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Indonesia sangat kaya dengan berbagai spesies flora. Sebanyak 40 ribu jenis flora yang tumbuh 

didunia, 30 ribu diantaranya tumbuh di Indonesia. Sekitar 26% telah dibudidayakan dan sisanya 

sekitar 74% masih tumbuh liar di hutan-hutan. Indonesia telah membudidayakan lebih dari 940 

jenis spesies sebagai obat tradisional (Hernani, 2001).jatropha multifida L mengandung senyawa 

alkaloid jatrophine yang bisa digunakan untuk proses pembekuan darah, atau digunakan sebagai 

obat luka baru (Anonimous, 2005). Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan 

tubuh lain, berada dalam konsentrasi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan 

sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport berbagai bahan serta fungsi 

homeostatis (Sadikin, 2001). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi getah batang tanaman 

yodium (Jatropha multifida L) terhadap lama waktu koagulasi darah secara In Vitro serta untuk 

mengetahui konsentrasi paling efektif pemberian getah batang tanaman yodium (Jatropha 

multifida L) terhadap lama waktu koagulasi darah secara In Vitro. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen sesungguhnya, populasi dalam penelitian ini 

adalah darah manusia golongan B, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah 

manusia sebanyak 12 ml, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random 

sampling, variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi getah batang tanaman 

yodium (Jatropha multifida L), sedang variabel terikat dalam penelitian ini adalah lama waktu 

koagulasi darah (detik) secara in vitro, yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

darah berasal dari satu individu (manusia), jumlah pengambilan darah setiap perlakuan sama 0,5 

ml, waktu pengambilan darah sama yaitu pada waktu pagi pukul 07.00, suhu ruangan penelitian 

37oC. Rancangan penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

Anava Satu Arah.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

getah batang tanaman yodium (Jatropha multifida L) terhadap lama waktu koagulasi darah secara 

in vitro. Terjadinya koagulasi darah yang berbeda diakibatkan karena pemberian konsentrasi 

yang berbeda pula, terbukti pada konsentrasi 30% dan 50% yang berbeda nyata dengan 

perlakuan kontrol. Pada konsentrasi getah batang tanaman yodium 70% ialah paling efektif 

dengan rata-rata waktu 2,72 detik. Getah batang tanaman yodium dapat digunakan untuk 

penggumpalan darah dan dapat digunakan untuk mengobati luka baru.  

 


