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ABSTRACT 

This research used 35 male Wistar rats, which were given high fat diet for 30 days to 

increase the cholesterol level. This high-fat feeding aims to increase the risk of an 

atherosclerosis, by increasing the amount of cholesterol in the blood and platelet 

activity. Rats that already in the hypercholesterolemia condition, are given Mucuna 

pruriens fraction. The seeds of Mucuna pruriens contain flavonoid antioxidants that 

have the ability to decrease platelet number, which can minimize the risk of an 

atherosclerosis. Mucuna pruriens fraction is given in three doses, namely 500 μg/g BB, 

425 μg/g BB, and 350 μg/g BB. For comparison value, aspirin is also used besides 

Mucuna pruriens fraction, because its ability to decrease platelet number. 

Administration of the Mucuna pruriens fraction and aspirin was conducted for 30 days, 

and then continued by antiplatelet activity measurement. In vivo test result shows that 

antiplatelet activity increased in line with the decrease of the number of platelet and 

leukocyte. Administration of the Mucuna pruriens fraction at a dose 500 μg/g BB, give 

the best antiplatelet activity which can reduce 28,56 % platelet number.  

 

Keywords: Mucuna pruriens, hypercholesterolemia, atherosclerosis, antiplatelet, 

aspirin 

 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kacang koro benguk (Mucuna 

pruriens L.) termasuk tanaman tropik yang 

tersebar luas di seluruh daerah di Indonesia. 

Tanaman ini telah dikenal secara luas oleh 

masyarakat di Pulau Jawa. Selain di pulau 

Jawa, tanaman ini juga banyak terdapat di 

pulau Bali, Sumatra, Sulawesi Utara dan 

Maluku.  

Bagian dari tanaman koro benguk yang 

digunakan pada penelitian ini adalah bijinya. 

Hal ini dikarenakan biji kacang koro terbukti 

berkhasiat dalam mengurangi kasus  

terjadinya penyakit aterosklerosis. Selain itu, 

bijinya juga memiliki aktivitas hipokolesterol 

pada tikus yang diinduksi dengan ekstrak dari 

biji kacang koro (Tripathi & Upadhyay, 

2001). Biji koro benguk berbentuk lonjong-

menjorong, sedikit pipih, warna beragam, 

mulai dari coklat terang atau coklat-merah 

muda, sering dengan mosaik coklat gelap, 

moreng dengan latar belakang abu, ungu atau 

hitam, hampir seluruh hitam, abu, hitam 

keabuan atau putih (Anonim, 2008
a
). Pada biji 

koro ini terkandung aktivitas antioksidan yang 

berasal dari flavonoid yang terkandung di 

dalamnya. 

Flavonoid merupakan salah satu jenis 

antioksidan yang dapat menghambat 

pelekatan, agregasi, dan sekresi platelet 

(Widowati, 2007). Kemampuan flavonoid 

dalam menghambat agregasi platelet ini 
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disebabkan karena flavonoid tersebut mampu 

menghambat metabolisme asam arakidonat 

oleh cyclooxygenase (Middleton et al., 2000). 

Flavonoid berperan penting dalam menekan 

terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini 

dikarenakan flavonoid dapat menghambat 

proses penggumpalan platelet yang 

merupakan penyebab terjadinya penyakit 

jantung (Vita, 2005). 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran 

aktivitas antiplatelet untuk mengukur 

efektifitas kerja antioksidan pada koro benguk 

(Mucuna pruriens L.), dalam kemampuannya 

untuk menghambat aktivitas platelet. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas fraksi aktif antiplatelet secara in 

vivo, dibandingkan dengan aspirin dalam 

mencegah aterosklerosis, pada tikus putih 

galur Wistar yang diinduksi minyak babi 

sebagai pemicu hiperkolesterolemia. 

 

BAHAN DAN METODA PENELITIAN 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah biji kacang 

koro benguk (Mucuna pruriens L.) yang 

diperoleh dari daerah Kabupaten Wonogiri, 

Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian 

digunakan tikus jantan jenis Wistar dan tikus 

diberi pakan (BRS CP582M) yang diperoleh 

dari Bamboo Poultry.  

 

Cara Penelitian 

 

Persiapan sampel 

Biji kacang koro sebanyak 75 kg disortasi 

kemudian dicuci untuk menghilangkan 

kotoran yang ada. Biji kacang koro yang 

sudah bersih selanjutnya dikeringkan dengan 

dehumidifier pada suhu 40–50
o
C, dan digiling 

lalu dilanjutkan dengan ayakan 180 mesh 

sehingga diperoleh tepung kacang koro 

benguk. Tepung kacang koro yang telah 

diperoleh tadi kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 

45
o
C, sehingga diperoleh ekstrak kental 

kacang koro.  Ekstrak tersebut kemudian 

difraksinasi dengan menggunakan pelarut etil 

dan heksan. Hasil fraksinasi dari kedua 

pelarut tadi kemudian dievaporasi dengan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 

45
o
C, sehingga diperoleh fraksi kacang koro.  

 

Persiapan uji in vivo 

Pakan standard diberikan kepada 35 tikus 

putih galur Wistar. Tikus tersebut kemudian 

diadaptasikan selama 7 hari lalu dibagi sesuai 

dengan kelompok perlakuan yang akan 

diberikan. Kelompok I adalah tikus yang 

diberi fraksi aktif antiplatelet kacang koro 

dosis I (500 µg/g BB), kelompok II adalah 

tikus yang diberi fraksi aktif antiplatelet 

kacang koro dosis II (425 µg/g BB), 

kelompok III adalah tikus yang diberi fraksi 

aktif antiplatelet kacang koro dosis III (350 

µg/g BB), kelompok IV adalah tikus yang 

diberi antiplatelet pembanding dari aspirin, 

kelompok V adalah tikus kontrol yang diberi 

etanol 5%. Sebelum pemberian pakan 

perlakuan (untuk kelompok I sampai dengan 

kelompok IV), tikus dipicu kadar kolesterol 

dalam tubuhnya dengan minyak babi supaya 

tikus berada dalam kondisi 

hiperkolesterolemia. Tikus yang telah 

dikondisikan hiperkolesterolemia kemudian 

diberikan fraksi koro dosis 1 (500 µg/g BB), 

fraksi koro dosis 2 (425 µg/g BB), fraksi koro 

dosis 3 (350 µg/g BB), dan aspirin (63 mg/kg 

BB). Tikus kontrol maupun tikus yang telah 

diberi pakan perlakuan pada berbagai dosis 

(fraksi koro dan aspirin), selanjutnya 

dilakukan pengukuran analisa darah untuk 

mengukur aktivitas antiplatelet (agregasi 

platelet) pada hari ke-0, 15, dan 30.  

 

Analisa Data 

Data hasil dari pengamatan dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Excel serta SPSS 

for Windows versi 13 dengan menggunakan 

one way anova parametric. Data yang 

diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Leukosit 

Berdasarkan grafik jumlah leukosit 

(Gambar 1), dapat diketahui bahwa pemberian 

fraksi kacang koro dan aspirin ternyata 
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menyebabkan terjadinya perubahan pada 

jumlah leukosit tikus.  

 

 
 

Figure 1. Total number of leukocythe during 

rats fed by velvet bean fraction and aspirin 

compare with control 

 

Pemberian fraksi aktif kacang koro sebanyak 

500 µg/g BB dan aspirin ternyata 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah 

leukosit pada berbagai waktu pengukuran.  

 

Table 1. Number of percentage changes 

in the leukocythe blood after rats fed by velvet 

bean fraction compared with aspirin and 

control 

 

Perlakuan 

Persentase perubahan 

jumlah leukosit setelah 

diberi fraksi aktif kacang 

koro dan aspirin (%) 

Dosis 1 (500 

g/g BB) 

-18,43 

Dosis 2 (425 

µg/g BB) 

15,46 

Dosis 3 (350 

µg/g BB) 

2,12 

Aspirin (63 

mg/kg BB) 

-1,36 

Kontrol  0,57 

 

Description :  

1.  Positive sign (+) on the calculation 

results show that the increase occurred 

between leukocythe compared with the 

number of early leukocythe  

2.  A negative sign (-) on the calculation 

results show that the decrease rate leukocythe 

compared with the number of early 

leukocythe 

 

Dari tabel persentase perubahan jumlah 

leukosit (Tabel 1), dapat dilihat bahwa 

pemberian fraksi aktif kacang koro pada dosis 

1 ternyata menyebabkan penurunan jumlah 

leukosit sebanyak 18,43 % dibandingkan 

dengan jumlah leukosit tikus pada 

pengukuran awal. Untuk tikus yang diberi 

aspirin, jumlah leukositnya juga mengalami 

penurunan, akan tetapi penurunannya tidak 

begitu banyak dibandingkan dengan jumlah 

leukosit tikus pada pengukuran awal, yaitu 

hanya sebesar 1,36 %. Sedangkan pemberian 

fraksi kacang koro pada dosis 425 µg/g BB 

dan 350 µg/g BB ternyata menunjukkan 

terjadinya penurunan jumlah leukosit pada 

pengukuran kedua (hari ke-15), akan tetapi 

jumlah leukosit ternyata mengalami 

peningkatan lagi pada pengukuran akhir (hari 

ke-30). Pada tikus kontrol, jumlah leukosit 

tidak banyak mengalami perubahan. 

 

Efektivitas dari berbagai jenis perlakuan yang 

diberikan terhadap jumlah leukosit dapat 

dilihat pada grafik laju penurunan jumlah 

leukosit pada Gambar 2.  

 

 
Figure 2. Rapid decline in the number of 

leukocythe during rats fed by velvet bean 

fraction and aspirin compare with control 

 

Pada grafik tersebut, pemberian kacang koro 

dosis 1 sebanyak 500 µg/g BB menyebabkan 

terjadinya penurunan jumlah leukosit awal 

sampai dengan akhir pengukuran (hari ke-30). 

Pada hari ke-0, terjadi penurunan jumlah 

leukosit sebanyak 90 per mikroliter. Pada hari 

ke-15, terjadi penurunan juga hanya saja laju 

penurunannya melambat yaitu sebanyak 75 

per mikroliter. Pada hari ke-30, laju 

penurunan jumlah leukosit semakin kecil 

yaitu sebanyak 50 per mikroliter. Pada 

pemberian kacang koro dosis 2 (425 µg/g BB) 

dan dosis 3 (350 µg/g BB), jumlah leukosit 
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hanya dapat ditekan sampai dengan hari ke-

12, setelah itu jumlah leukosit mulai 

mengalami peningkatan. Pada tikus yang 

diberi pakan aspirin, penurunan jumlah 

leukosit barulah mulai terlihat pada hari ke-12 

dan tidak dari awal pengukuran. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kacang koro sebanyak 500 µg/g 

BB paling efektif dalam menekan 

peningkatan jumlah leukosit pada tikus 

hiperkolesterolemia. Efektivitas kacang koro 

pada dosis 1 (500 µg/g BB) berkaitan erat 

dengan nilai antioksidan yang dimiliki oleh 

fraksi kacang koro tersebut.  

 

Table 2. Test Results of antioxidants activity 

from hexane fraction 

 

Perlakuan 

 

Aktivitas antioksidan (%) 

Hari 

ke-0 

Hari 

ke-15 

Hari ke-30 

Fraksi 

Koro Dosis 

1  

(500 µg/g 

BB) 

4,39 3,16 16,78 

   

   

   

   

Fraksi 

Koro Dosis 

2  

(425 µg/g 

BB) 

5,10 5,47 15,11 

   

   

   

   

Fraksi 

Koro Dosis 

3  

(350 µg/g 

BB) 

4,25 4,64 14,43 

   

   

   

 

Berdasarkan data pengukuran aktivitas 

antioksidan (dapat dilihat pada Tabel 2), 

diketahui bahwa nilai antioksidan tertinggi 

ditunjukkan oleh dosis 1 yaitu sebesar 16,78 

%. Nilai antioksidan yang tinggi tersebut 

sangat berperan dalam menekan jumlah 

platelet. Menurut Middleton et al. (2000), 

flavonoid merupakan salah satu jenis 

antioksidan yang dapat menghambat sekresi 

platelet. Hal ini disebabkan oleh flavonoid 

yang dapat menghambat metabolisme asam 

arakidonat oleh cyclooxygenase. 

Cyclooxygenase berperan dalam membantu 

meningkatkan jumlah trombosit, apabila 

jumlah cyclooxygenase dapat dihambat, maka 

jumlah trombosit pun juga akan ikut menurun 

(Pawar et al., 1998).  

Menurut Harrison (2005), leukosit 

terutama monosit dan neutrofil akan memicu 

terjadinya koagulasi dengan melepaskan isi 

granula. Setelah granula dilepaskan, maka 

leukosit tersebut akan membentuk agregat 

dengan platelet sehingga terbentuk agregat 

platelet leukosit. Dengan demikian maka 

semakin banyak jumlah leukosit, maka 

jumlah platelet juga akan meningkat, atau 

dapat dikatakan bahwa jumlah leukosit 

berbanding lurus dengan jumlah platelet. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Harrison (2005) dan Pawar et al. (1998) 

tersebut, maka penurunan jumlah platelet oleh 

adanya aktivitas dari antioksidan juga akan 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah 

leukosit. Apabila jumlah leukosit (monosit 

dan neutrofil) mengalami penurunan, maka 

jumlah agregat platelet leukosit yang 

terbentuk juga akan berkurang. Berkurangnya 

jumlah agregat platelet leukosit yang 

terbentuk akan mengurangi resiko terjadinya 

penyakit aterosklerosis, karena agregat atau 

gumpalan yang terbentuk tersebut tidak 

banyak yang menyumbat saluran pembuluh 

darah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Oliver (2008), bahwa salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

aterosklerosis adalah adanya penggabungan 

clot atau gumpalan-gumpalan darah 

membentuk trombus pada pembuluh darah.  

Pada pemberian fraksi aktif kacang koro 

dosis 2 (425 µg/g BB) dan 3 (350 µg/g BB), 

menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah 

leukosit pada pengukuran akhir. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena pada dosis 2 

dan 3, aktivitas antioksidan tidak bekerja 

secara optimal sehingga tidak mampu 

menekan terjadinya peningkatan jumlah 

leukosit, sebagai akibat efek yang 

ditimbulkan dari adanya kondisi 

hiperkolesterolemia. Sedangkan pada tikus 

yang diberi aspirin dengan dosis sebesar 63 

mg/kg BB, menunjukkan adanya penurunan 

kadar leukosit akan tetapi penurunannya 

hanya sebesar 1,36 %. Hal ini menunjukkan 
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bahwa aspirin ternyata tidak efektif dalam 

menurunkan jumlah leukosit. 

 

Platelet 

Hasil pengukuran jumlah platelet tikus 

(Gambar 3) menunjukkan bahwa semua 

perlakuan yang diberikan (pemberian fraksi 

kacang koro dosis 1, 2, dan 3, serta pemberian 

aspirin), dapat menurunkan jumlah platelet.  

 

 
Figure 3. Total number of platelet during rats 

fed by velvet bean fraction and aspirin 

compared with control 

 

Table 3. Number of percentage changes 

in the platelet after rats fed by velvet bean 

fraction compared with aspirin and control 

 

Perlakuan 

Persentase perubahan 

jumlah platelet setelah 

diberi fraksi aktif kacang 

koro dan aspirin (%) 

Dosis 1 (500 

µg/g BB) 

-28,56 

Dosis 2 (425 

µg/g BB) 

-26,20 

Dosis 3 (350 

µg/g BB) 

-13,69 

Aspirin (63 

g/kg BB) 

-11,53 

Kontrol  0,18 

 

Description :  

1.  Positive sign (+) on the calculation 

results show that the increase occurred 

between platelet compared with the number of 

early platelet  

2.  A negative sign (-) on the calculation 

results show that the decrease rate platelet 

compared with the number of early platelet 

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa 

pemberian fraksi kacang koro dengan dosis 

500 µg/g BB, 425 µg/g BB, dan 350 µg/g BB 

menyebabkan penurunan jumlah platelet 

sebesar 28,56 %, 26,20 %, dan 13,69 %. Pada 

tikus yang diberi pakan aspirin, jumlah 

platelet juga mengalami penurunan hanya saja 

penurunannya lebih kecil yaitu hanya sebesar 

11,53 %.  

 

 
Figure 4. Rapid decline in the number of 

platelet during rats fed by velvet bean fraction 

and aspirin compared with control 

 

Berdasarkan grafik laju penurunan jumlah 

platelet (Gambar 4), dapat diketahui bahwa 

pemberian fraksi koro dosis 1 (500 µg/g BB) 

ini paling lama dapat menekan terjadinya 

peningkatan jumlah platelet sampai dengan 

hari ke-29. Peningkatan jumlah platelet pada 

tikus yang diberi pakan fraksi koro dosis 1 ini 

baru mulai terjadi pada hari ke-30. Pada tikus 

yang diberi fraksi koro dosis 2 (425 µg/g BB), 

peningkatan jumlah platelet dapat ditekan 

sampai dengan hari ke-27. Sedangkan pada 

tikus yang diberi fraksi koro dosis 3 (350 µg/g 

BB) dan aspirin (63 mg/kg BB), jumlah 

platelet hanya dapat ditekan sampai dengan 

hari ke-24. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian fraksi koro dosis 3 dan aspirin ini 

kurang efektif dalam menekan terjadinya 

peningkatan jumlah platelet. Dari Gambar 4, 

dapat diketahui bahwa pemberian aspirin 

kurang efektif dalam menekan terjadinya 

peningkatan jumlah trombosit apabila 

dibandingkan dengan pemberian fraksi koro 

dosis 1 (500 µg/g BB). Hal ini kemungkinan 

dikarenakan kemampuan antioksidan 

flavonoid dari koro dalam menghambat 

aktivitas cyclooxygenase lebih besar 

dibandingkan dengan aspirin. Selain adanya 

kandungan flavonoid, kacang koro juga 

mengandung asam lemak tidak jenuh dalam 

jumlah tinggi yaitu asam oleat (6,9-28,7%) 

dan asam linoleat (21,4-49,5%) (Sridhar & 
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Bath, 2007). Adanya asam lemak tidak jenuh 

akan mempengaruhi aktivitas dari platelet, 

yaitu memperpanjang waktu terjadinya 

penggumpalan darah (Chang et al., 1997). 

Waktu penggumpalan darah yang semakin 

lama, menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

jumlah platelet sehingga aktivitas platelet 

menjadi berkurang. Menurut Nettleton 

(1995), asam lemak tidak jenuh dapat 

menghambat produksi thromboxane A2 

sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penggumpalan darah.  

Kemampuan fraksi koro dosis 1 dalam 

menekan terjadinya peningkatan jumlah 

platelet berkaitan erat dengan nilai 

antioksidan yang dapat dilihat di Tabel 2. 

Dari hasil pengukuran aktivitas antioksidan, 

diketahui bahwa fraksi kacang koro dosis 1 

memiliki aktivitas antioksidan tertinggi yaitu 

sebesar 16,78 %. Semakin tinggi aktivitas 

antioksidan yang dimiliki oleh suatu fraksi, 

maka aktivitas penghambatan pembentukan 

platelet juga akan semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena adanya kandungan 

antioksidan flavonoid yang terkandung di 

dalam kacang koro (Widowati, 2007). 

Menurut Middleton et al. (2000), flavonoid 

merupakan salah satu jenis antioksidan yang 

dapat menghambat pelekatan, agregasi, dan 

sekresi platelet. Hal ini disebabkan karena 

flavonoid dapat menghambat metabolisme 

asam arakidonat oleh cyclooxygenase. 

Cyclooxygenase berperan dalam 

meningkatkan jumlah trombosit, apabila 

jumlah cyclooxygenase dapat dihambat, maka 

jumlah platelet pun juga akan ikut menurun 

(Pawar et al., 1998).  

Aktivitas platelet dalam membantu 

terjadinya penggumpalan darah berkaitan erat 

dengan hemostasis. Hemostasis merupakan 

proses penghentian aliran darah ketika terjadi 

luka. Proses ini terdiri dari 3 tahap yaitu 

vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh 

darah, pembentukan gumpalan platelet, dan 

penggumpalan atau koagulasi darah. Ketika 

aliran darah sudah berhenti, maka mulai 

dilakukan perbaikan jaringan. Tahap awal dari 

proses hemostasis adalah tahap 

vasokonstriksi. Pada tahap ini setelah 

pembuluh darah terluka dan sel endotel rusak, 

fase vasokonstriksi mulai terjadi sehingga 

aliran darah menuju tempat terjadinya luka 

mulai terhambat. Fase kedua dari hemostasis 

adalah pembentukan gumpalan platelet. 

Dalam waktu 20 detik sejak terjadinya luka, 

proses koagulasi pun dimulai. Proses 

penggumpalan ini dimulai dari dengan 

melekatnya platelet pada kolagen lalu platelet 

tersebut menjadi aktif. Platelet yang sudah 

aktif tersebut kemudian melepaskan granula, 

yang mengandung beberapa substansi yang 

berperan dalam menstimulasi aktivasi platelet 

lebih lanjut dan mempercepat proses 

hemostatis. Sedangkan tahap ketiga adalah 

pembentukan gumpalan darah. Tahap ini 

terjadi jika gumpalan platelet yang sudah 

terbentuk tidak cukup untuk menghentikan 

terjadinya pendarahan. Mula-mula darah yang 

semula berbentuk cair berubah menjadi gel. 

Kurang lebih sebanyak 12 substansi yang 

disebut sebagai clotting faktor berperan dalam 

proses ini. Dari kedua belas faktor tersebut 

ada tiga faktor yang berperan penting yaitu 

protrombin, trombin, dan fibrinogen. Ketika 

pembuluh darah terluka, maka pembuluh 

darah dan platelet yang berada di daerah 

sekitarnya melepaskan prothrombin activator, 

yang mengaktifkan konversi protrombin, 

plasma protein, menjadi enzim yang disebut 

trombin. Trombin ini kemudian akan 

mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Benang-

benang fibrin kemudian berputar mengelilingi 

gumpalan platelet pada daerah pembuluh 

darah yang terluka, membentuk jaring-jaring. 

Jaring ini berfungsi untuk menahan dan 

membantu platelet, sel darah, dan komponen 

lainnya melekat pada lokasi tempat terjadinya 

luka. Platelet yang sudah berbentuk gumpalan 

kemudian mulai menyusut untuk mempererat 

gumpalan yang sudah terbentuk sehingga 

aliran darah dapat berhenti (Young, 2002). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan, penggunaan obat pembanding 

(aspirin) juga menunjukkan adanya aktivitas 

penghambatan jumlah platelet. Kemampuan 

aspirin dalam menurunkan jumlah platelet ini 

disebabkan karena sifatnya yang mampu 

menghambat aktivitas cyclooxygenase 

arakidonat di dalam platelet, sehinga mampu 

menurunkan jumlah produksi thromboxane 
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A2 (TXA2) dan penjendalan dari platelet. 

Proses penggumpalan platelet ini bermula dari 

adanya enzim fosfolipase A2 di dalam tubuh. 

Enzim fosfolipase A2 ini mengubah fosfolipid 

menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat 

kemudian diubah oleh cyclo-oxygenase 

menjadi cyclic endoperoxides. Cyclic 

endoperoxides kemudian diubah menjadi 

prostacyclin (berada di saluran endothelium) 

dan thromboxane A2 (berada di dalam 

platelet). Prostacyclin berperan dalam 

menghambat agregasi platelet, sedangkan 

thromboxane A2 berperan dalam membantu 

terjadinya agregasi platelet. Proses kerja 

thromboxane A2 inilah yang dihambat oleh 

aspirin sehingga proses penggumpalan 

platelet dapat dicegah (Pawar, et al, 1998). 

 

KESIMPULAN 
 

1. Pemberian fraksi kacang koro pada 

berbagai dosis dan aspirin tidak 

menyebabkan terjadinya penurunan 

jumlah leukosit yang signifikan. 

Pemberian fraksi kacang koro yang dapat 

menurunkan jumlah leukosit hanyalah 

fraksi koro dosis 1 (500 µg/g BB). 

Pemberian fraksi koro dosis 1 ini dapat 

menurunkan jumlah leukosit sebanyak 

18,43 %, sedangkan pemberian aspirin 

hanya dapat menurunkan jumlah leukosit 

sebesar 1,36 %. 

2. Pemberian fraksi kacang koro dosis 1 

sebanyak 500 µg/g BB dapat menekan 

terjadinya peningkatan jumlah platelet 

sebesar 28,56 %, dibandingkan dengan 

pemberian aspirin yang hanya dapat 

menekan peningkatan jumlah platelet 

sebesar 11,53 %. 

3. Fraksi kacang koro dosis 1 sebanyak 500 

µg/g BB merupakan dosis yang paling 

efektif dalam menurunkan atau menekan 

terjadinya peningkatan jumlah leukosit 

dan platelet. Efektivitas dari fraksi kacang 

koro dosis 1 ini juga didukung dengan 

tingginya nilai antioksidan yang 

terkandung di dalamnya, dibandingkan 

dengan nilai antioksidan pada fraksi koro 

lainnya. 

4. Semakin tinggi aktivitas antioksidan yang 

dimiliki oleh suatu fraksi, maka aktivitas 

penghambatan proses pembentukan 

platelet juga akan semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

diketahui bahwa pemberian pemberian 

fraksi kacang koro dosis 1 sebanyak 500 

µg/g BB paling efektif dalam menekan 

peningkatan jumlah platelet. Hal ini 

dikarenakan dosis 1 tersebut memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi yaitu 

sebesar 16,78 % dibandingkan dengan 

aktivitas antioksidan pada fraksi lainnya. 
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