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ABSTRAK 

 

 Prevalensi kurang gizi pada usia balita masih menjadi masalah nasional  dan  masih 

menunjukkan angka tinggi. Kerang darah (Anadara granosa ) merupakan  hewan 

avertebrata yang  memiliki kandungan protein dan zinc yang cukup tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerang darah dalam 

meningkatkan jumlah limfosit T (CD4+) , γ-globulin dan sIgA  mukosa usus serta 

perbaikan timus tikus (Rattus norvegicus) kurang gizi. 

       Studi eksperimental The Randomized Post Tes Only Control Group Design terhadap 

30 ekor tikus betina Sprague Dawley. Sampel dipilih secara simple random sampling dan 

dibagi lima kelompok perlakuan: (1) kontrol normal (KN), (2) dan (3) adalah  kelompok 

kurang gizi yang diberi ransum non protein sebagai kontrol positif K.kg (+), dan kasein 

20% sebagai kontrol negatif K.kg(-), serta (4), (5) adalah kelompok kurang gizi yang diberi 

kasein 10% dikombinasi  tepung kerang darah 10%  (P.kg1), dan (P.kg2) tepung kerang 

darah 20%. Perlakuan dilakukan selama 35 hari. Kondisi kurang gizi ditandai (kadar 

albumin < 3,0 g/dL). Akhir penelitian, tikus dikorbankan  untuk pengambilan darah  dan 

jaringan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah limfosit T (CD4+), kadar γ-globulin, 

albumin dan zinc serum. Pemeriksaan histologi timus dan usus halus dengan pewarnaan 

HE dan analisis deskriptif  sekretori imunoglobulin A (sIgA) di mukosa usus  diproses 

dengan metode  imunohistokimia. Hasil analisis data dilakukan dengan ANOVA dan uji 

lanjut Duncan,  menggunakan SPSS 18.0, serta analisis hubungan antar variabel  

digunakan smart PLS. 

        Hasil penelitian menunjukkan  kerang darah meningkatkan  jumlah limfosit T(CD4+), 

γ-globulin, albumin, Zinc serum dan sIgA mukosa usus serta  mampu memperbaiki 

struktur korteks dan medula timus, kerusakan vili dan ketebalan mukosa usus di jejunum  

maupun di ileum tikus  kurang gizi dengan  signifikan (p<0,05). Hasil analisis PLS yang  

menguatkan hubungan antar variabel  pada signifikan (T.hitung >1,96).  

        Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan kerang darah sebagai 

bahan pangan yang mengandung nutrisi tinggi terutama protein (asam amino) dan zinc 

terbukti meningkatkan respon imun seluler dan humoral tikus kurang gizi. 
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