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}'EMANFAATAN GAR.Al\11U\IPEDU DAR! EMPEDU SAPI 

UNllJK PENGOBATAN I.UKA TERINFEKSI SueptococcuspJogenes 
PADA 1110.1S PUITH 

Supal·to 

Abstrak 

PenelitiRJ1 ini bertujuRJ1 tmtuk mengetabui pengaruh garam empedu dari 
empedu sapi daJ am meml)ercepat penyembubRJ1 luka terinfeksi Streptococccus 
pyogenes pada tUrns putih serta potensinya bila dibandingkan dengan teb"asiklin. 

Sejumlah 48 ekor tibls putih (Rattus novergicus) jRJ1tan benunur dua bulan 
dengan berat badan 150·200 gram dibagi menjadi duakelompok 30 ekor digunakan 
untuk menentukan nHai ID 50 dari bakteri Streptococcus pyogenes dan 18 ekor 
digtmakan tmtuk pel"lakurul. lllfeksi buaton dilakukan dellgan cora meneteskan 
suspensi kuman pada luka insisi yang telah dibuat pada m. longisimus dorsi 
sebanyak 0.05 cc dengan pengenceran sesui dengan hasil ID .50.Selanjutnya 
dilakukan isolasi dan identifikasi untuk memastikRJ1 infeksi Streptococcus 
p.·~ogenes.Kemudjnn dilakukan }>engobatan sesuai dengaJl pe1·lakuan. 

Kelompok pert.ama (PO) merupakan kelompok kontrol yang diberi perlakuan 
dengan air hangat (tanpa pengobat8Jl). Kelompok kedua (PI) merupakan kelompok 
yang diberi perlakuan pengobatan dengan garom empedu dari empedu sapi dengan 
kada.. 1,.5 persell. Sedangkan kelompok ketiga (PO) mendapat perlakuan pengobotan 
dengan teb"asikHn dengan kOllsenb"asi 0.4 perseD. Pengobatan dilakukan secara 
lopikal dan diberikan tigs kali sehari dengan selang delopan jam. Pellgamatan 
kesembuahan luka dilakukan secaJ-a berkala bersamaan dengan waktu pengobatan. 
Pengnmatan tersebut dilakukan untuk mengetahui lama waktu kesembuhan luka 
terinfeksi Sterptococcu,s pyogenes. Penolitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap. Data yang dipel'oleh ditabulasikan dHJ1 dianalisis dengan analisis dengan 
uji Varian dan apabila terdapa! perbedaan dilaqjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkeci15%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (erdapa! perbedaan yang sangat nyata 
antara perlakuan garam empedu dari empedu sapi (PI) dengan kontrol (PO) pada 
lama waktu kesembuhan luka terinfeksi Streptococcus pyogenes serta tidak 
berbeda dengan tetrssiklin (PD). 
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