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ABSTRAK 

       Masyarakat memahami Sauropus androgynus (L) Merr (daun katu) 
mempunyai gizi yang baik dan dapat memperlancar air susu. Penelitian pengaruh 
pemberian fraksi ekstrak daun katu terhadap kadar hormon prolaktin dan sel 
neuraglia pada anak tikus saat ini belum ada. Tujuan penelitian ini mempelajari 
pengaruh pemberian fraksi ekstrak daun daun katu terhadap kadar hormon 
prolaktin tikus menyusui dan jumlah sel neuraglia anak tikus, serta mempelajari 
pengaruh kadar hormon prolaktin tikus menyusui terhadap jumlah sel neuraglia 
anak tikus            
      Metode penelitian ini adalah ekperimen laboratories tipe ”the post test-only 
control group”. Hewan coba yang digunakan adalah tikus (Rattus norvegicus). 
Besar sampel 24 tikus menyusui dengan berat badan 150-200 gram dan dibagi 
menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan diberikan 
fraksi ekstrak daun katu. Kelompok perlakuan 1 dengan dosis 24 mg, kelompok 
perlakuan 2 dengan dosis 48 mg dan kelompok perlakuan 3 dengan dosis 72 mg. 
Perlakuan dimulai hari ke-3 melahirkan sampai hari ke-11. Hari keduabelas induk 
tikus menyusui dikorbankan, darah dari perikardium diambil untuk dilakukan 
pemeriksaan hormon prolaktin sedangkan anak tikus dikorbankan dan  otaknya 
dibuat preparat untuk dilakukan pemeriksaan jumlah sel neuraglia. 
       Hasil uji hormon prolaktin dengan One Way Anova didapatkan perbedaan 
yang bermakna (p=0,000). Dilanjutkan uji Post Hoc didapatkan perbedaan yang 
bermakna pada K–P2, K–P3, P1–P2, P1–P3, dan P2–P3. Hasil uji sel neuralgia 
pada One Way Anova didapatkan perbedaan yang bermakna (p=0,000).  
Dilanjutkan uji Post Hoc didapatkan perbedaan yang bermakna pada K–P2, K–P3, 
P1–P2, P1–P3, dan P2–P3. Hasil uji regresi linier didapatkan hasil p (0.940) > α 
(0,05), berarti tidak ada pengaruh kadar hormon prolaktin tikus menyusui 
terhadap jumlah sel neuralgia anak tikus.  
        Simpulan penelitian ini adalah kadar prolaktin tikus menyusui dan jumlah sel 
neuraglia anak tikus setelah diberi fraksi ekstrak daun katu mempunyai kadar 
hormon yang lebih tinggi dan jumlah sel neuraglia lebih banyak pada dosis 48 dan 
72 mg. Penelitian ini jika diaplikasikan kepada manusia sebaiknya dilakukan uji 
laboratorium.  Penelitian lanjutan yang terkait dengan kandungan air susu setelah 
induk tikus diberi ekstrak daun katu perlu dilanjutkan.     
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