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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak teh hijau (Camelia sinensis) terhadap penurunan kadar hemoglobin dan nilai
hematokrit pada tikus Wistar (Rattus norvegicus). Hewan yang digunakan adalah 20 ekor tikus Wistar berumur 2,5-3,0 bulan. Pemberian ekstrak
teh hijau dilakukan selama 30 hari berturut-turut. Pengambilan darah dilakukan melalui sinus orbitalis sebanyak 2 ml menggunakan pipet kapiler.
Selama penelitian tikus percobaan diberi pakan komersial (Turbo Feed T.79-4)) dan akuades sebagai air minum secara ad libitum. Rancangan
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Kelompok P0 (kontrol); P1, diberi ekstrak teh
hijau dengan dosis 0,045 g/ml/hari; P2, diberi ekstrak teh hijau dengan dosis 0,060 g/ml/hari; dan P3, diberi ekstrak teh hijau dengan dosis 0,075
g/ml/hari. Data dianalisis dengan analisis varian (Anava) pola searah. Rata-rata (±SD) kadar hemoglobin (g/dl) pada P0; P1; P2; dan P3 masingmasing adalah 11,86±0,55; 12,58±1,40; 11,82±0,69; dan 12,50±0,84 (P>0,05). Rata-rata (±SD) nilai hematokrit (%) pada P0; P1; P2; dan P3
masing-masing adalah 44,00±4,30 ; 43,40± 1,14; 44,00±1,58 dan 42,80±1,79 (P>0,05). Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak teh hijau tidak
memengaruhi kadar hemoglobin dan nilai hematokrit pada tikus Wistar.
____________________________________________________________________________________________________________________
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of green tea (Camelia sinensis) extract on hemoglobin and hematocrit level of Wistar rat (Rattus
norvegicus). Sample animals used were 20 rats strain Wistar aged 2.5-3.0 months. Green tea extract was given for 30 days consecutively. Blood
collection was conducted via orbitalis sinus for 2 ml using capillary pipette. Rats were fed with standart commercial food (Turbo Feed T.79-4) and
aquadest as drinking water ad libitum. This study used completely randomized design (CRD) pattern with 4 treatments and 5 replications. The control
group (P0) without any treatment, P1 was given green tea extract 0.045 g/ml/day, P2 was given green tea extract 0.060 g/ml/day, and P3 was given
green tea extract 0.075 g/ml/day. Data were analyzed by oneway analysis of variance (Anova). The result showed that mean±SD of hemoglobin levels
(g/dl) on each treatment group (P0, P1, P2, and P3) were 11.86±0.55, 12.58±1.40, 11.82±0.69, and 12.50±0.84 respectivey. Mean±SD of hematocrit
levels (%) on each treatment group (P0, P1, P2, and P3) were 44.00±4.30, 43.40±1.14, 44.00±1.58, and 42.80±1.79. To conclude, the administration of
green tea extract has no effect (P>0.05) on haemoglobin and hematocrit levels of Wistar rat.
____________________________________________________________________________________________________________________
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PENDAHULUAN
Tanaman teh (Camelia sinensis) diduga berasal dari
Asia Tenggara. Pada tahun 2737 SM teh sudah dikenal
di Cina. Bahkan sejak abad ke-4 telah dimanfaatkan
sebagai salah satu komponen ramuan obat (Ghani,
2002). Teh merupakan salah satu minuman terpopuler
di dunia karena selain nikmat juga bermanfaat untuk
kesehatan (Suprihatini, 2007). Kebiasaan minum teh
sudah menjadi budaya bagi penduduk dunia. Selain air
putih, teh merupakan minuman yang paling banyak
dikonsumsi oleh manusia. Rata-rata konsumsi teh
penduduk dunia adalah 120 ml/hari per kapita (Cao et
al.,1996).
Menurut Bambang (2006), teh hijau Indonesia
merupakan produk yang unik karena diolah dari pucuk
teh Camelia sinensis var asssmica. Teh hijau berasal
dari tanaman teh yang dalam pengolahannya tidak
mengalami proses oksidasi, sedangkan yang dalam
pengolahannya mengalami proses oksidasi menjadi teh

hitam. Teh hijau memiliki kandungan senyawa
polifenol termasuk di dalamnya flavonoid terutama
flavanols dan flavonols yang setara 30% dari berat daun
kering. Polifenol sendiri mengandung senyawa aktif
berupa katekin (Pambudi, 2000).
Menurut riset yang dilakukan oleh Morck et al.
(1983) yang disitasi oleh Samman et al. (2001), minum
teh paling tidak satu jam sebelum atau setelah makan
akan mengurangi daya serap sel darah terhadap zat besi
sebanyak 64%. Zat besi merupakan mineral mikro yang
paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan
hewan, yaitu sebanyak 3-5 g. Zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, yaitu sebagai
alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh,
sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai
bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan
tubuh (Almatsier, 2009).
Teh hijau diketahui mempunyai banyak manfaat
kesehatan antara lain menurunkan risiko terjadinya
penyakit kardiovaskular (Hertog et al., 1997),
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mencegah
karang
gigi,
menenangkan
saraf,
menurunkan kolesterol, dan mempertahankan berat
badan (Ismawan, 2012). Hindamarch et al. (2000)
menyatakan bahwa konsumsi teh dapat meningkatkan
kondisi kognitif dan psikomotor pada orang dewasa.
Walaupun teh mempunyai banyak manfaat terhadap
kesehatan, ternyata teh juga diketahui dapat
menghambat penyerapan zat besi yang bersumber dari
non-heme sebesar 79-94% jika dikonsumsi bersamaan
pada saat makan. Kandungan teh yang dapat
memengaruhi penyerapan zat besi dari makanan
disebut tanin. Penurunan absorpsi besi dapat
menimbulkan anemia karena besi merupakan salah satu
komponen yang membentuk struktur eritrosit (Hurrell
et al, 1999).
Hasil riset Sriwahyuni et al. (2011), bahwa tidak
ada pengaruh pemberian filtrat teh hijau dengan dosis
0,015 g/hari, 0,030 g/hari dan 0,045 g/hari terhadap
kadar hemoglobin pada tikus Wistar. Menurut Husain
(1998), bahwa pemberian seduhan teh hijau dengan
dosis 5 dan 7 g/hari dapat menurunkan nilai
hemoglobin dan 3, 5, dan 7 g/hari dapat menurunkan
nilai hematokrit pada marmot.
Darah merupakan cairan berwarna merah yang
terdiri dari plasma dan komponen seluler (Fairus,
2011). Eritrosit pada hewan mamalia tidak memiliki
inti karena sel akan kehilangan inti sebelum memasuki
peredaran darah (Brown, 1993). Eritrosit merupakan sel
darah merah yang membawa hemoglobin dalam
sirkulasi sel-sel tubuh. Eritropoiesis atau pembentukan
eritrosit pada mamalia berlangsung di sumsum tulang
(Ganong, 2008). Hemoglobin berfungsi mengangkut
oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengembalikan
karbondioksida dari jaringan ke paru-paru (Frandson,
2005). Menurut Meyer et al. (2004) eritrositosis
ditandai dengan peningkatan hematokrit, hemoglobin,
dan jumlah eritrosit di atas kisaran normal.
Hematokrit adalah persentase eritrosit terhadap total
volume darah (Frandson et al., 2003). Jumlah
hematokrit pada tikus putih normal sebesar 36-48% dan
jumlah hemoglobin pada tikus putih sebesar 11-18 g/dl
(Malole et al., 1989). Menurut Cunningham (2002),
peningkatan nilai hematokrit memiliki manfaat yang
terbatas
karena
dapat
menaikkan
viskositas
(kekentalan) darah yang akan memperlambat aliran
darah pada kapiler dan meningkatkan kerja jantung.
MATERI DAN METODE
Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
20 ekor tikus putih Wistar (Rattus norvegicus), umur
2,5-3,0 bulan, dengan berat 200-300 g, secara klinis
sehat dan mempunyai kondisi tubuh dengan kriteria baik.
Hewan coba diperoleh dari FMIPA Jurusan Biologi
Universitas Sumatera Utara. Semua tikus diadaptasikan
selama 2 minggu. Tikus tersebut dikandangkan dalam
rak plastik sederhana yang berukuran 40 x 30 x 18 cm
dengan bagian atasnya ditutup dengan kawat strimin.
Tiap rak berisi lima ekor. Kandang dialasi dengan sekam
yang diganti tiga hari sekali untuk menjaga kebersihan
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dan kesehatan. Tikus diberi minum akuades dan pakan
komersial standar yaitu pellet (Turbo Feed T.79-4)
secara ad libitum. Komposisi Turbo Feed terdiri atas
protein 16-18%, lemak 4%, kadar abu 12%, serat 8%,
dan kadar air 12%.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen
laboratorium dengan menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima
ulangan. Hewan coba dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu
kelompok kontrol (P0), teh hijau dengan dosis 0,045
g/ml/hari kelompok (P1), teh hijau dosis 0,060 g/ml/hari
kelompok (P2), teh hijau dosis 0,075 g/ml/hari kelompok
(P3). Pemberian teh hijau (Camellia sinensis) dilakukan
selama 30 hari berturut-turut.
Pembuatan Ekstrak Teh Hijau (Camelia sinensis)
Proses ekstraksi teh hijau diawali dengan
menghancurkan daun teh hijau kering dengan
menggunakan blender hingga halus. Kemudian
dilakukan penyeduhan teh hijau dengan air dengan
perbandingan 1:100 pada suhu 85 C selama delapan
menit sambil terus diaduk. Teh yang telah diseduh
kemudian disaring untuk mendapatkan ekstrak murni
teh hijau (Sharief, 2006).
Pengambilan Darah
Pengambilan darah dilakukan melalui sinus orbitalis
dengan menggunakan pipet kapiler. Darah ditampung
didalam tabung yang telah diisi dengan ethylene
diamine tetraacetic acid (EDTA) sebagai antikoagulan
untuk mencegah pembekuan darah. Selanjutnya
dilakukan pengamatan terhadap kadar hemoglobin dan
nilai hematokrit.
Pemeriksaan Kadar Hemoglobin
Tabung Sahli diisi dengan larutan HCl 0,1 N sampai
batas tera 2. Darah dihisap dengan pipet Sahli sampai
skala 20 mm3. Ujung pipet yang telah digunakan
dibersihkan dari sisa-sisa darah dengan menggunakan
tisu. Darah kemudian dipindahkan ke dalam tabung
Sahli yang telah diisi dengan larutan HCl 0,1 N. Kedua
bahan diaduk dan didiamkan 5-10 menit agar terbentuk
asam hematin (berwarna kuning kecoklatan) kemudian
ditambahkan akuades sehingga warna sampel sama
dengan warna standar pada tabung Sahli. Pembacaan
dilakukan dengan melihat permukaan cairan (miniskus
bawah) dan pada skala tabung Sahli yang dilihat pada
lajur g% yang berarti banyaknya hemoglobin dalam
gram per 100 ml darah (Dharmawan, 2002).
Pemeriksaan Nilai Hematokrit
Darah yang sudah diberi antikoagulan dimasukkan
ke dalam tabung mikro kapiler hingga 3/4 dari tinggi
tabung mikro kapiler. Kemudian, bagian ujung tabung
ditutup
dengan
menggunakan
lilin
sumbat
(creastoseal). Tabung yang berisi darah kemudian
disentrifuga selama 2-3 menit dengan kecepatan 16000
rpm. Setelah disentrifuga terlihat ada pemisahan antara
sel-sel darah dengan plasma. Pengukuran dilakukan
dengan membandingkan bagian darah yang mengendap
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Tabel 1. Rata-rata (±SD) kadar hemoglobin (g/dl) dan hematokrit (%) tiap kelompok tikus Wistar yang diberi ekstrak teh hijau
P1 (ekstrak teh hijau
P2 (ekstrak teh hijau
P3 ekstrak teh hijau
Perlakuan
P0 (kontrol)
dosis 0,045 g/ml/hari)
dosis 0,060 g/ml/hari)
dosis 0,075 g/ml/hari)
Kadar hemoglobin (g/dl)
11,86±0,55a
12,58±1,40a
11,82±0,69a
12,50±0,84a
Hematokrit (%)
44,00±4,30a
43,40±1,14a
44,00±1,58a
42,80±1,79a
a

Superskrips yang sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05)

dengan seluruh bagian darah yang ada di dalam
tabung mikrohematokrit dengan menggunakan alat
microhematocrit reader dan hasilnya dinyatakan
dalam % (Bijanti et al., 1992).
Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis
analisis varian (Anava) pola searah.

menggunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata (±SD) kadar hemoglobin dan hematokrit
yang diberi ekstrak teh hijau tiap masing-masing
kelompok disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis
statistik menunjukkan bahwa pemberian ekstrak teh
hijau tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar
hemoglobin. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Sriwahyuni et al.
(2011), bahwa tidak ada pengaruh pemberian filtrat teh
hijau dengan dosis 0,015; 0,030; dan 0,045 g/hari
terhadap kadar hemoglobin pada tikus Wistar. Menurut
Malole et al. (1989), kadar normal hemoglobin pada
tikus Wistar berkisar 11-18 g/dl dan 11-19 g/dl (Smith
et al., 1988). Kadar hemoglobin dari hasil penelitian ini
masih berada dalam kisaran normal yaitu 11,8-12,5
g/dl.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak teh hijau tidak berpengaruh nyata
(P>0,05) terhadap nilai hematokrit tikus Wistar. Hal ini
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Husain (1998), bahwa pemberian seduhan teh hijau
dengan dosis 5 dan 7 g/hari dapat menurunkan nilai
hemoglobin dan 3, 5, dan 7 g/hari dapat menurunkan
nilai hematokrit pada marmot. Menurut Baker et al.
(1979) dan Malole et al. (1989), nilai normal
hematokrit (%) pada tikus Wistar berkisar 36-48%.
Nilai hematokrit yang didapat dalam penelitian ini
masih berada dalam kisaran normal yaitu 42,8-44,0%.
KESIMPULAN
Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak teh hijau
tidak memengaruhi kadar hemoglobin dan nilai
hematokrit pada tikus Wistar.
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