingga endapan logam tidak dapat diserap usus dan 

langsung dibuang. Tetapi tanin yang berlebihan dapat menyebabkan 

pengkonsumsinya menjadi anemia disebabkan banyak zat besi yang 

tidak dapat diserap tubuh (Hanani, Santcarwati, & Setiani, 2016). 

Tanin terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanin terhidrolisis 

(Ellagitanin) dan tanin terkondensasi (Flavonoid). Tanin terhidrolisis 

terdiri dari 3 komponen besar yaitu asam galat, corilagin, dan asam 

ellagic (Anuar et al, 2010). 

Pada penelitian Daud, Hasan & Markom, 2010 ditemukan 

jumlah kuantitatif asam galat sebesar 2,87 %g/g ekstrak, corilagin 5,54 

%g/g ekstrak dan asam ellagic 17,21 %g/g ekstrak dengan metode 

pressurized water extraction (PWE) di 100 bar dengan ekstraksi statis 

selama 3 jam. 

2.1.3.2 Vitamin C dalam Meniran 

Vitamin C atau L-asam ascorbat merupakan vitamin yang larut 

air. Vitamin C ini memiliki formula (C6H8O6) dan berat molekul 

sebesar 176.13, dalam bentuk murni vitamin C berbentuk kristal putih 

yang mudah teroksidasi (Muhammad, 2009).  

Vitamin C disebut sebagai antioksidan karena dengan elektron 

yang didonorkan itu dapat mencegah terbentuknya senyawa lain dari 

proses oksidasi dengan melepaskan satu rantai karbon. Namun, setelah 
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memberikan elektron pada radikal bebas, vitamin C akan teroksidasi 

menjadi semidehydroascorbic acid atau radikal ascorbyl yang relatif 

stabil. Radikal ascorbyl tidak dapat bertahan lama dan akan berubah 

menjadi dehydroascorbic acid. Vitamin C dalam bentuk radikal 

ascorbyl dan dehydroascorbic acid bertindak sebagai penetral dari 

berbagai jenis oksidan termasuk oksigen, superoksida, radikal hidroksil, 

hipoklorus, reaktif nitrogen spesies, logam besi dan tembaga 

(Muhammad, 2009).   

Selain itu, kegunaan vitamin C untuk pembentukan darah adalah 

membantu mereduksi besi Ferri (Fe
3+

) menjadi Ferro (Fe
2+

) pada usus 

halus sehingga dapat mudah diabsorpsi dalam usus halus serta 

membantu memindahkan zat besi dari transferrin didalam plasma ke 

feritin hati. Di dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin, 

sumsum tulang memerlukan prekursor seperti zat besi, vitamin C, 

vitamin B12, kobalt dan hormon. Vitamin C juga memiliki kemampuan 

menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit dimobilisasi saat 

tubuh kekurangan besi (Sabri, Sembiring, & Tanjung, 2012). Pada 

penelitian, kandungan vitamin C pada meniran bernilai 9506,69 

mg/100gr (Aman, Pangkahila, & Siahaan, 2017). 

2.2 Fisiologi Sel Darah Merah (Eritrosit) 

Eritrosit adalah sel yang tidak memiliki nukleus dan hidup sekitar 120 hari  

serta merupakan sel yang paling banyak dalam darah. Fungsi eritrosit adalah 

untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui aliran darah sebab 

komponen utama eritrosit adalah hemoglobin. Eritrosit normal berbentuk cakram 
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bikonkaf dengan diameter rata-rata 7,8 µm. Bentuk eritrosit berubah-ubah ketika 

eritrosit berjalan melewati kapiler. Pada laki-laki jumlah eritrosit normal adalah 

5.500.000 per mm
3
 sedangkan, eritrosit normal perempuan 4.800.000 mm

3
 (Erma 

& Supriyadi, 2012).  

Eritrosit memiliki ketebalan 2,5 µm pada bagian yang paling tebal serta 1 µm 

pada bagian yang paling tipis ditengah. Volume rata-rata eritrosit adalah 90-95 

µm. Eritrosit juga memiliki membran sel yang yang berukuran lebih sehingga saat 

diperlukan perubahan bentuk eritrosit tidak ruptur ketika merenggang (Guyton & 

Hall, 2014).  

Membran eritrosit mempunyai komponen utama asam lemak tidak jenuh 

ganda yang sangat rentan terhadap radikal bebas sehingga apabila membran sel 

tersebut terserang radikal bebas seperti lipid peroksidase, maka struktur dan fungsi 

membran eritrosit akan berubah, yang dalam keadaan ekstrim akan merusak atau 

mematikan membran eritrosit tersebut (Elliyati et al, 2010). Rusaknya membran 

eritrosit menyebabkan hemoglobin terbebas dan pada akhirnya menyebabkan 

kadar hemoglobin mengalami penurunan (Junaidi & Saputro, 2015). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin dan eritrosit 

antara lain aktivitas, usia, jenis kelamin, makanan, merokok dan penyakit yang 

menyertai seperti leukimia, thalasemia, dan tuberkulosis. Salah satu faktor 

tersebut adalah faktor makanan yang merupakan komponen gizi  untuk menyusun 

hemoglobin adalah zat besi (Fe) dan protein. Selain itu, pada jenis kelamin 

perempuan lebih sering mengalami penurunan jumlah eritrosit terutama saat 

menstruasi (Junaidi & Saputro, 2015). Faktor lain yang juga mempengaruhi 
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adalah umur, volume darah, dan keadaan lingkungan (Nurhidayat & Triana, 

2006). 

2.2.1 Pembentukan Sel Darah Merah (Eritropoeisis) 

Vitamin B12 diperlukan untuk pembentukan sel darah merah (Ganong, 

2010). Selain itu, protein, besi, asam folat dan vitamin C juga diperlukan 

dalam pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah merah akan 

terganggu apabila zat gizi yang diperlukan tidak mencukupi (Fa'iza, Joko, & 

Setiani, 2016).  

Sel punca hematopoeitik pluripoten yang merupakan asal dari semua sel 

darah di sumsum  tulang, sewaktu produksi sel-sel darah ada sebagian kecil 

yang bertahan seperti sel pluripoten aslinya. Sebagian besar sel 

berdiferensiasi membentuk sel-sel tipe lain dan membentuk jalur khusus 

pembelahan yang disebut commited stem cells.  Commited stem cells bila 

ditumbuhkan dalam biakan akan membentuk koloni tipe sel darah yang 

spesifik. Commited stem cells yang menghasilkan eritrosit disebut Colony 

Forming Unit - Erythroid (CFU-E). Eritrosit mengalami proses tahapan 

diferensiasi antara lain : 

1) CFU-E membentuk menjadi proeritroblas  

2) Proeritroblas membelah diri beberapa kali 

3) Pembelahan proeritroblas generasi pertama menjadi eritroblas 

basofil, masih sedikit hemoglobin  

4) Pembelahan generasi berikutnya, membentuk eritroblas 

polikromatofil dan ortokromatik yang sudah dipenuhi oleh 

hemoglobin sekitar 34 persen, nukleus memadat menjadi kecil, dan 
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(Guyton & Hall, 2014) 

Ginjal memproduksi eritropoeitin, dimana akan menstimulasi 

produksi sel darah merah . Salah satu stimulus sekresi 

eritropoeitin adalah ketika tubuh mengalami hipoksia. Stimulus 

eritropoeitin merangsang stem sel hematopoiesis untuk 

mempercepat proeritroblaast menjadi sel darah merah. 

sisanya diabsorpsi atau didorong keluar sel, pada waktu bersamaan 

retikulum endoplasma direabsorpsi, dan pada tahap ini sel disebut 

retikulosit. Di tahap ini, sel retikulosit berpindah dari sumsum tulang 

ke kapiler darah dengan cara diapedesis. 

5) Retikulosit yang telah berproses tersebut akan menjadi sel eritrosit 

matang (Guyton & Hall, 2014). 

 

Gambar 2.2 

 

Pembentukan pertumbuhan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein 

yang disebut eritropoeitin. Hormon eritropoeitin yang dihasilkan oleh sel-sel 

intertisium peritubular ginjal juga merangsang sel-sel progenitor CFU-E 

untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan pematangan. 

Eritropoeitin 85% berasal dari ginjal dan 15% lainnya berasal dari hepar 
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sebab keduanya mengandung mRNA untuk pembentukan eritropoeitin 

(Ganong, 2010). 

2.2.2 Hemoglobin 

Hemoglobin adalah pigmen yang membuat sel darah berwarna merah 

yang pada akhirnya akan membuat darah manusia berwarna merah. Menurut 

fungsinya, hemoglobin merupakan media transport oksigen dari paru-paru ke 

jaringan tubuh (Herawati, 2009). Zat-zat yang diperlukan oleh sumsum tulang 

untuk pembentukan hemoglobin antara lain : logam (besi, mangan, kobalt, 

seng, tembaga), vitamin (B12, B6, C, E, asam folat, tiamin, riboflavin, asam 

pantotenat), protein, dan hormon (eritropoetin, androgen, tiroksin) (Fa'iza, 

Joko, & Setiani, 2016).  

Hemoglobin terbentuk dari molekul heme dan globin. Hemoglobin 

memiliki empat gugus heme identik yang mengikat ke empat rantai globin. 

Sepasang rantai alfa tersusun di atas sepasang rantai non alfa (pada 

hemoglobin dewasa disebut rantai beta). Pada molekul heme tersusun dari 

porfirin dan besi (Santosa, 2015). 

Hemoglobin yang terikat dengan oksigen disebut oxyhemoglobin. 

Afinitas hemoglobin pada oksigen ditentukan oleh pH, temperature, dan 

konsentrasi 2,3-byphospoglycerate (2,3-BPG) di eritrosit. 2,3-BPG dan H
+
 

berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin serta 

menurunkan afinitas hemoglobin pada oksigen (Ganong, 2010). Jumlah 

hemoglobin di tikus putih pada sebuah penelitian yang dilakukan rata-rata 

sebesar 11-18 g/dl (Asmilia et al, 2016). 
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(Santosa, 2015) 

 
 

 

Gambar 2.3 

Hemoglobin 

2.2.3 Biosintesis Hemoglobin 

Menurut Guyton & Hall, 2014 zat-zat yang bekerja sebagai katalisator 

atau enzim dalam pembentukan hemoglobin adalah : 

a. Besi 

Besi dalam molekul hemoglobin sangat penting untuk menjalankan 

fungsi pengikatan dan penglepasan oksigen. Sebenarnya, hanya dengan 

molekul besi yang ada di dalam hemoglobin itulah oksigen diikat dan dibawa. 

Maka bila terjadi kekurangan besi, jumlah hemoglobin juga akan berkurang, 

sehingga jumlah oksigen yang dibawa berkurang juga. Hal ini tampak jelas, 

misalnya dalam keadaan kekurangan (defisiensi) besi, yang menimbulkan 

keadaan kekurangan darah atau anemia, yang lebih tepat disebut sebagai 

kekurangan hemoglobin. Besi yang berada di dalam molekul hemoglobin 

juga dapat mengalami oksidasi sehingga terbentuk hemoglobin teroksidasi 

atau methemoglobin. Dalam keadaan teroksidasi ini, hemoglobin tidak lagi 

dapat menjalankan fungsinya untuk mengikat oksigen. Keadaan ini dapat 

terjadi, misalnya bila ada oksidator yang seringkali berupa obat-obatan. 

b. Tembaga 
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Manusia dewasa rata-rata memerlukan kira-kira 2 mg tembaga per hari 

dalam makanannya. Penambahan sedikit tembaga dalam makanan penderita 

anemia hipokrom kadang-kadang mempercepat pembentukan hemoglobin. 

c. Piridoksin 

Kekurangan piridoksin dalam diet akan mengurangi kecepatan 

pembentukan sel darah merah dan menekan kecepatan pembentukan 

hemoglobin. 

d. Kobalt 

Kekurangan kobalt dalam diet akan sangat menekan pembentukan 

hemoglobin. Kelebihan kobalt dalam jumlah besar dapat menyebabkan 

pembentukan sel darah merah yang lebih besar dari normal dan mengandung 

hemoglobin yang normal. 

e. Nikel 

Dapat menggantikan kobalt dalam membantu sintesis hemoglobin dalam 

sumsum tulang. 

Sintesa hemoglobin dimulai dalam proeritroblas dan berlanjut bahkan 

dalam stadium retikulosit pada pembentukan sel darah merah. Oleh karena 

itu, ketika retikulosit meninggalkan sumsum tulang dan masuk ke dalam 

alirah darah, retikulosit tetap membentuk sejumlah kecil hemoglobin sampai 

sel eritrosit tersebut matang. 

Tahap dasar kimiawi pembentukan hemoglobin antara lain, suksinil Ko-

A yang terbentuk dalam siklus krebs berikatan dengan glisin untuk 

membentuk pirol. Empat pirol tersebut kemudian bergabung membentuk 

protoporfirin IX. Protoporfirin IX kemudian bergabung dengan besi untuk 
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(Guyton & Hall, 2014) 

membentuk molekul heme. Setiap heme bergabung dengan rangkaian 

polipeptida yaitu globin menjadi sub unit hemoglobin yang disebut rantai 

hemoglobin. Rantai inilah yang membentuk hemoglobin dengan berbagai tipe 

tergantung dari tipe rantai hemoglobin. 

 

Gambar 2.4 

 

 

 

2.2.4 Biosintesis Hem 

Pembentukan hem dimulai dengan kondensasi suksinil KoA dan glisin. 

Kondesasi ini dikatalisis oleh enzim ALA sintase membentuk asam α-amino 

β-adipat. Dengan cepat asam α-amino β-adipat mengalami proses 

dekarboksilasi membentuk asam δ-levulinat (ALA) (Hidayat, 2011).  

Enzim ALA ini mengatur kecepatan pembentukan hem dalam hati 

tetapi tidak mengatur kecepatan pembentukan hem di sumsum tulang. ALA di 

bentuk dalam mitokondria, kemudian ALA akan ditransfer ke sitosol. 

Kondensasi dua molekul ALA dengan bantuan enzim ALA dehidratase akan 

membentuk porfobilinogen (PBG). Kemudian empat molekul PBG 

berkondensasi dengan bantuan enzim uroporfirinogen sintase I yang juga 

2 suksinil Co-A, berikatan dengan glisin membentuk 

molekul pirol. 4 pirol yang bergabung membentuk 

protoporfirin IX yang mana akan bergabung dengan besi 

menjadi molekul he. Pada akhirnya molekul hem bergabung 

dengan rantai polipeptida yang panjang, globin membentuk 

hemoglobin. 
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(Hidayat, 2011) 

dikenal dengan nama PBG deaminase atau hidroksimetilbilen sintase, 

membentuk hidroksi-metilbilen (Hidayat, 2011). 

 
 

Gambar 2.5 

 

 

 

 

Pada keadaan normal, aktivitas enzim ALA sintase dan PBG deaminase 

di dalam hati rendah. Konsekuensinya setiap keadaan tidak normal yang 

menyebabkan peningkatan pembentukan ALA, dapat menimbulkan 

akumulasi ALA dan PBG. Kadar ALA yang tinggi menginduksi hem 

Proses dekarboksilasi membentuk asam δ-levulinat (ALA). Kondensasi dua molekul ALA 

dengan bantuan enzim ALA dehidratase akan membentuk porfobilinogen (PBG). 

Kemudian empat molekul PBG berkondensasi dengan bantuan enzim uroporfirinogen 
sintase I yang juga dikenal dengan nama PBG deaminase atau hidroksimetilbilen sintase, 

membentuk hidroksi-metilbilen. Hidroksimetilbilen kemudian dikonversikan menjadi 

uroporfirinogen III oleh gabungan aktivitas enzim uroporfirinogen sintase I dan 

uroporfirinogen kosintase III. Dekarboksilasi uroporfirinogen III membentuk 
koproporfirinogen III. Koproporfirinogen III kemudian masuk kembali ke dalam 

mitokondria, diubah menjadi protoporforinogen III kemudian dioksidasi menjadi 

protoporfirin III.  
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oksigenase, meningkatkan pembentukan bilirubin dan menghambat aktivitas 

ALA sintase (Hidayat, 2011). 

2.2.5 Packed Cell Volume (PCV) 

PCV adalah persentase eritrosit terhadap total volume darah. Jumlah 

PCV di tikus putih normal pada sebuah penelitian rata-rata sebesar 36-48%. 

Peningkatan PCV, hemoglobin, dan jumlah eritrosit di atas kisaran normal 

disebut juga eritrositosis, yang bisa mempengaruhi viskositas (kekentalan) 

darah (Asmilia et al, 2016). Selain radius pembuluh darah, tahanan aliran 

darah juga ditentukan oleh viskositas darah. Viskositas darah dapat juga 

dipengaruhi oleh komposisi plasma dan daya tahan sel terhadap deformasi. 

Makin besar persentase sel dalam darah, maka makin besar PCV-nya 

sehingga makin banyak pergeseran diantara lapisan-lapisan darah dan 

pergeseran inilah yang menentukan viskositas. Peningkatan viskositas dapat 

mengakibatkan aliran darah melalui pembuluh sangat lambat (Muhammad, 

2009). 

2.3 Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif dikarenakan adanya 

elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya sehingga dapat dengan 

mudah bereaksi dengan cara mengikat elektron sel yang betujuan untuk mencapai 

kestabilan dari atom dengan cara mengikat molekul sekitarnya untuk memperoleh 

pasangan elektron. Reaksi ini apabila terjadi terus menerus akan menyebabkan 

berbagai penyakit degeneratif (Astuti & Kuntorini, 2010). 

Dalam tubuh radikal mengalami tiga tahapan yaitu inisiasi, propagasi, dan 

terminasi. Tahap inisiasi merupakan tahapan pembentukan radikal, sedangkan 
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propagasi merupakan tahapan radikal memperbanyak dengan reaksi berantai 

dengan molekul lain dan tahap terminasi yaitu tahapan terjadinya reaksi radikal 

dengan senyawa pembasmi radikal (scavenger) (Aisyah et al, 2015). 

2.3.1 Sumber Radikal Bebas 

Menurut jurnal penelitian He, Pham-huy, & Pham-huy, 2008  radikal 

bebas bisa didapatkan dari  dalam  tubuh (endogen) dapat timbul dari 

berbagai proses reaksi enzimatik dan  non enzimatik didalam sel tubuh. 

Proses enzimatik berupa hasil yang berasal dari proses respirasi sel, proses 

sintesis fagositosis neutrofil dan sistem sitokrom P450 sedangkan yang 

berasal dari reaksi non enzimatik didapat melalui proses fosforilasi oksidatif 

(respirasi aerobik) di mitokondria.  

Radikal bebas yang berasal dari luar dapat berasal dari pencemaran air 

dan udara, asap rokok, alkohol, limbah industri, keracunan logam (Cd, Hg, 

Pb, Fe, As), obat-obatan (siklosporin, gentamisin, tacrolimus, bleomisin), cara 

memasak (daging asap, penggunaan lemak dan minyak) dan juga radiasi. 

2.3.2 Karakteristik dan Sifat Radikal Bebas 

Senyawa radikal bebas dapat menyebabkan berbagai proses kimia 

kompleks dalam tubuh, seperti pada waktu metabolisme sel terjadi proses 

oksidasi atau pembakaran sel, karena secara kimiawi banyak elektron yang 

tidak berpasangan, sehingga radikal bebas mencari dan mengikat partikel dari 

molekul lain agar lebih stabil. Akibatnya, dapat menimbulkan reaksi berantai 

yang dapat merusak sel-sel (Aisyah et al, 2015).  
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2.3.3 Reactive Oxygen Species (ROS) dan Stres Oksidatif 

ROS merupakan hasil dari proses reduksi seluler. Di dalam hal ini, ROS 

merupakan konsekuensi hasil dari penggunaan oksigen dalam pembentukan 

energi yaitu Adenosine triphospat (ATP) di mitokondria (He, Pham-huy, & 

Pham-huy, 2008).  

ROS diketahui memegang peran essensial dalam proliferasi sel jika 

dalam dosis rendah. Beberapa laporan juga mendemostrasikan pentingnya 

ROS pada tranduksi sinyal sel, termasuk apoptosis, ekspresi gen, dan aktivasi 

kaskade sinyal sel (He, Pham-huy, & Pham-huy, 2008). Tetapi dalam jumlah 

produk yang berlebihan akan menyebabkan sitotoksik. ROS dapat 

mengakibatkan oksidasi biomolekul seperti protein, lipid dan asam nukleat. 

Kadar ROS pada intrasel diatur dengan adanya berbagai faktor yang rumit, 

termasuk diantaranya keberadaan nutrisi antioksidan (seperti vitamin C, 

vitamin E dan selenium), pereduksi kofaktor dan peptida (glutathione, 

thioredoxin, dan nicotiamide adenine dinucleotide phosphate), dan enzim 

antioksidan (Superoxide dismutase, catalase, dan Glutathione peroksidase) 

(Guibentif et al, 2016). 

Stres oksidatif terjadi ketika hasil oksidan melebihi kemampuan 

pertahanan antioksidan. Pajanan ringan menyebabkan stres oksidatif juga 

ringan dan mengganggu sistem pertahanan antioksidan sel, pajanan menengah 

sampai yang tinggi mengganggu sistem pertahanan antioksidan yang 

mengimbas kematian sel melalui apoptosis sedangkan pajanan yang sangat 

tinggi, dapat dengan cepat mengganggu sistem pertahanan antioksidan sel dan 
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(Doebrich & Kropschot, 2011) 

Timbal sulfida (Galena) 

menyebabkan kerusakan oksidatif, serta menyebabkan kematian sel akibat 

nekrosis (Gwenny et al, 2013). 

Stres oksidatif berperan penting dalam patofisiologi terjadinya proses 

menua dan berbagai penyakit degeneratif, seperti  kanker, diabetes mellitus 

dan komplikasinya, serta aterosklerosis yang mendasari penyakit jantung, 

pembuluh darah dan stroke (Werdhasari, 2014). 

Pada kondisi stres oksidatif, radikal bebas akan menyebabkan 

terjadinya peroksidasi lipid membran sel dan merusak organisasi membran 

sel. Membran sel ini sangat penting bagi fungsi reseptor dan fungsi enzim, 

sehingga terjadinya peroksidasi lipid membran sel oleh radikal bebas yang 

dapat mengakibatkan hilangnya fungsi seluler secara total (Junaidi & Saputro, 

2015). 

2.4 Timbal dan Sumber Timbal 

 

Gambar 2.6 

 

Timbal merupakan salah satu jenis logam berat alamiah yang tersedia dalam 

bentuk bijih logam, percikan gunung berapi, dan bisa diperoleh di alam. 

Peningkatan aktivitas manusia, seperti pertambangan, peleburan, penggunaan 

dalam bahan bakar minyak dan pemakaian timbal untuk kebutuhan komersial 
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yang meluas telah menyebabkan timbal menyebar di lingkungan (Lubis et al, 

2013) 

Sumber timbal di alam dapat berupa timbal organik dan anorganik. Pajanan 

timbal anorganik dapat diserap melalui penghirupan, oral, dan kulit. Manusia 

tercemari timbal melalui udara, air, debu, dan makanan (Gwenny et al, 2013). 

Sumber timbal di Indonesia berasal dari berbagai sumber seperti bensin 

bertimbal, cat, sayuran, dan pupuk kompos dari sampah kota serta berbagai 

sumber lain antara lain pipa air ledeng kota, paparan dari tempat kerja yang 

terbawa ke rumah, keramik dan kabel berlapis timbal, daur ulang aki, plastik dan 

debu (Lubis et al, 2013).   

Pada Juli 2001 pemerintah sudah memberlakukan bensin bebas timbal tetapi 

di Palembang, Ambon, Sorong  masih ditemukan bensin bertimbal. Di Indonesia 

juga belum dicanangkan peraturan yang mengatur batas ambang kadar timbal 

produk konsumen (Lubis et al, 2013). 

Selain sumber yang telah disebutkan, terdapat juga 80% kandungan timbal 

pada mainan yang empat kali lebih tinggi dari SNI berdasarkan Studi Asosiasi 

Pendidikan dan Mainan Tradisional. Europian Union menguji bahwa dua dari 

empat sepatu plastik yang diproduksi di Indonesia mengandung timbal melebihi 

kadar ambang (Lubis et al, 2013). 

2.4.1 Karakteristik dan Sifat Umum Timbal 

Kadar logam berat timbal yang cukup tinggi dapat menyebabkan 

kontaminasi dalam air, makanan, dan juga udara yang berakibat keracunan 

(Isnaeni, Susanti, & Yulianto, 2013). Timbal bisa masuk dalam tubuh melalui 

inhalasi partikel-partikel timbal, kontak dermal dan ingesti dari bahan-bahan 
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kimia yang didalamnya mengandung timbal (Mutasir, Setiani, & Sulistiyani, 

2016). Jumlah timbal yang terserap pada saluran cerna dipengaruhi beberapa 

faktor seperti pH, partikel, status nutrisi esensial, zat lain yang berada pada 

saluran cerna. Absorpsi timbal akan lebih banyak apabila saluran cerna dalam 

kondisi kosong (Lubis et al, 2013). Menurut National Health And Medical 

Research Council (NHMCR) bahwa kadar timbal >10 mg/dL dapat 

mempengaruhi tekanan darah, sel-sel darah, ginjal, otak dan sistem saraf 

(Mutasir, Setiani, & Sulistiyani, 2016). 

2.4.2 Sifat Fisika dan Kimia Timbal 

Timbal atau plumbum (Pb) adalah logam yang mempunyai warna 

kebiru-biruan atau abu-abu keperakan dengan empat bentuk isotop dengan 

titik didih 1740°C dan titik leleh 327,5°C di atmosfer. Secara kimiawi, timbal 

dapat menstabilkan senyawa lain dan mempunyai titik uap yang rendah 

sehingga banyak digunakan di produk industri (Lubis et al, 2013). 

Dalam pertambangan, logam timbal ini kebanyakan berbentuk sulfida 

logam (PbS), yang disebut galena. Tetapi, bahaya yang ditimbulkan oleh 

penggunaan timbal ini adalah menyebabkan keracunan. Menurut Darmono 

(1995) dalam Agustina, 2014, timbal mempunyai titik lebur rendah, 

mempunyai sifat kimia yang aktif, mudah dibentuk, sehingga dimanfaatkan 

sebagai pelapis logam dalam mencegah karat. Apabila timbal dicampur 

dengan logam lain, maka akan mempunyai kepadatan lebih daripada hanya 

logam murninya. 
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2.4.3 Paparan Timbal Terhadap Eritrosit 

Timbal yang terikat oleh eritrosit dalam darah akan disebarkan ke 

seluruh tubuh. Distribusi timbal pertama kali adalah ke dalam jaringan lunak 

dan berinkorporasi dalam tulang, gigi dan rambut untuk dideposit (storage) 

(Masduqi & Ngabekti, 2015). 

Pada tubuh 90% timbal yang masuk akan diangkut  oleh eritrosit. 

Timbal bersifat pro-oksidan sehingga dalam jangka panjang akan 

mengakibatkan stres oksidatif yang dapat memperpendek umur eritrosit dan 

kerusakan membran eritrosit akibat terjadinya reaksi yang menimbulkan hasil 

spesies oksigen, selain itu stres oksidatif dapat menimbulkan defisiensi G-

6PD yang menghambat pematangan eritrosit pada sumsum tulang (Santosa, 

2015). 

Stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan eritrosit karena terjadi 

peroksidasi lipid pada membran eritrosit. Peroksidasi lipid membran sel 

memudahkan sel eritrosit mengalami hemolisis, yaitu terjadinya lisis pada 

membran eritrosit yang menyebabkan hemoglobin terbebas dan pada 

akhirnya menyebabkan kadar hemoglobin mengalami penurunan (Junaidi & 

Saputro, 2015). 

Pajanan timbal yang terus menerus bisa mengakibatkan rendahnya 

kadar oksigen dijaringan merangsang hormon eritropoeitin untuk 

mempercepat pertumbuhan sel darah merah lewat induksi progenitor CFU-E 

dan BFU-E mempercepat pembelahan dan differensiasi. Dikarenakan 

percepatan eritropoeisis ini, dalam sirkulasi ditemukan banyak retikulosit 

yaitu eritrosit imatur (Santosa, 2015). 
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2.4.3.1 Paparan Timbal terhadap Hemoglobin 

Pada tahap akhir sintesis heme tepatnya penggabungan porfirin 

dan besi diperlukan enzim ferrokelatase dimana dapat dihambat 

produksinya oleh timbal sehingga dapat terjadi kegagalan dalam 

penyusunan hemoglobin (Santosa, 2015). Selain itu, timbal juga 

menghambat enzim ALA dehidratase dimana menyebabkan 

porphobilinogen tidak bisa memasuki siklus protoporfirin (Lubis et al, 

2013). 

2.5  Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

atau suatu senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas dan dapat melindungi 

jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas (Isnaeni, Susanti, & Yulianto, 2013). 

2.5.1 Klasifikasi Antioksidan 

Antioksidan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Antioksidan endogen 

Antioksidan endogen dikelompokkan lagi menjadi antioksidan 

enzimatik dan antioksidan non enzimatik. 

a. Antioksidan enzimatik atau antioksidan primer yaitu antioksidan yang 

secara langsung terlibat untuk netralisasi ROS dan RNS, seperti 

Superoxide dismustase (SOD), Catalase (CAT), Glutathion peroxidase 

(GPx), Glutathion reductase (GRx) (He, Pham-huy, & Pham-huy, 

2008). Cara kerja antioksidan primer ini sebagai pemutus reaksi 

berantai (chain-breaking antioxidant) yang bisa bereaksi dengan 
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radikal-radikal lipid dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil 

(Sayuti & Yenrina, 2015). 

b. Antioksidan non enzimatik, antioksidan ini kerja dengan cara 

mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap 

radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Senyawa pengkelat 

logam yang membentuk ikatan-ikatan dengan logam sifatnya efektif 

sebagai antioksidan sekunder karena hanya senyawa ini menurunkan 

potensil redoks dan karenanya menstabilkan bentuk teroksidasi dari ion-

ion logam. Pengkelat ion-ion logam ini sering disebut sinergis karena 

dapat meningkatkan aktivitas antioksidan fenolik (Sayuti & Yenrina, 

2015). Antioksidan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan 

metabolik dan antioksidan dari nutrisi. Antioksidan metabolik adalah 

antioksidan yang diproduksi dari metabolisme dalam tubuh seperti 

asam lipoat, glutathion, L-ariginine, koenzim Q10, melatonin, asam 

urat, protein pengkelat logam dan transferin sedangkan, antioksidan dari 

nutrisi seringkali dikelompokkan sebagai antioksidan eksogen (He, 

Pham-huy, & Pham-huy, 2008).  

2. Antioksidan eksogen 

Antioksidan eksogen atau yang bisa disebut dengan antioksidan yang 

berasal dari nutrisi merupakan antioksidan yang tidak bisa diproduksi oleh 

tubuh dan hanya bisa didapat dari makanan atau suplemen seperti vitamin 

E, vitamin C, karotenoid, selenium, zinc, mangan, flavonoid, omega 3, 

omega 6, dan asam lemak (He, Pham-huy, & Pham-huy, 2008). 
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2.5.2 Proses Antioksidan 

Proses antioksidan berdasarkan mekanisme pertahanannya dibedakan 

menjadi:  

a) Mekanisme kerja antioksidan dengan chain-breaking/scavenger 

yaitu mekanisme kerja antioksidan dengan mendonasikan satu 

elektronnya. Antioksidan yang mendonorkan satu elektronnya akan 

menjadi radikal bebas, namun cenderung relatif stabil atau bisa juga 

dinetralisir oleh antioksidan lainnya. Contoh antioksidan dengan 

mekanisme ini adalah vitamin E, vitamin C, flavonoid, asam urat, 

koenzim Q10 (Ardhie, 2011). Selain itu, antioksidan yang bekerja 

dengan mekanisme ini antara lain, superoksida dismutase (SOD), 

glutation peroksidase (GPx) dan Katalase (CAT) (Sayuti & Yenrina, 

2015) 

b) Mekanisme kerja antioksidan preventif yang bekerja dengan 

mengikat logam, menyingkirkan berbagai logam transisi pemicu 

ROS dan menyingkirkan ROS. Contoh antioksidan yang bekerja 

dengan mekanisme ini contohnya transferin, laktoferin, 

seruloplasmin, dan albumin (Ardhie, 2011). 

c) Mekanisme kerja dengan pertahanan tersier dilakukan untuk 

menncegah penumpukan biomolekul yang telah rusak agar tidak 

menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Misalnya, kerusakan DNA 

akan diperbaiki oleh enzim metionin sulfaoksida reduktase (Ardhie, 

2011). 
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2.5.3 Meniran sebagai Antioksidan 

Tubuh memiliki mekanisme pertahanan antioksidan endogen dari stres 

oksidatif. Mekanisme kerja antioksidan endogen seperti enzim superoksida 

dismutase (SOD) yang terdapat di dalam sitosol dan mitokondria dengan 

mengubah radikal superoksida (O2) yang dihasilkan dari respirasi serta yang 

berasal dari  lingkungan, menjadi hidrogen peroksida (H2O2), yang masih 

bersifat reaktif. Peroksida dikatalisis oleh enzim katalase dan glutation 

peroksidase (GPx). Katalase mampu menggunakan satu molekul H2O2 

sebagai substrat elektron donor dan satu molekul H2O2 menjadi substrat 

elektron akseptor, sehingga 2 molekul H2O2 menjadi 2 H2O dan O2 

(Werdhasari, 2014). 

Di dalam eritrosit dan jaringan lain, enzim glutation peroksidase (GPx) 

mengkatalisis destruksi H2O2 dan lipid hidroperoksida dengan menggunakan 

glutation tereduksi (GSH), melindungi lipid membran dan hemoglobin dari 

serangan oksidasi oleh H2O2, sehingga mencegah terjadinya hemolisis yang 

disebabkan oleh serangan peroksida.GSH akan dioksidasi menjadi GS-SG. 

Agar GSH terus tersedia untuk membantu kerja enzim GPx, maka GS-SG ini 

harus direduksi lagi menjadi GSH. Fungsi ini diperankan oleh enzim 

glutation reduktase (GRed). H2O2 yang tidak dikonversi menjadi H2O, dapat 

membentuk radikal hidroksil reaktif (OH) apabila bereaksi dengan ion logam 

transisi (Fe
2+

/Cu
+
). OH bersifat lebih reakif dan berbahaya karena dapat 

menyebabkan kerusakan sel melalui peroksidasi lipid, protein dan DNA 

(Werdhasari, 2014). 
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Di pihak lain, tubuh tidak mempunyai enzim yang dapat mengubah OH 

menjadi molekul yang aman bagi sel. Tubuh manusia dapat menetralisir 

radikal bebas bila jumlahnya tidak berlebihan, dengan mekanisme pertahanan 

antioksidan endogen. Bila antioksidan endogen tidak mencukupi, tubuh 

membutuhkan antioksidan dari luar. Berbagai tanaman maupun obat sintetis 

dapat berperan sebagai antioksidan eksogen (Werdhasari, 2014). 

Meniran memiliki kemampuan antioksidan yang terbukti dengan 

metode pengukuran antioksidan yaitu 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 

ABTS, Total Phenolic Content (TPC), Total Flavonoid Content (TFC), Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP) (Amin et al, 2012). 

Vitamin C yang terdapat di meniran juga merupakan antioksidan kuat 

untuk mencegah stres oksidatif oleh karena radikal bebas dengan mekanisme 

kerja antioksidan sebagai scavenger (Kadri, Sy, & Yerizel, 2015). 

Pada penelitian Karakterisasi Ekstrak Herba Meniran dengan Analisa 

Fluoresensi tahun 2013, menunjukkan bahwa ekstrak meniran juga 

mengandung ekstrak tanin. Tanin memiliki kemampuan biologis yaitu 

sebagai pengkelat logam dimana dapat bekerja seperti mekanisme kerja 

antioksidan preventif. Aktivitas pengkelat logamnya ini dapat mengendapkan 

logam sehingga tidak dapat diabsorpsi oleh usus (Hanani, Santcarwati, & 

Setiani, 2016).  

Pada penelitian Azizah et al, 2015 diketahui dosis 200 mg/kgBB dapat 

menunjukkan aktivitas antioksidan meniran. Penggunaan pelarut air, etanol 

dan metanol baik digunakan untuk senyawa polar seperti senyawa fenolik dan 

flavonoid yang diyakini sebagai antioksidan yang efektif (Alam, Bristi, & 
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Rafiqquzaman, 2013). Daya antioksidan paling kuat diantara pelarut 

metanol:air, etanol:air, dan aseton:air untuk herba meniran adalah pelarut 

methanol : air (Elrika, Riva’I, Zulharmitta, 2010). Dalam penelitian yang lain 

menjelaskan bahwa pelarut etanol paling sering digunakan untuk ekstraksi 

daripada metanol dikarenakan toksisitasnya, sehingga hanya bisa digunakan 

pada metode tertentu terutama pada metode untuk in vitro (Alam, Bristi, & 

Rafiqquzaman, 2013).   

Penelitian lainnya, Martinus dan Riva’I, 2011 mengenai Pengaruh 

Perbandingan Etanol:Air Sebagai Pelarut Ekstraksi Terhadap Perolehan Kadar 

Fenolat Dan Daya Antioksidan Herba Meniran (Phyllanthus Niruri L.) 

menunjukkan kadar perbandingan untuk kadar fenolat dan air yang baik 

untuk pengekstraktif adalah 60:40. 

2.6 Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

2.6.1 Taksonomi Tikus Putih 

Menurut Hedrich (2006) klasifikasi dari Rattus norvegicus adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata           

Kelas   : Mammalia   

Ordo   : Rodentia  

Famili   : Murinae  

Genus   : Rattus  

Spesies   : Rattus norvegicus 



33 
 

 

 

 

 

 

 (Hedrich, 2006) 

Gambar 2.7 

Tikus putih (Rattus norvegicus)  

2.6.2 Karakteristik dan Morfologi Tikus Putih 

Tikus merupakan mamalia yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia, baik bersifat menguntungkan maupun merugikan. Salah 

satu sifat menguntungkan tikus adalah sebagai hewan coba. Jenis yang paling 

umum digunakan sebagai hewan coba adalah tikus Norwegia yang telah 

berevolusi menjadi Rattus norvegicus yang hidup terutama dalam liang di 

tanah (Balitbangtan, 2016). 

Rattus norvegicus sebagai hewan omnivora (pemakan segala) yang 

biasanya mau mengkonsumsi semua makanan yang dapat dimakan manusia. 

Menurut Pribadi (2008), kebutuhan pakan bagi seekor tikus setiap harinya 

kurang lebih sebanyak 10% dari bobot tubuhnya, jika pakan tersebut berupa 

pakan kering. Hal ini dapat pula ditingkatkan sampai 15% dari bobot 

tubuhnya jika pakan yang dikonsumsi berupa pakan basah. Kebutuhan minum 

seekor tikus setiap hari kira-kira 15-30 ml air. Jumlah ini dapat berkurang jika 

pakan yang dikonsumsi sudah mengandung banyak air. 

Rattus norvegicus dapat berkembang biak secara cepat dan dalam 

jumlah yang cukup besar. Hewan ini berbeda dengan mencit, karena memiliki 
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ukuran tubuh yang lebih besar dari pada mencit. Anatomi tikus dimana 

tempat esofagusnya bermuara ke dalam lambung yang tidak dilengkapi 

dengan kantong empedu (Pritchett & Corning, 2004). 

Rattus norvegicus dewasa umur 2 bulan memiliki berat rata-rata 200-

300 gram. Berat badan tersebut dapat juga mencapai 500 gram, dengan 

ukuran yang relatif besar, Rattus norvegicus mudah dikendalikan atau dapat 

diambil darahnya dalam jumlah yang relatif besar pula (Pritchett & Corning, 

2004). 

 Tikus sebagai “mouse model” sangat cocok untuk penelitian penyakit 

pada manusia dengan adanya kesamaan organisasi DNA dan ekspresi gen 

dimana 98% gen manusia memiliki gen yang sebanding dengan gen tikus. 

Tikus juga memiliki kesamaan dengan manusia dalam sistem reproduksi, 

syaraf, metabolisme, penyakit (kanker, diabetes) dan bahkan kecemasan. 

Melalui penelitian manipulasi gen tikus dapat dipakai untuk pengembangan 

pengobatan penyakit manusia, membantu memahami fisiologis manusia dan 

penyebab penyakit (Balitbangtan, 2016). 

Darah perifer tikus sering dikumpulkan untuk percobaan atau untuk 

mengevaluasi penyakit. Mengingat ukuran kecil dari vena tikus, venipuncture 

tidak dilakukan secara rutin. Pengambilan darah dari ekor dapat dilakukan 

untuk mendapatkan tetes darah sedikit dan mungkin tidak cukup untuk 

hapusan darah persiapan atau analisis hematologi otomatis. Pengumpulan 

darah bisa juga dilakukan dengan melibatkan retroorbital mata atau 

perdarahan submandibular, yang dapat dikumpulkan sekitar 50–100 μL. Jika 

pengambilan darah lewat retroorbital dilakukan dengan benar, ini bisa 
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dilakukan beberapa kali tanpa kerugian signifikan terhadap hewan (meskipun 

beberapa institusi memerlukan anestesi untuk prosedur ini).  

Untuk volume darah yang lebih besar, bisa dilakukan dengan 

pengambilan lewat jantung. Setelah di anestesi, pengambilan dapat dilakukan 

dengan pengambilan di jantung bagian ventrikel kiri. Hingga 1–2 mL dari 

darah bisa dikumpulkan. Prosedur ini adalah prosedur pengambilan terminal 

pada tikus (Dintzis, Montine, & Treuting, 2018). 

Tabel 2.2 Perbandingan Perbedaan Rentang Darah Perifer dan Komponen 

Parameter Hewan Pengerat Manusia 

Mencit Tikus 

Volume darah (ml) per kg BB 70-80 60 70 

Rata-rata total volume darah (ml) 1,25-1,75 20 4.700-

5.000 

Denyut jantung (detak/menit) 400-800 300-500 80-120 

Tekanan darah (mmHg) 125/90 116/90 120/80 

Hematokrit (persentase sel darah merah 

pada total volume darah) 

39-49 39-69 36-45 

Hitung jenis sel darah merah (juta/µl) 7-13 5,8-10 3,8-5 

Hemoglobin (g/dl)  12,2-16,2 13-23 11,5-15,5 

Mean corpuscular volume (fl) 42-50 58-77 81-98 

Mean corpuscular hemoglobin (pg) 14-17 17-25 27,3-33,6 

Mean corpuscular haemoglobin 

concentration (g/dl) 

33-36 27-38 32,2-36,5 

Red cell distribution width of coefficient 

variation (%) 

14-20 10-15 11,6-14,4 

Hitung jenis sel darah putih (per µl) 5.000-12.000 4.000-

18.000 

4.300-

10.000 

Hitung platelet (per µl) 300.000-

1.000.000 

800.000-

2.600.000 

150.000-

400.000 

Neutrofil (%) 20-25 16-54 34-71 

Limfosit (%) 70-75 38-79 19-53 

Monosit (%) 2-6 3-11 5-13 

Eosinofil (%) 0-3 0,1-4,3 0-7 

Basofil (%) 0-0,1 0-1,7 0-1 

(Dintzis, Montine, & Treuting, 2018) 
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Pada penelitian yang dilakukan Ameri et al, 2011 yang membandingkan 

stabilitas hematologi antara kera, kelinci, tikus dan mencit yang disimpan di 

suhu 4˚C dengan EDTA yang dianalisis dengan hematology analyser ADVIA 

120 menunjukkan antara darah tikus dan mencit secara signifikan 

menunjukkan ketidakstabilan diantara keduanya. Darah tikus dan mencit 

mengalami peningkatan MCV  dan penurunan MCHC, CHCM dan perubahan 

hitung monosit. Pada mencit selain yang telah disebutkan diatas juga 

menunjukkan peningkatan RDW dan MPV (Ameri et al, 2011). Pada 

penelitian ini, akan dilakukan pada tikus oleh karena keadaan hematologi 

tikus yang lebih stabil daripada mencit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


