
BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Struktur Anatomis Jaringan Hepar

Gambar 5.1 Gambaran struktur anatomis hepar dengan pembesaran 400x (HE). (A)

Kontrol Negatif, (B) Kontrol Positif, (C) Perlakuan 1, (D) Perlakuan 2, (E) Perlakuan 3

Pada analisis struktur anatomis hepar, terdapat perbedaan yang sangat

signifikan antar masing-masing perlakuan. Pada gambar A (Kontrol negatif) kita



melihat bahwa sel-sel hepar tikus masih normal dan tersusun dengan rapi. Selain

itu, jalur-jalur enzim (sinusoid) juga masih terbentuk sempurna. Pada gambar B

(Kontrol positif) kita bisa melihat dimana sel-sel hepar sudah tidak tersusun rapi

lagi dan sinusoid hepar juga hancur. Ditunjuk dengan anak panah kuning adalah

tumpukan lemak, yang menunjukan steatosis (perlemakan) hepar. Ditunjukan

dengan anak panah merah menunjukan sel hepar yang membengkak (radang).

Ditunjuk dengan anak panah hijau menunjukan adanya sel-sel hepar yang

mengalami nekrosis akibat keradangan yang terjadi di hepar.

Pada gambar C (Perlakuan 1), menunjukan (anak panah) mulai adanya

perbaikan pada struktur anatomis hepar (sinusoid-sinusoid di hepar mulai

terbentuk kembali dan sel hepar tersusun kembali) meskipun masih terdapat

sedikit steatosis. Pada gambar D (Perlakuan 2) menunjukan (anak panah) bahwa

terdapat perbaikan yang lebih baik lagi pada hepar. Pada gambar E (Perlakuan

3) kita melihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan sekali dibandingkan

kontrol positif. Sinusoid hepar terbentuk kembali dengan sangat jelas. Sel-sel

hepar sudah tersusun kembali dengan sangat rapi.



5.1.2 Fungsi Fisiologis Hepar

5.1.2.1 SGOT

Gambar 5.2 Grafik Hasil Pengukuran Kadar SGOT Darah Tikus

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Rata-rata Kadar SGOT Darah Tikus

N SGOT

K(-) 126,25±1,315

K(+) 188,25±16,605

P1 160,00±2,677

P2 125,75±5,808

P3 108,50±3,663



5.1.2.2  SGPT

Gambar 5.3 Grafik Hasil Pengukuran Kadar SGPT Darah Tikus

Tabel 5.2 Hasil Pengukuran Rata-rata Kadar SGPT Darah Tikus

N SGPT

K(-) 51,25±2,626

K(+) 165,00±15,122

P1 103,00±6,494

P2 83,50±3,862

P3 65,50±3,227



5.1.2.3    Protein Total

Gambar 5.4  Grafik Hasil Pengukuran Kadar Protein Total Darah Tikus

Tabel 5.3 Hasil Pengukuran Rata-rata Kadar Protein Total Darah Tikus

N Protein Total

K(-) 6,69±0,03391

K(+) 5,78±0,04021

P1 5,925±0,09596

P2 5,9925±0,09077

P3 6,32±0,06856



5.1.2.4 Bilirubin Total

Gambar 5.5 Grafik Hasil Pengukuran Kadar Bilirubin Darah Tikus

Tabel 5.4 Hasil Pengukuran Rata-rata Kadar Bilirubin Darah Tikus

N Bilirubin

K(-) 0,1025±0,00479

K(+) 0,16±0,01291

P1 0,145±0,00645

P2 0,1225±0,00479

P3 0,1175±0,00479



5.2 Analisis Data

5.2.1 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test didapatkan semua

data dalam sebaran data normal (p>0.05) dengan rincian berikut: Protein total

(p=0.377), kadar SGOT (p=0.465), kadar SGPT (p=0.549), dan kadar bilirubin

total (p=0.453). Selanjutnya, uji homogenitas didapatkan semua data memiliki

varian yang homogen (p>0.05) dengan rincian berikut: Protein total 0.564, kadar

SGOT 0.054, kadar SGPT 0.225, dan kadar bilirubin 0.622.

5.2.2 Uji One-Way Anova

Selanjutnya uji one way anova didapatkan dari semua data (protein total,

SGOT, SGPT) nilai signifikansi 0.000 yang artinya data dari semua kelompok

berbeda secara signifikan. Dan kadar bilirubin total memiliki nilai signifikansi

0.001.

5.2.3 Uji Post Hoc Tukey’s

Dari analisa post hoc dapat disimpulkan bahwa dosis P2, dan P3 mampu

menurunkan kadar SGOT secara signifikan hingga setara dengan kadar normal

K(-). Kadar SGOT pada Kontrol Negatif dan Kontrol Positif berbeda secara

signifikan (p=0,001) yang menunjukan bahwa pemberian CCl4 telah berhasil

merusak jaringan hepar itu sendiri. Pada kelompok P1 dibandingkan dengan

Kontrol Positif tidak berbeda signifikan (p=0,155) yang menunjukan pada

perlakuan ini belum terjadi perbaikan fisiologis hepar yang signifikan. Pada

kelompok P2 dan P3 tidak siginifikan dibandingkan dengan Kontrol Negatif

(p=1,0 dan p=0,554). Hal ini menunjukan bahwa perbaikan hepar telah signifikan

sehingga kadar SGOT pada perlakuan P2 dan P3 telah normal.



Dari analisa post hoc dapat disimpulkan semua dosis P1, P2, P3 mampu

menurunkan kadar SGPT secara signifikan. Dosis P2 dan P3 menurunkan kadar

SGPT secara signifikan hingga setara dengan kadar normal K(-). Kadar SGPT

pada Kontrol Negatif dan Kontrol Positif berbeda secara signifikan (p=0,000)

yang menunjukan bahwa pemberian CCl4 telah berhasil merusak jaringan hepar

itu sendiri. Kelompok P1, P2, P3 mampu menurunkan kadar SGPT secara

signifikan dibandingkan Kontrol Positif dengan semua nilai p=0,000. Pada

kelompok P2 dan P3 tidak siginifikan dibandingkan dengan Kontrol Negatif

(p=0,067 dan p=0,669). Hal ini menunjukan bahwa perbaikan hepar telah

signifikan sehingga kadar SGPT pada perlakuan P2 dan P3 telah normal.

Dari analisa post hoc kadar protein total dapat disimpulkan bahwa secara

bertahap kenaikan dosis P1, P2, P3 mampu meningkatkan protein total darah

mendekati harga normal K(-) walaupun tidak signifikan.

Dari analisa post hoc kadar bilirubin total dapat disimpulkan dosis P2 dan

P3 mampu menurunkan kadar bilirubin total hingga harga normal K(-). Kadar

SGPT pada Kontrol Negatif dan Kontrol Positif berbeda secara signifikan

(p=0,001) yang menunjukan bahwa pemberian CCl4 telah berhasil merusak

jaringan hepar itu sendiri. Kelompok P2, P3 mampu menurunkan kadar bilirubin

total secara signifikan dibandingkan Kontrol Positif (p=0,020 dan p=0,008). Pada

kelompok P2 dan P3 tidak siginifikan dibandingkan dengan Kontrol Negatif

(p=0,359 dan p=0,622). Hal ini menunjukan bahwa perbaikan hepar telah

signifikan sehingga kadar bilirubin total pada perlakuan P2 dan P3 telah normal.

5.2.4 Uji Korelasi-Regresi

Terdapat korelasi yang kuat dan signifikan (p<0,01) antara pemberian

ekstrak oats dengan penurunan kadar SGOT (R=-0,879), kadar SGPT (R=-

0,861), kadar bilirubin (R=-0,675) dan peningkatan kadar protein total (R=0,746).
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Korelasi yang kuat ini menunjukan bahwa secara fisiologis hepar yang diberikan

dengan ekstrak oats mampu berfungsinya secara utuh. Semakin tinggi dosis

yang diberikan, maka perbaikan terhadap fisiologis dari hepar itu sendiri semakin

baik.


