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PENGARUH  SERBUK DAUN KELOR LOKAL NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PADA 

TIKUS KURANG GIZI (EVALUASI  BERAT BADAN DAN KADAR ALBUMIN SERUM) 

Fifi Luthfiyah 

ABSTRAK  

Masalah Kurang Energi Protein (KEP) di  Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi 
prevalensinya.  Serbuk daun kelor (Moringa oleifera) lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) 
merupakan alternatif  tanaman  kaya gizi. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan berat 
badan dan konsumsi pakan pada tikus kurang gizi dengan berbagai kelompok perlakuan. 
Metode penelitian ekperimental laboratorik in vivo,post-test randomized control group design. 
Dua puluh ekor tikus dikelompokkan sesuai perlakuan dalam lima kelompok diberi perlakuan 
selama 56 hari (P-0 =diet normal; P-1  = diet rendah protein;P-2 = diet rendah protein, + serbuk 
daun kelor dosis I (0,18gr/hari); P-3 = diet rendah protein+serbuk daun kelor dosis II 
(0,36gr/hari);P-4 =diet rendah protein + serbuk daun kelor dosis III (0,72gr/hari). Merancang 
desain tikus model Kurang Energi Protein dengan Diet rendah protein diberikan selama 56 hari 
(sampai berat badan tikus menunjukkan penurunan 20% dari Berat Badan awal) dengan 
komposisi Kadar protein 5,6%  dan kadar karbohidrat 67,8%. Data hasil desain hewan model 
dianalisis secara deskriptif. Data hasil pemeriksaan berat badan dan jumlah konsumsi diolah 
dengan uji One Way ANOVA. Hasil penelitian membuktikan pemberian diet rendah protein 
dapat menunjukkan tanda-tanda kurang gizi  seperti berat badan yang menurun, kondisi fisik 
yang lemah dan penampilan fisik seperti bulu mudah rontok, kusam dan berkutu. Pemberian 
serbuk daun kelor dosis berbeda dapat meningkatkan Berat bada serta meningkatkan kadar 
Albumin Serum tikus ke arah normal. Kesimpulan : Pemberian diet rendah protein dapat 
digunakan untuk mendesain tikus model Kurang Energi Protein. Serbuk daun kelor Lokal NTB 
dapat meningkatkan berat badan dan kadar albumin serum  mengarah ke tikus normal. 
 
ABSTRACT 
Problems Protein Energy Malnutrition (PEM) in West Nusa Tenggara (NTB) is still quite high 
prevalence. Moringa leaf powder (Moringa oleifera) Local West Nusa Tenggara (NTB) is an 
alternative to nutrient-rich plants. This study aims to determine differences in body weight and 
feed intake in malnourished rats with different treatment groups. Laboratory experimental 
research methods in vivo, post-test randomized control group design. Twenty rats were divided 
into five groups according to treatment were treated for 56 days (P-0 = normal diet, P-1 = a diet 
low in protein, P-2 = low-protein diet, a dose of moringa leaf powder + I (0.18 g / days), P-3 = 
low protein diet + II dose of moringa leaf powder (0.36 g / day), P-4 = low protein diet + III dose 
of moringa leaf powder (0.72 g / day). Designing design mouse models Less protein energy with 
low-protein diet was given for 56 days (until the body weight of rats showed a decrease of 20% 
of the initial body weight) with a composition of 5.6% protein content and carbohydrate content 
of 67.8%. Data from animal models of the design were analyzed descriptively. Data results of 
weight and amount of consumption of processed with One Way ANOVA test. research proves 
granting low-protein diet may show signs of malnutrition such as decreased body weight, poor 
physical condition and physical appearance such as hair fall out easily, dull and lousy. giving 
different doses of Moringa leaf powder can improve bada weight and increase serum albumin 
levels towards normal mice. Conclusions: providing low-protein diet can be used to design a rat 
model of protein Energy Malnutrition. NTB Local Moringa leaf powder can increase body weight 
and serum albumin levels leads to normal mice. 
 
 



2 
 

Pendahuluan 
Kurang Energi Protein (KEP) 

merupakan salah satu masalah kesehatan 
anak yang masih menjadi problema khusus 
di Indonesia atau di negara berkembang 
lainnya. Penyebab KEP sangat kompleks. 
Masalah sosial ekonomi yang rendah 
menjadi penyebab utama asupan gizi yang 
kurang, sehingga disebut dengan Malnutrisi 
Primer. Sedangkan malnutrisi sekunder 
adalah gejala gangguan gizi yang 
diakibatkan oleh penyakit tertentu. Misalnya 
adanya penyakit saluran cerna, intoleran 
makanan atau alergi makanan. Hal tersebut 
dapat menghambat asupan nutrisi pada 
anak. Sehingga nafsu makannya menjadi 
menurun dan berat badan juga menurun. 
(DepKes RI, 2003) Untuk menentukan 
klasifikasi berat ringannya KEP dapat 
menggunakan beberapa cara dan metode. 
Paling sering digunakan dan cukup mudah 
dilakukan adalah dengan melihat berat 
badan dan umur anak disesuaikan dengan 
grafik KMS (Kartu Menuju Sehat). KEP 
dapat menyebabkan beberapa efek negatif, 
salah satunya terhadap penurunan 
konsentrasi albumin, globulin, dan total 
protein dalam darah (DepKes, 2003). 
Albumin merupakan protein serum yang 
memiliki kandungan cukup besar dalam 
tubuh sekitar 5% dan disintesis oleh hati 
setiap harinya. Albumin memiliki half life 
yang cukup panjang yaitu 14-20 hari dan 
benar-benar mampu untuk menjadi marker 
status nutrisi kronik. Fungsi albumin yang 
utama sebagai protein carier dan membantu 
untuk menjaga tekanan osmotik. (Bahn.Le, 
2006) Manifestasi klinis dari KEP adalah 
gangguan metabolik yang menyebabkan 
edema karena kekurangan protein dalam 
diet. Hal ini disebabkan berbagai asam 
amino esensial dalam serum yang 
diperlukan untuk sintesis dan metabolisme 
mengalami kekurangan. Makin 
berkurangnya asam amino dalam serum ini 
akan menyebabkan kurangnya produksi 
albumin hepar, yang berakibat timbulnya 
edema (Bahn. Le, 2006). Pemajanan pada 
asupan karbohidrat yang tinggi akan selalu 

membuat kadar insulin tinggi pada 
kwashiorkor. Hal ini berlawanan dengan 
yang ditemukan pada marasmus. Kadar 
insulin yang rendah sangat mendukung 
proses katabolisme otot. Dengan demikian, 
penyusutan massa otot terjadi lebih banyak 
pada marasmus dibandingkan kwashiorkor. 
Asupan protein diet yang rendah pada 
kwashiorkor mengakibatkan berkurangnya 
sintesis protein plasma, khususnya albumin 
serta transferrin, dan juga berkurangnya 
sintesis hemoglobin. Sintesis protein yang 
terganggu di dalam hati bersama dengan 
karbohidrat yang cukup dari makanan 
hingga sintesis lipid tetap berlangsung, akan 
mengakibatkan penumpukan triasilgliserol di 
dalam hati (perlemakan hati) (Murray, 
2001). Perkembangan penelitian tentang hal 
tersebut di Indonesia masih sangat sedikit, 
sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih 
banyak lagi tentang kondisi Kurang Energi 
Protein pada tikus model.Peneliti menilai 
penting membuat tikus model malnutrisi 
karena ada dua alasan. Yang pertama 
adalah untuk menjelaskan dasar biokima 
dan respon fisiologis terutama dalam 
metabolisme protein pada keadaan 
kekurangan gizi, atau undernutrisi primer. 
Alasan kedua adalah untuk menghasilkan 
replika yang (contoh) dari dua sindrom 
klinis, kwashiorkor dan marasmus. Menurut 
WHO, intake protein normal yang 
dibutuhkan manusia 10% - 15% dari 
kebutuhan energi total. (DepKes, 2003) 
Kadar protein standar normal tikus adalah 
18% - 20%. (Smith,JB, Mangkoewudjojo, 
1998) Berdasarkan tingginya masalah 
Kurang Energi Protein (KEP) dan  
pentingnya mendesain hewan model 
Kurang Energi Protein dan bagaimana 
perbedaan performance tikus model Kurang 
Energi Protein, maka peneliti menilai perlu 
dilakukan penelitian tentang hal tersebut. 
Hasil peneltian ini diharapkan dapat 
memperkaya informasi tentang desain 
hewan model Kurang Energi Protein dan 
perbedaan gambaran fisik klinisnya.Sebagai 
alternatif penanggulangan KEP peneliti 
menggunakan serbuk daun kelor lokal NTB 
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yang telah dianalisis zat gizinya dan diuji 
cobakan kepada tikus model yang sama 
pada penelitian terdahulu.Tujuan Penelitian 
: (1) Mengevaluasi Berat Badan Tikus pada 

masing-masing perlakuan (2) Mengevaluasi 
kadar albumin serum tikus pada masing-
masing perlakuan. 

 
Metode Penelitian. Hewan coba yang 
digunakan adalah tikus putih jantan Rattus 
Novergicus Strain Wistar erumur 5-6 
minggu dengan berat 100-150  gr dan 
diperoleh dari Laboratorium Fisiologi 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
Jumlah tikus yang digunakan adalah 20 
ekor yang diadaptasi selama 7 hari, 
dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dan 
diberi perlakuan selama 56 hari. Perlakuan 
yang diberikan adalah sebagai berikut : 
P-0 = Kontrol negatif yaitu kelompok tikus 

yang diberi diet normal 
P-1 = Kontrol positif yaitu kelompok tikus 

yang diberi diet rendah protein 

P-2 = Kelompok tikus putih yang diberikan 
diet rendah protein+ serbuk daun 
kelor dosis I 

P-3 = Kelompok tikus putih yang diberikan 
diet rendah protein+ serbuk daun 
kelor dosis II 

P-4 = Kelompok tikus putih yang diberikan 
diet rendah protein+ serbuk daun 
kelor dosis III 

Merancang desain tikus model Kurang 
Energi Protein. Diet normal tikus terdiri 
atas comfeed PARS. Kandungan zat gizi 
per 100 gram bahan dari komposisi diet 
normal  yang biasa digunakan di 
laboratorium farmakologi FKUB adalah : 

 
Tabel 1 : Komposisi Gizi Diet Normal Tikus per 100 gram 

Zat Gizi Comfeed PARS 

E (kkal) 344 
P (gram) 19 
L (gram) 4 
KH 
(gram) 

58 

 
Dari penelitian sebelumnya (Rakhmawati, 
Yunita, 2009), diketahui bahwa kebutuhan 
makan tikus per ekor setiap harinya adalah 
20-30 gram, sehingga kebutuhan energi 
tikus per hari (20 gram) adalah 68,6 kkal. 
Dari kebutuhan energi tikus per hari dapat 
diterjemahkan ke dalam bentuk makro 
nutrient sebagai berikut:Protein (19,07%)   =  
19,07% X 68,53kkal  = 13,07 kkal, Lemak 
(7,79 %) = 7,79% X 68,53 kkal = 5,34 kkal, 
KH (73,15%) = 73,15% X 68,53 kkal = 50,13 
kkal. Diet rendah protein diberikan selama 
56 hari (sampai berat badan tikus 
menunjukkan penurunan 20% dari Berat 
Badan awal) dengan komposisi gizi sebagai 
berikut :Kadar protein 5,6%  dan kadar 
karbohidrat 67,8%.(Donmez dan Karsli, 
2004) 

Mengevaluasi Berat Badan. Untuk 
menimbang berat badan tikus digunakan 
Torbal (Torsion Balance) dengan ketelitian 1 
angka dibelakang koma, untuk menimbang 
berat badan tikus dengan satuan gram. 
Berat badan tikus setiap perlakuan 
ditimbang dan diikuti hingga akhir penelitian. 
Pemantauan berat badan tikus secara 
continue diukur setiap dua minggu dan 
dihitung rata-rata untuk tiap bulan. Sehingga 
berat badan hasil pemantauan diketahui 
berat badan awal penelitian, bulan pertama, 
kedua, ketiga dan berat badan akhir 
penelitian. Selanjutnya berat badan tersebut 
dianalisis dengan ANOVA. 
Mengukur Kadar Albumin Serum. 
Menentukan kadar albumin serum dengan 
cara : memasukkan 100 µL sampel untuk 
tes dan 100 µL standard untuk standard ke 
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dalam tabung reaksi yang berbeda, 
menambah 1500 µL reagen protein pada 
masing-masing tabung, kemudian 
mencampur dan menginkubasi pada suhu 
37ºC selama 2 menit. Hasil nya diketahui 
dengan membaca pada spektrofotometer 
dengan λ 630 nm. 
Hasil Penelitian. 
Desain tikus kurang gizi. Sampel adalah 
tikus putih  jantan strain wistar yang dibeli di 
laboratorium fisiologi molekuler  Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 20 ekor. 
Setelah tikus diadaptasi dan dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok maka mulai diberikan 
diet sesuai dengan kelompoknya. Diet 
rendah protein diberikan pada P1,P2,P3 
dan P4. P1 dipelihara dan diberikan diet 
rendah protein hingga akhir penelitian tetapi 
P2,P3 dan P4 ditambahkan dengan serbuk 
daun kelor lokal NTB dengan dosis yang 
berbeda-beda. 
Hasil pemberian diet rendah protein selama 
56 hari menunjukkan perubahan fisik yang 
berbeda bila dibandingkan dengan tikus 
normal. Tikus menunjukkan tanda-tanda 

kurang gizi seperti bulu yang kusam dan 
mudah rontok, mata yang buram dan terlihat 
berkabut pada kornea, berat badan yang 
terus menurun dibandingkan dengan awal 
penelitian dan lain-lain. Tanda-tanda kurang 
gizi mulai tampak pada hari ke 30 setelah 
pemberian diet rendah protein. Berdasarkan 
hal tersebut ternyata pemberian diet rendah 
protein dapat menunjukkan tanda-tanda 
kurang gizi pada tikus, sehingga diet 
tersebut dapat digunakan sebagai acuan 
dalam merancang tikus model kurang 
energi protein 
 

Evaluasi Berat Badan.Tikus model sebagai 

sampel penelitian memiliki berat badan 

yang beragam. Berat badan tikus dievaluasi 

sejak diambil dari tempat pemeliharaan, 

selama penelitian hingga akhir penelitian. 

Selama penelitian penimbangan berat 

badan dilakukan setiap minggu. Hasil 

evaluasi penimbangan berat badan dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini.  

 

Gambar 1 : Grafik perkembangan berat badan tikus masing masing kelompok 

  

BB awal Bln  1 Bln 2 Bln 3 BB akhir

Normal 111.79 183.99 199.67 256.51 309.75

KEP 121.47 168.59 185.12 124.48 109.83

KEP + dosis 1 116.82 146.53 118.77 104.00 122.64

KEP + dosis2 122.81 156.29 133.47 120.72 138.17

KEP + dosis 3 119.20 130.54 116.72 109.47 134.51
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Pada penelitian ini tampak peningkatkan 

berat badan yang berbeda  pada kelompok 

tikus normal dibandingkan kelompok 

lainnya. Demikan sebaliknya dengan 

kelompok KEP, tampak penurunan berat 

badan mulai bulan ke 2 setelah diberi diet 

kurang protein.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian tentang KEP pada pasien di 

rumah sakit. Kurang Energi Protein adalah 

suatu keadaan tidak terpenuhinya energi, 

protein atau keduanya dari asupan 

makanan. Kurang Energi Protein (KEP) 

pada pasien bisa terjadi karena proses 

penyakit yang dideritanya yang bisa 

mempengaruhi asupan makanan, 

meningkatkan kebutuhan, merubah 

metabolisme dan bisa terjadi malabsorpsi. 

Dan bisa juga karena tidak adekuatnya 

asupan kalori makanan yang dikonsumsi 

oleh pasien. Umumnya kedua hal ini secara 

bersama-sama menyebabkan malnutrisi 

pada pasien. (Hartono,Andry,1997) Dari 

hasil penelitian pada kelompok KEP asupan 

kalori  dan protein sebesar 86,41 kkal dan 

5,2 g protein dan tidak mencukupi 

kebutuhan (kebutuhan kalori dan protein 

tikus normal adalah 356 kkal dan12 g 

protein).. Pada saat awal penelitian seluruh 

tikus ditimbang untuk menilai status gizinya, 

Setelah diberikan perlakuan keadaan berat 

badan menjadi menurun. Rata-rata 

penurunan berat badan tikus kelompok KEP 

adalah 121,4 +4,3 (awal) dan 109,8 +13,2 

gram. Selain asupan yang kurang rata-rata 

kelompok tikus KEP tidak menghabiskan 

makanannya. Hal ini diketahui dari sisa 

makanan tikus yang dikonsumsi. Rata-rata 

sisa makanan tikus adalah 20-50% dari 

berat makanan awal yang diberikan. 

Keadaan ini mungkin disebabkan desain 

dari pakan rendah protein yang tidak sebaik 

rasa, aroma dari pakan normal standar. 

Makanan yang tidak termakan 

menyebabkan kurang terpenuhinya 

kebutuhan gizi, padahal metabolisme tubuh 

berjalan terus menerus .Apabila metabolism 

tanpa dibarengi dengan asupan nutrisi yang 

cukup dapat mengakibatkan pemecahan 

protein menjadi glukosa (glukoneogenesis) 

untuk pemenuhan kebutuhan akan glukosa 

(energi). Lebih jauh lagi akan terjadi defisit 

protein, sehingga pembentukan enzim, 

albumin dan immunoglobulin akan 

terganggu. Daya tahan tubuh akan 

menurun, sistem respon imun humoral 

(immunoglobulin) dan selularnya berespon 

lambat terhadap antigen yang masuk dapat 

meningkatkan resiko terkena penyakit lain.. 

Pemecahan protein yang berlebihan juga 

berakibat penurunan cadangan protein yang 

jelas terlihat diotot. (Stround M. Duncan H. 

Nighthtingale, 2003)  Menurut Hu SP dkk, 

1997 Malnutrisi  adalah hal yang dapat 

dihindari dan ditanggulangi, dengan 

pemberian dukungan nutrisi optimal dan 

tepat. Hendaknya dilakukan penilaian status 

gizi sejak awal dan status gizi ini terus 

dipantau. Hal ini ditujukan untuk 

mengidentifikasi individu-individu yang 

membutuhkan dukungan zat gizi segera, 

mencegah agar seseorang yang masih 

sehat tidak menderita permasalahan gizi, 

serta menghindari komplikasi lebih lanjut 

jika seseorang telah menderita masalah 

gizi. Tapi sayangnya penilaian status gizi ini 

jarang sekali dilakukan. Studi di Taiwan dan 

Canada (Singh H dkk, 2006) bahwa hanya 

sebagian kecil staf rumah sakit yang dapat 

mengidentifikasi keadaan malnutrisi pada 

pasien yang dirawat.38) 

Evaluasi Kadar Albumin Serum. Kurang 
Energi Protein adalah suatu keadaan 
patologis yang dapat terjadi karena 
kekurangan gizi (undernutrition) dan akibat  
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ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh 
dan asupan zat gizi esensial. Kurang Energi 
Protein  akan menyebabkan terjadinya 
hipoalbumin. Hipoalbumin yang 

berlangsung lama dapat menyebabkan 
penderita KEP mudah mengalami stres 
oksidatif.  

 

 

Gbr. 2. Grafik Kadar Albumin Masing-Masing Kelompok Perlakuan 

Berdasarkan grafik di atas terlihat 
perubahan kadar albumin yang sangat 
rendah pada kelompok KEP dan KEP + 
dosis 1. Sedangkan kelompok normal, 
KEP+dosis 2 dan KEP+dosis 3 meningkat. 
Peningkatan kadar albumin seiring dengan 
peningkatan dosis pemberian kelor. Serbuk 
kelor yang diberikan pada tikus KEP 
menunjukkan efek berupa perubahan kadar 
albumin serum menuju ke arah normal. 
Pembahasan 
Evaluasi Berat Badan. Dari hasil penelitian 
pada kelompok KEP asupan kalori  dan 
protein sebesar 86,41 kkal dan 5,2 g protein 
dan tidak mencukupi kebutuhan (kebutuhan 
kalori dan protein tikus normal adalah 356 
kkal dan12 g protein).. Pada saat awal 
penelitian seluruh tikus ditimbang untuk 
menilai status gizinya, Setelah diberikan 
perlakuan keadaan berat badan menjadi 
menurun. Rata-rata penurunan berat badan 
tikus kelompok KEP adalah 121,4 +4,3 
(awal) dan 109,8 +13,2 gram. Selain asupan 
yang kurang rata-rata kelompok tikus KEP 
tidak menghabiskan makanannya. Hal ini 
diketahui dari sisa makanan tikus yang 
dikonsumsi. Rata-rata sisa makanan tikus 
adalah 20-50% dari berat makanan awal 
yang diberikan. Keadaan ini mungkin 

disebabkan desain dari pakan rendah 
protein yang tidak sebaik rasa, aroma dari 
pakan normal standar. Tingginya 
kandungan gizi daun kelor lokal NTB 
ternyata mampu meningkatkan status gizi 
tikus model KEP dengan ditandai 
peningkatan kadar parameter (indikator 
status gizi) yang dalam penelitian ini  adalah 
berat badan. Hasil penelitian Fuglie (2001) 
pada komunitas masyarakat kurang gizi di 
Senegal, Afrika dengan terapi tepung daun 
kelor juga menunjukkan hasil yang 
signifikan terhadap status gizi individu. 
Penelitian Tshikaji (FAO, 2006) melaporkan 
bahwa salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi malnutrisi adalah 
dengan penggunaan kelor sebagai sumber 
diet tambahan, karena daun kelor memiliki 
kandungan protein lengkap (mengandung 9 
asam amino esensial), kalsium, zat besi, 
kalium, magnesium, dan vitamin A, C, E 
serta B yang memiliki peran besar pada 
sistem imun. Data pada ibu dan bayi diberi 
diet dengan kelor, ibu mulai menghasilkan 
ASI cukup dan terjadi penambahan berat 
badan yang signifikan dalam waktu singkat 
pada bayi masyarakat pedesaan di Congo.  
Makanan yang tidak termakan 
menyebabkan kurang terpenuhinya 
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kebutuhan gizi, padahal metabolisme tubuh 
berjalan terus menerus .Apabila metabolism 
tanpa dibarengi dengan asupan nutrisi yang 
cukup dapat mengakibatkan pemecahan 
protein menjadi glukosa (glukoneogenesis) 
untuk pemenuhan kebutuhan akan glukosa 
(energi). Lebih jauh lagi akan terjadi defisit 
protein, sehingga pembentukan enzim, 
albumin dan immunoglobulin akan 
terganggu. Daya tahan tubuh akan 
menurun, sistem respon imun humoral 
(immunoglobulin) dan selularnya berespon 
lambat terhadap antigen yang masuk dapat 
meningkatkan resiko terkena penyakit lain.. 
Pemecahan protein yang berlebihan juga 
berakibat penurunan cadangan protein yang 
jelas terlihat di otot.36) Menurut Hu SP dkk, 
1997 Malnutrisi  adalah hal yang dapat 
dihindari dan ditanggulangi, dengan 
pemberian dukungan nutrisi optimal dan 
tepat.37) Hendaknya dilakukan penilaian 
status gizi sejak awal dan status gizi ini 
terus dipantau. Hal ini ditujukan untuk 
mengidentifikasi individu-individu yang 
membutuhkan dukungan zat gizi segera, 
mencegah agar seseorang yang masih 
sehat tidak menderita permasalahan gizi, 
serta menghindari komplikasi lebih lanjut 
jika seseorang telah menderita masalah 
gizi. Tapi sayangnya penilaian status gizi ini 
jarang sekali dilakukan. Studi di Taiwan dan 
Canada (Singh H dkk, 2006) bahwa hanya 
sebagian kecil staf rumah sakit yang dapat 
mengidentifikasi keadaan malnutrisi pada 
pasien yang dirawat.38) 
Evaluasi Kadar Albumin Serum. Marker 

ideal yang dapat dijadikan untuk uji 

sensitivitas status gizi individu dan spesifik 

untuk intake nutrisi antara lain albumin, 

prealbumin, transferin dan retinol-binding 

protein (RBP) (Bahn, 2006). Albumin 

merupakan protein serum yang memiliki 

kandungan cukup besar dalam tubuh sekitar 

5% dan disintesis oleh hati setiap harinya. 

Albumin banyak didistribusikan diantara 

vaskuler dan ruang interstisial. Intake harian 

sedikit menentukan terhadap kandungan 

total albumin dalam tubuh. Mayoritas 

perubahan albumin akibat beberapa faktor 

seperti yang tertera di gambar 1. Protein 

serum akan memiliki dampak pada 

permeabilitas kapiler, obat, kegagalan 

fungsi hati, dan inflamasi serta beberapa 

kondisi host yang lainnya. Albumin memiliki 

half life yang cukup panjang yaitu 14-20 hari 

dan benar-benar mampu untuk menjadi 

marker status nutrisi kronik. Fungsi albumin 

yang utama sebagai protein carier dan 

membantu untuk menjaga oncotic pressure 

(Bahn, 2006).Serbuk kelor yang diberikan 

pada tikus KEP menunjukkan efek berupa 

perubahan kadar albumin serum menuju ke 

arah normal. Hal ini sesuai dengan teori di 

atas bahwa peningkatan asupan nutrisi 

ideal dan adekuat mempengaruhi hasil 

laboratorium darah yang diindikasikan 

dengan meningkatnya kadar albumin ke 

arah normal. Tetapi albumin memiliki half 

life yang cukup panjang (14-20 hari), 

sehingga dapat menjadi indikator status 

nutrisi kronik. Fungsi albumin yang utama 

sebagai protein carier dan membantu untuk 

menjaga tekanan onkotik (Bahn, 2006). 

Peningkatan kadar albumin hanya terjadi 

pada kelompok dosis 180 mg / hari dan 360 

mg / hari. Sedangkan pada pemberian dosis 

720 mg /hari maupun 1440 mg / hari terjadi 

penurunan kadar albumin yang sama 

dengan kondisi KEP tanpa pemberian 

tepung daun kelor. Hal ini mungkin 

disebabkan dosis tepung daun kelor yang 

tinggi membebani kerja hepar dalam 

mensintesis albumin. 

 

Kesimpulan 

1. Serbuk daun kelor Lokal NTB dapat 

meningkatkan Berat Badan tikus KEP 

mengarah ke keadaan fisik tikus normal 
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2. Serbuk daun kelor Lokal NTB dapat 

meningkatkan Albumin serum tikus KEP 

mengarah ke keadaan kadar albumin 

tikus normal 

Saran : 

1. Penelitian dan kajian-kajian yang 

lebih mendalam pada tikus sebagai 

hewan coba perlu dilakukan, 

sehingga dapat diaplikasikan kepada 

manusia di masa yang akan datang. 

2. Perlu diupayakan transfer informasi 

tentang hasil penelitian kelor lokal 

NTB di daerah Nusa Tenggara 

Barat, sehingga pemerintah daerah 

dapat ikut serta mengupayakan 

konsumsi daun kelor kepada 

masyarakat setempat 
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