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ABSTRAK 
 
Nina Amelia, G0005139, 2008, Efek Hepatoprotektor Ekstrak Daun Teh Hijau 
(Camellia sinensis)  pada Tikus Putih (Rattus novergicus) yang Diinduksi 
Isoniazid. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Tujuan Penelitian. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi nomor satu di 
Indonesia yang pengobatannya menggunakan Isonazid yang mempunyai efek 
samping gangguan hati. Teh hijau yang mempunyai efek hepatoprotektif 
diharapkan mampu mecegah kerusakan sel hati. Penelitian ini ditujukan untuk 
mengetahui adanya pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan tingkat 
kerusakan sel  hepar tikus yang diinduksi isoniazid. 
 
Metodologi Penelitian. Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik. Desain 
penelitian menggunakan Post Only Control group Design. Sampel 30 tikus putih 
jantan dibagi secara random menjadi 5 kelompok masing-masing 6 ekor. 
Kelompok-kelompok tersebut antar lain kelompok kontrol negatif [K (-); pelet 
standar], kelompok kontrol Isoniazid [ K(+); 37,8 mg/200gBB Isoniazid], 
kelompok teh hijau dosis rendah [ P 1; 20 mg/200gBB ekstrak teh hijau], 
kelompok teh hijau dosis sedang [ P 2; 40 mg/200gBB ekstrak teh hijau] dan 
kelompok teh hijau dosis tinggi [ P 3; 60 mg/200gBB ekstrak teh hijau]. Hasil 
setiap kelompok dihitung dengan uji Oneway ANOVA dan dilanjutkan dengan uju 
Post Hoc. 
 
Hasil penelitian. Hasil uji Oneway ANOVA menunjukkan perbedaan yang 
bermakna antar kelima kelompok perlakuan. Hasil uji Post Hoc menunjukkan 
adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok K (-) – K (+),K (-) – P 1, K (-) 
– P 2, K (+) – P 1, K (+) – P 2, K (+) – P 3, P 1 – P 3, P 2 – P 3. Kelompok 
kontrol negatif menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar yang 
signifikan terhadap kontrol isoniazid. Tingkat kerusakan inti sel hepar Kelompok 
kontrol isoniazid terhadap kelompok teh hijau dosis rendah , kelompok teh hijau 
dosis sedang dan kelompok teh hijau dosis tinggi memberikan hasil perbedaan 
yang signifikan. Rata-rata tingkat kerusakan inti semakin menurun seiring dengan 
bertambahnya dosis teh hijau. Dapat terlihat bahwa tingkat kerusakan pada 
kelompok dengan teh hijau dosis tinggi hampir setara dengan kelompok kontrol 
negatif.   
 
 
Kesimpulan Penelitian. Pemberian ekstrak teh hijau (Camellia sinensis) 
mempunyai efek hepatoprotektif yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat 
kerusakan inti sel hepar yang bermakna pada tikus yang diinduksi isoniazid. 
Kelompok perlakuan dengan dosis 60 mg/200gBB ekstrak teh hijau memiliki efek 
hepatoprotektif yang paling kuat.  
 
Kata Kunci : Hepatoprotektor, Ekstrak Daun Teh Hijau, Isoniazid 
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ABSTRACT 
 
Nina Amelia, G0005139, 2008, Hepatoprotective Effect of Green Tea (Camellia 
sinensis)  Leaves Extract in White Rats (Rattus novergicus ) Induced by Isoniazid, 
Medical Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Objective. Tuberculosis is the most common infectious disease in Indonesia 
which use Isoniazid for its medication which able to damage the liver. Green tea, 
which has hepatoprotective effect, is expected avoiding the damage of liver cell. 
This research is objected to recognize the effect of green tea leaves extract which 
able to decrease the damaging level of liver nuclear from white rats induced by 
Isoniazid. 
 
Methodology. The research was an experimental laboratory with Post Only 
Control group Design. Thirty of male white rats was divided randomly into 
fivegroups, each group consist of six rats. Those groups were negative control 
group [K (-); standard diet], Isoniazid control group [ K(+); 37,8 mg/200gBB 
Isoniazid], low dose green tea group [ P 1; 20 mg/200gBB of green tea extract], 
medium dose green tea group [ P 2; 40 mg/200gBB of green tea extract], and high 
dose green tea group [ P 3; 60 mg/200gBB of green tea extract].The result of each 
group was compared with Oneway ANOVA Test and continued with Post Hoc 
Test. 
 
Result. Oneway ANOVA test shows that there was significant difference among 
the five groups treatment. Post Hoc test resulted the significant difference between 
K (-) – K (+),K (-) – P 1, K (-) – P 2, K (+) – P 1, K (+) – P 2, K (+) – P 3, P 1 – P 
3, P 2 – P 3 groups. Negative control group showed the difference of damaging 
level  liver nuclear significantly to the isoniazid control group. Damaging level 
liver nuclear of Isoniazid control group to low, medium, and high dose green tea 
groups showed the significant difference. Means of damaging level become lower 
as the increasing of green tea’s dose. It seen that damaging level of liver nuclear 
in the high dose green tea group almost the same as negative control group 
 
Conclusion. Green tea (Camellia sinensis) leaves extract has hepatoprotective 
effect which showed by decreasing degree of damaging nucleus of the liver cell in 
the isoniazid induced rats. Group with 60 mg/200gBB green tea leves extract has 
the strongest hepatoprotective effect 
 
Keywords : Hepatoprotective, Green Tea Leaves Extract, Isoniazid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh  mycobacterium 

tuberculosis (dan kadang-kadang oleh M. bovis dan M. africanum). Bakteri –

bakteri ini disebut juga sebagai basil tahan asam. Dalam perkembangannya, 

tuberkulosis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia 

ini. Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2004 telah menyatakan 

bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002. Menurut 

WHO, jumlah terbesar kasus tuberkulosis(TB) terjadi di Asia Tenggara. 

Indonesia masih menempati urutan ke 3 di dunia untuk jumlah kasus TB setelah 

India dan China. Setiap tahun terdapat 250.000 kasus baru TB dan sekitar 

140.000 kematian  akibat TB. Di Indonesia  tuberkulosis adalah pembunuh 

nomor satu di antara penyakit menular dan merupakan penyebab kematian 

nomor tiga setelah penyakit jantung dan pernyakit pernapasan akut pada seluruh 

kalangan usia (PDPI, 2006). Untuk pengobatan TB paru biasanya dipakai obat-

obat seperti Isoniazid atau INH, Rifampisin, Pirazinamid, Streptomisin, 

Ethambutol, dan lain-lain. Salah satu efek samping yang dapat ditimbulkan 

akibat pemberian Obat Anti Tuberkulosis(OAT) ini adalah gangguan fungsi 

hati, dari yang ringan sampai yang berat berupa nekrosis dan jaringan hati 

(Arsyad, 1996). 
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Menurut Jawetz (1994), Isoniazid (asam isonikotinil hidrazid) atau INH 

merupakan obat yang hampir selalu digunakan dengan kombinasi obat anti 

tuberkulosis yang lain. Efek samping INH adalah neuropati perifer dan 

hepatotoksik. Hal ini diketahui dari kenaikan kadar serum transaminase 3-4 kali 

normal yang dideteksi dari 10-20% pasien yang asimptomatis. Terdapat bukti 

histologikal berupa kerusakan sel hepar dan nekrosis (Arsyad, 1996). Dalam 

biotransformasi obat, gugus hidrazid dari isoniazid dikenal untuk membentuk 

suatu konjugat N-asetil dalam suatu reaksi asetilasi. Konjugat ini merupakan 

substrat untuk reaksi hidrolisa menjadi asam isonikotinat dan asetilhidrazin 

yang selanjutnya akan memacu asetilasi makromolekul dan berefek hepatotoksis 

(Correira,1994). 

Teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi manusia sesudah 

air putih. Selain sebagai minuman menyegarkan, teh telah lama diyakini 

memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Teh dihasilkan dari pucuk daun tanaman 

teh (Camellia sinensis) melalui proses pengolahan tertentu (Hartoyo, 2003). Teh 

hijau mengandung substansi yang mempunyai efek antioksidan, anti mutagenik 

dan anti karsinogenik karena kandungan polifenolnya yang dikenal sebagai 

katekin, yaitu epicathecin(EC), epicathecin 3 galiate (ECG), 

epigallocathecin(EGC) dan epigallo cathecin gallate (EGCG)( Harler, 1970). 

Aktivitas antioksidannya menjelaskan katekin sebagai komponen aktif yang 

digunakan untuk mengobati gangguan fungsi sel hati (Robinson, 1995).   
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menyelidiki apakah 

terdapat efek hepatoprotektor dari teh hijau pada gambaran mikroskopis sel 

hepar tikus putih yang diinduksi dengan Isoniazid. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap gambaran mikroskopis sel  

hepar tikus yang diinduksi isoniazid?                                                                                                   

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian teh 

hijau terhadap penurunan tingkat kerusakan sel  hepar tikus yang diinduksi 

isoniazid. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 a. Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

mengenai adanya pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan 

tingkat kerusakan sel  hepar tikus yang diinduksi isoniazid 

 b. Aplikatif  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi tahap penelitian lebih 

lanjut pada hewan yang tingkatannya lebih tinggi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Tinjauan Pustaka 

 1. Teh Hijau 

Camellia sinensis merupakan tumbuhan teh yang daunnya sering 

digunakan untuk membuat minuman teh. Tanaman ini berasal dari Asia 

tenggara dan Selatan, namun sekarang telah dikembangkan di seluruh 

dunia, di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman teh merupakan semak 

hijau atau pohon kecil yang biasanya dipanen saat tinggi tanaman belum 

mencapai dua meter. Bunganya berwarna putih kuning, berdiameter 2,5-4 

cm dengan 7-8 kelopak (Wikipedia, 2003).  

Perbedaan teh hitam dengan  teh hijau adalah daun teh pada teh hijau 

tidak melalui proses oksidasi. Teh hijau dikeringkan dalam waktu yang 

lebih singkat, dan segera dipanaskan untuk mencegah terjadinya proses 

fermentasi. Karena teh hijau terbuat dari daun yang tidak terfermentasi, 

maka mengandung konsentrasi polifenol yang tinggi, zat yang bertindak 

sebagai ontioksidan yang kuat. Bila semakin lama daun difermentasikan, 

maka semakin rendah polifenol yang terkandung, dan semakin tinggi 

kandungan kafeinnya (Wikipedia,2003). 

Teh hijau mengandung substansi yang mempunyai efek antioksidan anti 

mutagenik dan anti karsinogenik karena kandungan polifenolnya yang 

dikenal sebagai katekin, yaitu epicathecin(EC), epicathecin 3 galiate 

(ECG), epigallocathecin(EGC) dan epigallo cathecin gallate (EGCG) 
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(Harler, 1970). EGCG adalah komponen katekin paling dominan dalam 

teh, yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai antioksidan yang kuat,  

EGCG mempunyai kemampuan menangkal radikal bebas. (Winarti, 2006). 

Aktivitas antioksidannya menjelaskan katekin sebagai komponen aktif 

yang digunakan untuk mengobati gangguan fungsi sel hati (Robinson, 

1995).  EGCG yang terkandung dalam katekin juga dapat menstimulasi 

produksi antioksidan tambahan seperti Glutathion (Kenneth D. Chavin, 

2005). Glutation merupakan salah satu enzim yang bersifat protektif 

terhadap radikal bebas (Esti Soetrisno, 2002). 

Proses ekstraksi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang 

diinginkan larut. Bahan mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

atau hewan tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan dan 

dikeringkan, karena tiap bahan mentah obat berisi sejumlah unsur yang 

dapat larut dalam pelarut tertentu. Hasil dari ekstraksi disebut ekstrak. 

Ekstrak tidak hanya mengandung satu unsur saja tetapi berbagai macam 

unsur, tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi 

(Ansel,1989) 

Cairan pengekstrasi yang digunakan adalah alkohol 70%. Hal ini 

dikarenakan banyak tumbuhan yang larut alkohol. Keuntungan lainnya 

adalah alkohol tidak menyebabkan pembengkakan sel dan memperbaiki 

stabilitas obat terlarut, sehingga sering dihasilkan suatu bahan aktif yang 
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optimal, dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil larut dalam 

cairan pengekstrasi (Voight, 1994). 

Pada penelitian ini, kami memakai metode sokletasi. Sokletasi 

merupakan metode menggunakan tabung soklet dengan pemanasan dan 

pelarut. Pelarut dapat dihemat karena terjadi sirkulasi yang selalu 

membasahi sampel (Lenny, 2006). 

 

2. Isoniazid (INH) 

Nama generik : isoniazid  

Nama dagang : inoxin®, kapedoxin®, pulmolin®, suprazid® 

Mekanisme kerja Isoniazid atau isonikotinil hidrazid yang disingkat 

dengan INH adalah menghambat cell-wall biosynthesis pathway (Amin 

Z,2006). Efek utama isoniazid ialah menghambat biosintesis asam mikolat 

(mycolic acid) yang merupakan unsur penting dinding sel mikobakterium. 

Isoniazid kadar rendah mencegah perpanjangan rantai asam lemak yang 

sangat panjang yang merupakan bentuk awal molekul asam mikolat. 

Isoniazid menghilangkan sifat tahan asam dan menurunkan jumlah lemak 

yang terekstraksi oleh metanol dari mikobakterium (Yusuf Z,1995). 

Isoniazid mudah diabsorpsi pada pemberian oral maupun parenteral. 

Kadar puncak diperoleh dalam waktu 1–2 jam setelah pemberian oral. Di 

hati, isoniazid mengalami asetilasi dan pada manusia kecepatan 

metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik yang secara bermakna 

mempengaruhi kadar obat dalam plasma. Namun, perbedaan ini tidak 
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berpengaruh pada efektivitas dan atau toksisitas isoniazid bila obat ini 

diberikan setiap hari (Medicastore, 2006 ) 

 Kerusakan hati terutama disebabkan karena metabolit toksik 

Isoniazid yaitu Mono Asetil Hidrazid (MAH).  Eliminasi Isoniazid yang 

kebanyakan berlangsung di  hepar, yaitu dengan asetilasi oleh N-asetil 

transferase-2 (NAT-2). Asetil isoniazid kebanyakan dimetabolis menjadi 

mono asetil hidrazin dan sebagian menjadi di asetil hidrazin dan metabolit 

minor lainnya (Jussi J. Saukkonen et al. ,2006) 

Isoniazid 

      N-acetyl transferase 

n-asetilisoniazid 

 

diasetil hidrazin  monoasetil hidrazin 

        Sitokrom P450 

     akilating agen 

 

hepatotoksis 
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 Asetilasi dari asetilisoniazid akan menghasilkan pembentukan dari 

monoasetil hidrazin yang merupakan zat hepatotoksik poten pada hewan 

percobaan. Metabolisme mikrosomal dari monoasetilhidrazin 

menghasilkan reaktif akilating agen yang dapat berikatan secara kovalen 

dengan makromolekul jaringan (contoh : protein hepar) dan menyebabkan 

nekrosis hepar (Bethesda, 2004). 

 Metabolit reaktif yaitu MAH kemungkinan menjadi agen toksik 

pada jaringan melalui produksi radikal bebas. Pada percobaan dengan tikus, 

aktivitas free radical scavenger glutathion related thiols, dan anti oksidan 

glutation peroxidase dan katalase  dihambat oleh isoniazid.(Saukkonen et 

al. ,2006). 

 Gambaran klinik yaitu timbulnya hepatitis dan kadar serum 

transaminase yang meningkat. Hepatitis timbul setelah 3-4 bulan mendapat 

INH. Gejala tersebut umumnya ringan bila pemberian obat segera 

dihentikan, tapi dapat menjadi berat berupa tingkat hepatits kronik aktif dan 

nekrose masif yang berakibat fatal, bilamana pemberian obat diteruskan. 

Sering dijumpai gambaran nekrosis hati, terutama pada yang berat akan 

dijumpai nekrose sel hati yang masif (Hadi, 1995). Gambaran histologis 

hepar memperlihatkan kemiripan dengan hepatitis virus akut termasuk 

balooning degeneration, badan asidofilik sinusoidal dan nekrosis dengan 

gambaran kolestasis ringan. Nekrosis yang lebih luas terjadi pada kasus 

yang lebih parah. Infiltrat sel radang, limfosit dan plasma sel juga sering 

terjadi, sementara infiltrat eusinofil jarang terlihat (Weisiger,2007).  
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 Telah diperkirakan bahwa 10%-20% dari pasien dengan INH 

memperlihatkan kenaikan enzim liver. Bagaimanapun juga, pada kerusakan 

hepar subklinik, reaksi tersebut tidak berkembang menjadi hepatitis dan 

sembuh sempurna bila terapi INH dihentikan. Bila terjadi gejala klinik dan 

terapi INH tidak dihentikan, keracunan parah pada hepatoselular dapat 

terjadi (Gholami K,2006). 

 Pada iskemia dan sejumlah reaksi obat dan toksin, nekrosis 

hepatosit tersebar di sekitar vena sentral (nekrosis sentrilobularis). Pada 

peradangan atau cedera toksik yang lebih berat , apoptosis atau nekrosis 

hepatosit mungkin meluas ke lobulus yang berdakatan dalam pola porta ke 

porta, porta ke sentral, atau sentral ke sentral (bridging necrosis). 

Kerusakan keseluruhan lobulus (nekrosis submasif) atau sebagian besar 

parenkim hati (nekrosis masif) biasanya disertai gagal hati.  Nekrosis hati 

masif dapat disebabkan oleh obat dan bahan kimia salah satunya adalah 

isoniazid  (Robbins, 2003). 

  

3. Hepar 

Hepar memegang peranan sangat penting dalam tubuh. Peranan tersebut 

meliputi mengambil, menyimpan dan mendistribusi berbagai macam 

nutrien dan vitamin dalam tubuh. Hepar juga mampu mengatur berbagai 

metabolisme dalam tubuh, baik karbohidrat, protein dan lemak. Hepar 

mengatur tingkat glukosa dalam darah dan kadar very low density protein 

(VLDL) dalam tubuh. Hepar juga memproduksi protein-protein plasma  
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seperti albumin, lipoprotein dan glikoprotein. Fungsi lain hepar adalah 

sebagai kelenjar eksokrin, yaitu penghasil cairan empedu serta 

detoksifikasi berbagai obat-obatan dan substansi toksik (Ross et al., 2003). 

Struktur mikroskopis dari hepar meliputi lobulus hepar, parenkim hepar, 

sinusoid, triad portal dan kanalikuli biliaris. 

a. Lobulus Hepar 

Lobulus hepar sebagai kesatuan histologis berbentuk prisma 

poligonal, diameter 1-2 mm, penampang melintang tampak sebagai 

heksagonal dengan pusatnya vena sentralis dan sudut-sudut luar 

lobuli terdapat kanalis porta (Leeson et al.,1998). 

Pembagian lobulus hepar sebagai unit fungsional dibagi menjadi tiga 

zona : 

1) Zona I  : merupakan zona aktif, sel-sel paling dekat dengan 

pembuluh. Zona ini yang pertama kali dipengaruhi 

oleh perubahan darah yang masuk, disebut juga “Zone 

of permanent function“ . 

2) Zona II  : merupakan zona intermedia, sel-selnya memberi 

respon kedua terhadap darah, disebut juga 

“Intermediate zone“. 

3) Zona III: zona pasif, aktivitas sel-selnya rendah dan tampak 

aktif bila kebutuhan meningkat, disebut juga “Zone of 

permanent response“ (Leeson et al., 1998). 
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b. Parenkim Hepar 

Parenkim hepar terdiri dari sel-sel hepar atau hepatosit, yang 

tersusun radier, bertumpukan dan membentuk lapisan sel yang tebal 

satu sama lain. Hepatosit berbentuk poligonal, berukuran sekitar 20-

35 µm dengan membran sel yang jelas. Inti sel bulat atau lonjong 

dengan permukaan teratur dan besarnya bervariasi antara sel yang 

satu dengan lainnya. Setiap inti mempunyai granula kromatin yang 

tampak jelas dan tersebar dengan satu atau lebih anak inti (Leeson et 

al., 1998). 

c. Sinusoid Hepar 

Sinusoid hepar merupakan celah di antara sel-sel hepar, berbentuk 

pembuluh yang melebar tidak teratur, terdiri atas sel-sel endotel 

bertingkap yang membentuk lapisan tidak utuh. Sel endotel 

dipisahkan dengan hepatosit dibawahnya oleh celah sub endotel yang 

disebut celah Disse. Sinusoid dikelilingi dan disokong oleh selubung 

serabut retikuler halus yang penting untuk mempertahankan 

bentuknya (Junqueira and Carneiro, 2003). 

d. Kanalikuli Biliferus 

Merupakan celah tubuler yang hanya dibatasi oleh membran plasma 

hepatosit dan mempunyai sedikit mikrovili pada bagian dalamnya. 

Beberapa kanalikuli biliferus membentuk duktulus biliferus yang 

bermuara dalam duktus biliferus dalam segitiga porta. Duktus 
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biliferus bersatu dan membentuk duktus hepatikus (Juncqueira and 

Carneiro, 2003). 

e. Triad Portal 

Merupakan tempat-tempat dimana tiga atau lebih unit lobulus 

bertemu dimana terdapat akumulasi jaringan pengikat. Triad portal 

mengandung cabang dari vena porta, arteri hepatica dan duktus 

biliferus (Juncqueira and Carneiro, 2003). 

Gambaran histologis hepar pada kerusakan hepar yang diinduksi 

isoniazid antara lain: 

Nekrosis 

Nekrosis adalah kematian sel jaringan akibat jejas saat individu masih 

hidup (Esti Soetrisno, 2002). Nekrosis ini biasanya berbentuk sel-sel yang 

membengkak, nukleusnya tidak utuh dan terdapat sebukan sel-sel radang 

(Cassaret and Doull , 2003). Pada kematian sel atau nekrosis sel, 

umumnya inti sel yang paling jelas menunjukan perubahan. Biasanya inti 

sel yang mati itu menyusut, batas tidak teratur, dan berwarna gelap. Proses 

ini dinamakan piknosis, sedang intinya disebut inti piknotik. Kemungkinan 

lain inti dapat hancur dan meninggalkan zat kromatin yang tersebar dalam 

sel, proses ini disebut karioreksis. Akhirnya pada beberapa keadaan, inti 

sel yang mati menghilang, proses ini disebut kariolisis (Abrams, 1992). 

Dalam hal ini, nekrosis harus dapat dibedakan dengan kematian yang 

fisiologik (apoptosis). Pada apoptosis, kematian sel terprogram, berbercak, 
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fragmentasi inti diliputi oleh unsur sitoplasma (serine), tidak mengundang 

reaksi sel radang (Esti Soetrisno, 2002). 

 

B.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan Bagan: 

   Sampel yang diberi perlakuan Isoniazid dan Teh Hijau  

   Sampel yang diberi perlakuan Isoniazid  

Ekstrak Daun Teh Hijau 

Antioksidan 

Catechin 

Mencegah Kerusakan Sel 
Hati 

INH 

+ MonoAsetilhidrazin 
(radikal bebas) 

Berikatan dengan 
makromolekul hepar 

Kerusakan Sel Hati 

Nekrosis dapat dikurangi Nekrosis  

Menstimulasi  
Produksi 
Glutation 
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D. Hipotesis 

Pemberian ekstrak daun teh hijau dapat mengurangi tingkat kerusakan sel 

hepar tikus putih yang diinduksi Isoniazid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental random (Randomize 

Control Trial). 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Labolatorium Pengembangan dan Pengujian 

Terpadu (LPPT)  Universitas Gadjah Mada 

C. Subjek Penelitian 

 1. Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan, strain Wistar, berumur kira-kira 

3 bulan dengan berat kurang lebih 200 gram. 

2. Banyaknya sampel 30 ekor.  

3.  Besar sampel tiap kelompok dihitung  dengan rumus Federer, dimana (t) 

adalah jumlah ulangan untuk tiap perlakuan dan (n) adalah jumlah 

perlakuan.  

(n-1)(t-1) > 15 

   (5-1)(t-1) > 15 

   4t > 19 

   t > 4.75 (=5) 

D. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel sebanyak 30 ekor, dilakukan secara convenience 

sampling. 
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E. Rancangan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan desain RCT (Randomized Control Trial). 

Disini kelompok kontrol dipakai sebagai pembanding.  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X  :  Jumlah tikus putih yang digunakan 

K(-) :  Kelompok kontrol negatif   

 (Hanya diberikan pelet standar) 

K(+) :  Kelompok kontrol isoniazid 

( pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB) 

P1 :  Kelompok teh hijau dosis rendah 

(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB dengan teh hijau 

dosis 20 mg/200gBB) 

P2          :  Kelompok teh hijau dosis sedang 

(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB dengan teh hijau 

dosis 40 mg/200gBB) 

P3          :  Kelompok teh hijau dosis tinggi 

(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB dengan teh hijau 

dosis 60 mg/200gBB) 

Gambar 3.1. Skema Rancangan Penelitian 
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P1 
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ANOVA 
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N0  :  Gambaran histologis hepar pada kelompok kontrol negatif 

N1  :  Gambaran histologis hepar pada kelompok teh hijau dosis rendah 

N2  :  Gambaran histologis hepar pada kelompok teh hijau dosis sedang 

N3  :  Gambaran histologis hepar pada kelompok teh hijau dosis tinggi 

N4  :  Gambaran histologis hepar pada kelompok kontrol isoniazid 

 

F. Identifikasi Variabel penelitian 

1. Variabel bebas 

 Pemberian ekstrak Camellia sinensis dan Isoniazid (INH). Skala 

pengukurannya adalah skala rasio. 

2. Variabel terikat 

 Pengamatan dan penghitungan jumlah sel hepar yang mengalami 

kerusakan yang ditandai dengan adanya nekrosis sel. Skala pengukuran 

berupa data rasio yaitu jumlah inti sel hepar yang mengalami piknotik, 

karioreksis maupun kariolisis yang dihitung dari tiap 100 sel pada zona 

III lobulus hepar. 

3. Variabel luar terkendali 

 Variabel luar terkendali terdiri dari makanan dan minuman, galur tikus 

putih, umur, jenis kelamin dan berat badan, dan suhu udara 

4. Variabel luar tak terkendali 

 Variabel luar tak terkendali terdiri dari kondisi psikologis tikus , efek 

toksik dan hipersensitivitas, apoptosis sel jaringan hepar, daya regenerasi 

sel hepar dan imunitas. 
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G. Definisi Operasional 

1. Ekstrak Daun Teh Hijau  

 Ekstrak daun teh hijau adalah daun teh yang telah dikeringkan 

kemudian menggunakan metode sokletasi dengan suatu cairan 

pengekstraksi (alkohol 70%). Ekstrak daun teh hijau diperoleh dari 

LPPT UGM.  

Dosis pada manusia adalah sebesar 2,25g (Zein,2007). Faktor 

konversi untuk manusia dengan dengan berat badan 70 kg pada tikus 

dengan berat badan 200 g adalah 0,018 (Ngatidjan, 1991).  Dosis yang 

dikonversikan =2,25x 0,018= 0,040g = 40mg/200gBB. Dalam penelitian 

ini ada kontrol negatif yang tidak diberi ekstrak daun teh hijau dan 

kelompok perlakuan yang diberikan dosis yang berbeda tiap kelompok 

yaitu 20mg, 40 mg, dan 60 mg. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

1g serbuk kering setara dengan 0,274 g ekstrak kental. 1mg=0,274mg 

Volume cairan maksimal yang dapat diberikan peroral pada tikus putih 

adalah sebesar 5ml (Ngatidjan,1991). Dosis yang diberikan :  

                Dosis I  : 20mg  x 0,274 = 5,48 mg ~  5.5mg 

        5,5mg x 6 (jumlah tikus)  = 5,5mg/ ml 

       6ml  

              Dosis II : 40mg x 0,274 = 10,96mg ~  11mg 

          11mg x 6( jumlah tikus)  =  11mg/ml 

  6ml  
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  Dosis III:  60mg x 0,274 =  16,44mg ~ 16,5mg 

         16,5 mg x 6( jumlah tikus)  =  16,5mg/ml 

  6ml 

2. Isoniazid (INH) 

Pemberian INH dosis toksik pada manusia sebesar 30 mg/kg BB 

(Karthikeyan,2004). Faktor konversi untuk manusia dengan dengan berat 

badan 70 kg pada tikus dengan berat badan 200 g adalah 0,018 

(Ngatidjan, 1991). Dosis pada manusia dengan BB 70kg :  30mg x 70 = 

2100mg. Konversi pada tikus dengan BB 200g : 2100 x 0,018 = 

37,8mg/200gBB Volume maksimal yang dapat diberikan peroral pada 

tikus 5ml. Jadi dosis yang diberikan = 37,8 mg x 50   = 37,8mg/ml   

                            50ml 

           Jadi tiap 1ml aquades mengandung 37,8mg INH. Volume yang 

diberikan tiap tikus sebanyak 1ml. 

3. Gambaran Mikroskopis Hepar 

Gambaran histologis hepar yang diteliti adalah nekrosis dari sel-sel 

hepar. Penghitungan nekrosis hepatosit dilakukan dengan melihat 

gambaran perubahan morfologi hepatosit dengan kriteria sebagai 

berikut: membran plasma yang tidak utuh; sitoplasma yang penuh 

dengan vakuola; gambaran inti sel yang bervariasi, mulai dari piknosis, 

kariolisis dan karioreksis (Gunawan dan Atmadja, 1997). Data 

pengamatan berupa data rasio yaitu jumlah inti sel hepar yang 
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mengalami piknotik, karioreksis maupun kariolisis yang dihitung dari 

tiap 100 sel pada zona III lobulus hepar. 

4. Makanan dan Minuman  

Makanan dapat mempengaruhi tingkat kerusakan sel hepar , untuk 

mengatasi hal ini digunakan makanan pellet yang didapat dengan merek 

dagang yang sama dan minuman dari air PAM ad libitum. 

5. Faktor genetik( Galur ) 

Faktor genetik dapat mempengaruhi tingkat kerusakan sel hepar 

tikus putih, untuk mengatasi hal ini dipakai tikus dari strain yang sama 

sehingga dapat dikatakan homogen.  

6. Umur, jenis kelamin dan berat badan 

  Tikus putih umur 3 bulan,jenis kelamin jantan dan berat ±200gram  

7. Suhu udara 

  Hewan percobaan ditempatkan dalam ruang bersuhu sekitar 25º-  28º C 

8. Kondisi psikologis tikus 

  Kondisi psikologis tikus dapat dipengaruhi oleh perlakuan yang 

berulang kali sehingga dapat mempengaruhi tingkat kerusakan sel hepar. 

9. Penyakit hati 

  Penyakit hati atau kelainan pada hati seperti: hepatitis, sirosis 

hepatis, nekrosis hati dan sebagainya dapat mempengaruhi tingkat 

kerusakan sel hepar. 

10. Patogenitas suatu zat yang dapat merusak hepar selain radikal bebas  

yaitu: efek toksik dan hipersensitivitas( alergi) 
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11. Apoptosis sel jaringan hepar 

12. Daya regenerasi sel hati dari masing-masing binatang percobaan 

13. Imunitas (sistem kekebalan) dari masing-masing binatang percobaan. 

 

H. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

a. Sonde lambung 

b. Kandang hewan percobaan 5 buah 

c. Timbangan duduk dan neraca 

d. Canula dan spuit injeksi 

e. Alat bedah hewan percobaan (scal pel, gunting, jarum, 

meja lilin dan pinset) 

f. Alat untuk membuat preparat histologi 

g. Mikroskop cahaya medan terang 

h. Gelas ukur dan pengaduk 

i. Pipet mikro 

2. Bahan 

a. Ekstrak daun teh hijau 

b. Isoniazid 

c. Makanan hewan percobaan dan air PAM 

d. Aquadest 

e. Chloroform untuk anestesi 

f. Bahan untuk pembuatan preparat histologi 
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I. Teknik Analisis Data Statistik 

Data yang diperoleh secara statistik dianalisis dengan uji Deskriptif 

untuk mencari rata-rata dan simpang baku sampel, uji Homogenitas untuk 

mengetahui keseragaman sampel, uji ANOVA (Analysis of Varians) 

dilanjutkan degan Post Hoc Test.  Pengolahan data ini menggunakan SPSS 

16.0 for Windows 

 

J. Cara Kerja 

Langkah 1: 

Subyek penelitian dibiasakan hidup dalam kandang selama kurang 

lebih 3 hari.  

Langkah 2 : 

Pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-21 

a. Kelompok K (-) sebagai kelompok kontrol negatif (hanya diberikan 

diet standar).  

b. Kelompok K(+) sebagai kelompok kontrol isoniazid ( pemberian 

Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB) mulai hari ke-8 

c. Kelompok 1, kelompok teh hijau dosis rendah, dengan pemberian 

teh hijau dosis 20 mg/200gBB pada hari ke-4 dan pemberian 

Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB pada hari ke-8 

d. Kelompok 2, kelompok teh hijau dosis sedang, dengan pemberian 

teh hijau dosis 40 mg/200gBB pada hari ke-4dan pemberian 

Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB pada hari ke-8 
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e. Kelompok 3, kelompok teh hijau dosis tinggi, dengan pemberian teh 

hijau dosis 60 mg/200gBB pada hari ke-4 dan kemudian pemberian 

Isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB pada hari ke-8 

      Langkah 3 :  

Pada hari ke-21 setelah langkah pertama (adaptasi kandang) 

diberikan, semua hewan percobaan dikorbankan dengan cara cervical 

dislocation, kemudian organ hepar bagian kanan diambil untuk 

selanjutnya dibuat preparat histologi dengan metode block paraffin.  

Menurut David H. Cormack, 1994, prosedur standar metode block 

paraffin meliputi tahapan berikut ini: 

Contoh jaringan. Irisan jaringan dipotong harus dengan hati-hati, 

memakai alat atau pisau tajam untuk menghindari terjadinya distorsi 

mikroskopik. Secepatnya dipotong, langsung dimasukkan ke bahan 

fiksasi. Pengambilan irisan pada bagian tengah organ hepar bagian 

kanan untuk homogenitas sampel. 

a. Fiksasi. Bahan fiksasi mencegah terjadinya perubahan pasca-mati 

dan perubahan struktur lain dalam sel dan jaringan. Selain itu juga 

dapat memadatkan jaringan lunak.   

b. Dehidrasi. Dikerjakan dengan alkohol dengan kadar meningkat 

sampai mencapai alkohol absolut. 

c. Penjernihan. Blok jaringan yang telah didehidrasi dengan alkohol 

dilalukan melalui deretan xilol sampai seluruh alkoholnya diganti 

dengan xilol, sebagai persiapan untuk pemendaman 
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d. Pemendaman. Blok jaringan dilalukan melalui parafin cair 

(beberapa kali diganti) yang akan mengisi semua celah yang semula 

diisi oleh air, dan mengeras bila didinginkan, maka blok ini siap 

dipotong. 

e.  Pemotongan. Setelah kelebihan parafin dibuang, maka dapat dibuat 

irisan tipis dengan menggunakan alat pemotong khusus yang disebut 

mikrotom. Irisan dilakukan pada bagian tengah dari hepar kanan 

dengan ketebalan irisan 3-8µm. 

f. Pemulasan dan perampungan akhir. Sebagian besar pemulasan 

menggunakan larutan dalam air, sehinggan parafin yang terdapat 

dalam jaringan sajian harus diganti dengan air. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melekatkan irisan jaringan pada kaca obyek dan 

dilalukan melalui deretan xilol untuk menghilangkan parafin, 

dimulai dari alkohol absolut kemudian pindah ke dalam alkohol 

dengan kadar menurun, sampai akhirnya ke dalam air. 

Langkah 4 :    

Pengamatan preparat jaringan hepar dengan pembesaran 100 kali 

untuk mengamati seluruh lapangan pandang, kemudian ditentukan 

daerah yang akan diamati. Pengamatan dilakukan dengan pembesaran 

1000 kali, diamati gambaran mikroskopis dari inti sel-sel hepar pada 

daerah ini kemudian dihitung jumlah inti yang piknotik, karioreksis dan 

kariolisis. Hasil yang diperoleh kemudian diberi skor dengan ketentuan: 

a. piknotik diberi skor 1 
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b. karioreksis diberi skor 2 dan 

c. karyolisis diberi skor 3. 

Sebagai contoh, dari satu daerah pengamatan pada 100 sel yang 

diamati, ternyata terdapat 20 sel dengan inti piknotik, 15 dengan 

karioreksis, dan 10 dengan kariolisis. Maka jumlah skor dari satu daerah 

sentrilobuler tersebut adalah (20x1) + (15x2) + (10x3) = 80. Lalu dari 

tiap preparat diperoleh tiga nilai skor, yang kemudian dihitung rata-rata 

skornya. Rata-rata ini merupakan nilai skor untuk tiap preparat. 

Sehingga akan didapatkan 6 nilai skor dari tiap kelompok. Hasil yang 

didapat dari masing-masing kelompok dibandingkan dengan uji Oneway 

ANOVA dan jika terdapat perbedaan yang bermakna maka dilanjutkan 

dengan uji Post Hoc Test. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian berupa data rasio yaitu jumlah inti sel hepar yang 

mengalami piknotik, karioreksis maupun kariolisis yang dihitung dari tiap 100 

sel pada zona III lobulus hepar. Hasil pengamatan jumlah inti sel yang 

mengalami piknotik, karioreksis maupun kariolisis untuk masing-masing 

kelompok akan disajikan dalam Tabel 1 :  

Tabel 1.  Jumlah rata-rata inti sel hepar yang mengalami piknotik,  karioreksis 
dan kariolisis dari tiap 100 sel pada zona III lobulus hepar untuk 
Kelompok kontrol negatif, Kelompok kontrol Isoniazid, Kelompok 
teh hijau dosis rendah, Kelompok teh hijau dosis sedang, Kelompok 
teh hijau dosis tinggi 

 

Inti 

Kelompok 

 
Piknotik 

(Mean, SD) 

 
Karioreksis 
(Mean, SD) 

 
Kariolisis 

(Mean, SD) 
Kelompok kontrol 

negatif 
0.50, 0.54 5.33, 2.06 3.00, 2.68 

Kelompok kontrol 
isoniazid 

2.83, 1.75 13.33, 6.28 39.50, 6.29 

Kelompok teh hijau 
dosis rendah 

3.17, 2.31 14.33, 3.88 4.50, 5.01 

Kelompok teh hijau 
dosis sedang 

0.67, 1.03 11.33, 3.93 4.50, 2.50 

Kelompok teh hijau 
dosis tinggi 

1.33, 1.03 2.67, 1.63 5.00, 2.44 

Sumber : Data Primer, 2008 
 
 

 
 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

Pada Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata inti sel hepar yang mengalami 

piknotik pada kelompok kontrol negatif adalah 0.50 , kelompok kontrol positif 

adalah 2.83, kelompok perlakuan I adalah 3.17, kelompok perlakuan II adalah 

0.67 dan kelompok perlakuan III adalah 1.33. Rata-rata inti sel hepar yang 

mengalami karioreksis pada kelompok kontrol negatif adalah 5.33, kelompok 

kontrol positif adalah 13.33, kelompok perlakuan I adalah 14.33, kelompok 

perlakuan II adalah 11.33 dan kelompok perlakuan III adalah 2.67. Rata-rata 

inti sel hepar yang mengalami  kariolisis pada kelompok kontrol negatif 

adalah 3.00, kelompok kontrol positif adalah 39.50 , kelompok perlakuan I 

adalah 4.50, kelompok perlakuan II adalah 4.50 dan kelompok perlakuan III 

adalah 5.00 

Dari pengamatan dari setiap preparat, hasil yang diperoleh kemudian 

diberi skor dengan ketentuan: 

a. piknotik diberi skor 1 

b. karioreksis diberi skor 2 dan 

c. karyolisis diberi skor 3 

Berikut merupakan hasil pengamatan dengan skor yang telah 

dikalkulasikan sehingga menunjukkan tingkat kerusakan inti sel hepar: 
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Tabel 2. Jumlah rata-rata kalkulasi skor kerusakan untuk Kelompok 
kontrol negatif, Kelompok kontrol Isoniazid, Kelompok teh 
hijau dosis rendah, Kelompok teh hijau dosis sedang, 
Kelompok teh hijau dosis tinggi 

 

Kelompok N Mean  

Skor Kerusakan 

Standar 

Deviasi 

F Signifikansi 

( p ) 

Kelompok kontrol 
negatif 

6 8.83 1.47 247. 19 0.000 

Kelompok kontrol 
isoniazid 

6 55.67 2.37   

Kelompok teh hijau 
dosis rendah 

6 22.00 4.50   

Kelompok teh hijau 
dosis sedang 

6 16.50 3.45   

Kelompok teh hijau 
dosis tinggi 

6 9.00 2.10   

  Sumber: Data Primer 2008 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa kelompok yang hanya diberi isoniazid dosis 

37,8 mg/200gBB [K(+)], memiliki tingkat kerusakan yang paling tinggi, 

sedangkan kelompok yang hanya diberikan pelet standar, tanpa perlakuan 

Isoniazid dan teh hijau (Kelompok kontrol negatif) memiliki rata-rata tingkat 

kerusakan yang paling rendah.  
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Gambar 1  Boxplot perbedaan mean tingkat kerusakan inti sesudah 
perlakuan 

 

Analisis dari Boxplot menunjukkan sebaran data pada setiap kelompok. 

Dari Boxplot tersebut dapat dilihat rata-rata tingkat kerusakan inti paling 

tinggi pada kelompok kontrol isoniazid dan tingkat kerusakan paling rendah 

pada kelompok kontrol negatif. Rata-rata tingkat kerusakan inti semakin 

menurun seiring dengan bertambahnya dosis teh hijau. Juga dapat terlihat 

bahwa tingkat kerusakan pada kelompok dengan teh hijau dosis tinggi hampir 

setara dengan kelompok kontrol negatif. Hasil kalkulasi tingkat kerusakan 

pada tiap kelompok perlakuan dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 3, 

sehingga dapat dibuktikan apakah perbedaan tersebut bermakna secara 

statistik.  

Teh Hijau 
Dosis Tinggi 

Teh Hijau 
Dosis Sedang 

Teh Hijau 
Dosis Rendah 

Kontrol 
Isoniazid 

Kontrol 
negatif 
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Analisis Data 

Data tabel 2 dilakukan uji Oneway ANOVA. Dari uji Oneway ANOVA 

didapatkan Fo: 247.188 dan Ft: 2.76 (Fo > ft) dan hasil uji tersebut didapatkan  

p tingkat kerusakan antar kelompok menunjukkan p: .000. Hal ini 

memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kerusakan 

inti sel antar kelompok, dimana p<0,05 berarti signifikan 

Dari tabel 2 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari antar 

kelompok-kelompok tersebut sehingga dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

Dunnet T3 untuk mengetahui perbedaan antara setiap kelompok. Dalam uji 

ini, Ho= tingkat kerusakan inti sel hepar antar kedua kelompok sama (tidak 

berbeda signifikan), sedangkan Hi= tingkat kerusakan inti sel hepar tidak 

sama (berbeda signifikan).  
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Tabel 3.  Hasil uji Post Hoc Dunnet T3  terhadap tingkat kerusakan inti 
sel hepar setelah perlakuan 

 
Interval Konfidensi 95% Kelompok Perbedaan 

Rata-rata Batas 
Bawah 

Batas Atas 
Signifikansi Keterangan 

Kelompok kontrol 
negatif – kelompok 
kontrol isoniazid 

-46.17* -50.28 -42.05 .000 Signifikan 

Kelompok kontrol 
negatif – kelompok 

teh hijau dosis 
rendah 

-14.67* -22.39 -6.93 .002 Signifikan 

Kelompok kontrol 
negatif – kelompok 

teh hijau dosis 
sedang 

-7.667* -13.55 -1.77 .013 Signifikan 

Kelompok kontrol 
negatif – kelompok 

teh hijau dosis tinggi 
-.17 -3.88 3.55 1.000 

Tidak 
signifikan 

Kelompok kontrol 
isoniazid – 

kelompok teh hijau 
dosis rendah 

31.50* 23.77 39.22 .000 Signifikan 

Kelompok kontrol 
isoniazid – 

kelompok teh hijau 
dosis sedang 

38.500* 32.41 44.58 .000 Signifikan 

Kelompok kontrol 
isoniazid – 

kelompok teh hijau 
dosis tinggi 

46.00* 41.50 50.49 .000 Signifikan 

Kelompok teh hijau 
dosis rendah – 

kelompok teh hijau 
dosis sedang 

7.00 -1.15 15.15 .107 
Tidak 

signifikan 

Kelompok teh hijau 
dosis rendah – 

kelompok teh hijau 
dosis tinggi 

14.50* 6.80 22.19 .001 Signifikan 

Kelompok teh hijau 
dosis sedang – 

kelompok teh hijau 
dosis tinggi 

-7.50* -13.48 -1.51 .014 Signifikan 

Sumber: Data Primer 2008 
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Perhitungan uji Dunnet T3 menunjukkan bahwa perbandingan antara 

Kelompok kontrol negatif dan Kelompok kontrol isoniazid; Kelompok kontrol 

negatif dan Kelompok teh hijau dosis rendah; Kelompok kontrol negatif dan 

Kelompok teh hijau dosis sedang; Kelompok kontrol isoniazid dan Kelompok 

teh hijau dosis rendah; Kelompok kontrol isoniazid dan Kelompok teh hijau 

dosis sedang; Kelompok kontrol isoniazid dan Kelompok teh hijau dosis 

tinggi ; Kelompok teh hijau dosis rendah dan Kelompok teh hijau dosis tinggi; 

serta Kelompok teh hijau dosis sedang dan Kelompok teh hijau dosis tinggi 

adalah signifikan ( p<0.05), maka Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar yang bermakna 

antara dua kelompok yang diperbandingkan.  

Perbandingan antara Kelompok kontrol negatif dan Kelompok teh hijau 

dosis tinggi; serta Kelompok teh hijau dosis rendah dan Kelompok teh hijau 

dosis sedang adalah tidak signifikan (p>0,05) , maka Ho diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar yang 

bermakna antara dua kelompok yang diperbandingkan. Hasil uji Post Hoc 

Dunnet T3 selengkapnya dapat dilihat ada lampiran 5. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dari gambar 1  Boxplot menunjukkan rata-rata tingkat kerusakan inti sel 

hepar pada kelompok kontrol positif paling tinggi, sedangkan rata-rata tingkat 

kerusakan inti sel hepar pada kelompok kontrol negatif paling rendah. Gambar 1 

juga menunjukkan jika sebelum diberikan isoniazid, tikus telah diberikan ekstrak 

teh hijau, maka rata-rata tingkat kerusakan inti sel hepar menurun dibandingkan 

kelompok kontrol positif yang hanya diberi isoniazid saja tanpa ekstrak teh hijau, 

dan tingkat kerusakan inti sel hepar semakin rendah seiring bertambahnya dosis 

ekstrak teh hijau.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nuratmi, 2000, yang membandingkan 

enzim penanda pada hepar, menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif 

mempunyai tingkat enzim transaminase yang paling tinggi, yang dapat 

menandakan bahwa kelompok tersebut mempunyai tingkat kerusakan yang paling 

tinggi juga. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok dengan ekstrak 

teh hijau pada dosis 25mg/100gBB menunjukkan penurunan tingkat kerusakan 

yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Saukkonen et al. 

(2006) menemukan bahwa metabolit reaktif dari hasil asetilasi isoniazid yaitu 

MAH (Mono Asetil Hidrazin) kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan 

melalui produksi radikal bebas. Pada percobaan dengan tikus, aktivitas free 

radical scavenger glutathion related thiols, dan anti oksidan glutation peroxidase 

dan katalase  dihambat oleh isoniazid. Menurut Harler (1970) teh hijau 

mengandung substansi yang mempunyai efek antioksidan anti mutagenik dan anti 
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karsinogenik karena kandungan polifenolnya yang dikenal sebagai katekin, yaitu 

epicathecin(EC), epicathecin 3 galiate (ECG), epigallocathecin(EGC) dan epigallo 

cathecin gallate (EGCG). Robinson (1995) menemukan bahwa aktivitas 

antioksidannya menjelaskan katekin sebagai komponen aktif yang digunakan 

untuk mengobati gangguan fungsi sel hati.  EGCG yang terkandung dalam katekin 

juga dapat menstimulasi produksi antioksidan tambahan seperti Glutathion. 

Glutathion merupakan salah satu enzim yang bersifat protektif terhadap radikal 

bebas. 

Perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar yang ditunjukkan oleh gambar 

1 diuji kemaknaannya, yaitu hanya berupa kebetulan saja (chance) atau benar-

benar berarti (significant) dengan uji Anava (Analisis Varian) dan dilanjutkan 

dengan uji Post Hoc Dunnet T3, keduanya dengan α = 0.05. Uji Anava digunakan 

untuk mangetahui perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar kelima kelompok 

perlakuan berbeda signifikan atau tidak. Selanjutnya dilakukan uji Post Hoc 

Dunnet T3 untuk membandingkan perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar 

antara dua kelompok perlakuan, signifikan atau tidak. Uji Post Hoc Dunnet T3 

dilakukan untuk membandingkan kekuatan efek hepatoprotektif masing-masing 

kelompok perlakuan. 

Tabel 3 menunjukkan setelah dilakukan uji Anava didapatkan hasil 

p=0.000 (p<0.05), maka Ho ditolak. Ini berarti terdapat perbedaan yang nyata 

(signifikan) diantara kelima kelompok perlakuan.  

Uji Post Hoc Dunnet T3 dilakukan setelah uji Anava, hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 3. Kelompok kontrol negatif menunjukkan perbedaan tingkat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

kerusakan inti sel hepar yang signifikan terhadap kontrol isoniazid. Ini 

mengandung arti bahwa pemberian isoniazid dosis 37,8 mg/200gBB selama 14 

hari berturut-turut menimbulkan kerusakan sel hepar yang bermakna. Hasil 

tersebut memperkuat penyataan yang diutarakan oleh Saukkonen et al. (2006) 

bahwa metabolit reaktif dari hasil asetilasi isoniazid yaitu MAH (Mono Asetil 

Hidrazin) kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan melalui produksi 

radikal bebas.  

Setelah dilakukan uji Post Hoc Dunnet T3 antara kelompok kontrol negatif 

dengan kelompok teh hijau dosis tinggi memberikan hasil perbedaan tingkat 

kerusakan inti sel hepar yang tidak signifikan, ini menunjukkan bahwa pemberian 

dosis sebesar 60 mg/200gBB (besar pemberian dosis pada kelompok teh hijau 

dosis tinggi), dapat memperbaiki kerusakan hati yang sebanding dengan 

kelompok yang tidak dipapar dengan isoniazid dan mempunyai kandungan 

antioksidan yang efektif untuk menimbulkan efek hepatoprotektif .  

Uji Post Hoc Dunnet T3 antara kelompok kontrol isoniazid terhadap 

kelompok teh hijau dosis rendah , kelompok teh hijau dosis sedang dan kelompok 

teh hijau dosis tinggi memberikan hasil perbedaan tingkat kerusakan inti sel hepar 

yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dosis ekstrak teh hijau 

pada ketiga kelompok perlakuan dapat mengurangi kerusakan sel hepar yang 

berarti dan menimbulkan efek hepatoprotektif. 

Antara kelompok teh hijau dosis rendah dan kelompok teh hijau dosis 

sedang tidak terjadi penurunan tingkat kerusakan inti sel hepar yang bermakna. 

Tingkat kerusakan inti sel hepar antara kedua kelompok tersebut tidak berbeda 
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secara nyata. Ini berarti peningkatan dari dosis 20 mg/200gBB ke dosis 40 

mg/200gBB menunjukkan efek hepatoprotektif. Penurunan tingkat kerusakan inti 

sel hepar yang signifikan terjadi antara kelompok teh hijau dosis rendah dan 

kelompok teh hijau dosis sedang terhadap kelompok teh hijau dosis tinggi. Hal ini 

berarti bahwa peningkatan dari 20 mg/200gBB dan 40 mg/200gBB ke dosis 60 

mg/200gBB menunjukkan efek hepatoprotektif yang lebih bermakna, karena dosis 

60 mg/200gBB mengandung antioksidan yang lebih banyak daripada  dosis 20 

mg/200gBB dan dosis 40 mg/200gBb. Jadi dosis 60 mg/200gBB paling efektif 

bila dibandingkan dengan kedua besar dosis yang lain untuk menurunkan tingkat 

kerusakan sel hepar akibat induksi dari isoniazid. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pemberian ekstrak teh hijau (Camellia sinensis) mempunyai efek 

hepatoprotektif yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kerusakan inti sel 

hepar yang bermakna pada tikus yang diinduksi isoniazid. Kelompok teh hijau 

dosis tinggi memiliki efek hepatoprotektif yang paling kuat.  

B. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian ini, tentang adanya efek hepatoprotektif 

dari ekstrak teh hijau terhadap tikus putih jantan yang diinduksi isoniazid, 

maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. memperbesar ukuran sampel, agar dapapt dilakukan uji statistik yang lebih 

baik dan tepat 

2. mencari dosis paling efektif untuk menimbulkan efek hepatoprotektif 

3. melakukan ekstraksi dengan pelarut lain yang lebih sesuai 

4. memberikan bahan uji kepada hewan uji dengan cara lain (parenteral) 

5. uji pra klinik yang lebih utuh dan terpadu. 
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Lampiran 1. Tabel hasil penghitungan kerusakan inti sel hepar sesudah perlakuan 
      Nukleus 
 
Kelompok 

 
Piknotik 

 
Karioreksis 

 
Kariolisis 

A - 2 1 
B 1 2 1 
C 1 4 - 
D 1 2 2 
E - 4 - 

 
 

K(-) 
 

F - 2 2 
A 2 11 10 
B 3 5 13 
C - 10 11 
D 2 5 15 
E 4 6 14 

 
 

K(+) 

F 5 3 15 
A 2 7 1 
B 7 8 2 
C 5 8 2 
D 2 10 - 
E 1 5 5 

 
 

P1 

F 2 5 2 
A - 7 1 
B 2 4 2 
C - 9 1 
D - 5 3 
E - 4 1 

 
 

P2 

F 2 5 1 
A 2 2 2 
B 3 1 1 
C 1 2 1 
D - 2 2 
E 1 1 1 

 
 

P3 

F 1 - 3 
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Lampiran 2. Tabel hasil penghitungan skor kerusakan inti sel hepar sesudah 
perlakuan 

Kelompok Preparat 
K (-) K (+) P 1 P 2 P 3 

A 7 54 19 17 12 
B 8 52 29 16 8 
C 9 53 27 21 8 
D 11 57 22 19 10 
E 8 58 26 11 6 
F 10 56 18 15 10 
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Lampiran 3. Tabel rata-rata dan standar deviasi tingkat kerusakan sel hepar 
sesudah perlakuan, diolah dengan SPSS 16.0 

Descriptives 

skor kerusakan        

 95% Confidence Interval for Mean 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

K(-) 6 8.8333 1.47196 .60093 7.2886 10.3781 7.00 11.00 

K(+) 6 55.0000 2.36643 .96609 52.5166 57.4834 52.00 58.00 

P1 6 23.5000 4.50555 1.83938 18.7717 28.2283 18.00 29.00 

P2 6 16.5000 3.44964 1.40831 12.8798 20.1202 11.00 21.00 

P3 6 9.0000 2.09762 .85635 6.7987 11.2013 6.00 12.00 

Total 30 22.5667 17.61207 3.21551 15.9902 29.1431 6.00 58.00 

 

 
Tabel uji Normalitas, diolah dengan SPSS 16.0 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova 

 
kelomp

ok Statistic df Sig. 

K(-) .214 6 .200* 

K(+) .164 6 .200* 

P1 .211 6 .200* 

P2 .165 6 .200* 

skor kerusakan 

P3 .183 6 .200* 

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true significance.     

 

 
Tabel Homogenitas Variansi, diolah dengan SPSS 16.0 

Test of Homogeneity of Variances 

skor kerusakan   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.283 4 25 .027 
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Lampiran 4. Uji ANAVA, diolah dengan SPSS 16.0 

ANAVA 

skor kerusakan      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8773.533 4 2193.383 247.188 .000 

Within Groups 221.833 25 8.873   

Total 8995.367 29    
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Lampiran 5. Uji Post Hoc dunnet T3, diolah dengan SPSS 16.00 

Multiple Comparisons 

skor kerusakan 

Dunnett T3 

    

95% Confidence Interval (I) 

kelomp

ok 

(J) 

kelomp

ok 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

K(+) -46.16667* 1.13774 .000 -50.2819 -42.0514 

P1 -14.66667* 1.93506 .002 -22.3958 -6.9375 

P2 -7.66667* 1.53116 .013 -13.5565 -1.7769 

K(-) 

P3 -.16667 1.04616 1.000 -3.8859 3.5526 

K(-) 46.16667* 1.13774 .000 42.0514 50.2819 

P1 31.50000* 2.07766 .000 23.7756 39.2244 

P2 38.50000* 1.70783 .000 32.4101 44.5899 

K(+) 

P3 46.00000* 1.29099 .000 41.5097 50.4903 

K(-) 14.66667* 1.93506 .002 6.9375 22.3958 

K(+) -31.50000* 2.07766 .000 -39.2244 -23.7756 

P2 7.00000 2.31661 .107 -1.1516 15.1516 

P1 

P3 14.50000* 2.02896 .001 6.8040 22.1960 

K(-) 7.66667* 1.53116 .013 1.7769 13.5565 

K(+) -38.50000* 1.70783 .000 -44.5899 -32.4101 

P1 -7.00000 2.31661 .107 -15.1516 1.1516 

P2 

P3 7.50000* 1.64823 .014 1.5172 13.4828 

K(-) .16667 1.04616 1.000 -3.5526 3.8859 

K(+) -46.00000* 1.29099 .000 -50.4903 -41.5097 

P1 -14.50000* 2.02896 .001 -22.1960 -6.8040 

P3 

P2 -7.50000* 1.64823 .014 -13.4828 -1.5172 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  

Lampiran 6. Foto mikrograf zona 3 K(-):  Kelompok kontrol negatif   
(Hanya diberikan pelet standar, tanpa perlakuan Isoniazid dan teh 
hijau) 

 

 
Keterangan : 

  Inti Sel Hepar Piknotik 

  Inti Sel Hepar Karyoreksis 

  Inti Sel Hepar Kariolisis 
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Lampiran 7. Foto mikrograf zona 3 K(+): Kelompok kontrol positif  
( pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/kgBB) 

 

 
Keterangan : 

  Inti Sel Hepar Piknotik 

  Inti Sel Hepar Karyoreksis 

  Inti Sel Hepar Kariolisis 
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Lampiran 8. Foto mikrograf zona 3 P 1:  Kelompok perlakuan 1 
(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/kgBB dengan teh hijau dosis 20 
mg/200gBB) 

 

 

 
Keterangan : 

  Inti Sel Hepar Piknotik 

  Inti Sel Hepar Karyoreksis 

  Inti Sel Hepar Kariolisis 
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Lampiran 9. Foto mikrograf zona 3 P 2:  Kelompok perlakuan 2  
(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/kgBB dengan teh hijau dosis 40 
mg/200gBB) 

 

 
Keterangan : 

  Inti Sel Hepar Piknotik 

  Inti Sel Hepar Karyoreksis 

  Inti Sel Hepar Kariolisis 
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Lampiran10. Foto mikrograf zona 3 P 3  :  Kelompok perlakuan 3  
(pemberian Isoniazid dosis 37,8 mg/kgBB dengan teh hijau dosis 60 
mg/200gBB) 

 

 
Keterangan : 

  Inti Sel Hepar Piknotik 

  Inti Sel Hepar Karyoreksis 

  Inti Sel Hepar Kariolisis 
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Lampiran 11. Tabel Konversi Dosis Manusia dan Hewan 
(Suhardjono, 1995) 

 
 Mencit 

20 g 
Tikus 
200 g 

Marmut 
400 g 

Kelinci 
1,5 kg 

Kucing 
2 kg 

Kera  
4 kg 

Anjing 
12 kg 

Manusia 
70 kg 

Mencit 
20 g 

 
1,0 

 
7,0 

 
12,25 

 
27,8 

 
29,7 

 
64,1 

 
124,2 

 
387,9 

Tikus 
200 g 

 
0,14 

 
1,0 

 
1,74 

 
3,9 

 
4,2 

 
9,2 

 
17,8 

 
56,0 

Marmut 
400 g 

 
0,08 

 
0,57 

 
1,0 

 
2,25 

 
2,4 

 
5,2 

 
10,2 

 
31,5 

Kelinci 
1,5 kg 

 
0,04 

 
0,25 

 
0,44 

 
1,0 

 
1,08 

 
2,4 

 
4,5 

 
14,2 

Kucing 
2 kg 

 
0,03 

 
0,23 

 
0,41 

 
0,92 

 
1,0 

 
2,2 

 
4,1 

 
13,0 

Kera     
4 kg 

 
0,016 

 
0,11 

 
0,19 

 
0,42 

 
0,45 

 
1,0 

 
1,9 

 
6,1 

Anjing 
12 kg 

 
0,008 

 
0,006 

 
0,10 

 
0,22 

 
0,24 

 
0,52 

 
1,0 

 
3,1 

Manusia 
70 kg 

 
0,0026 

 
0,018 

 
0,031 

 
0,07 

 
0,076 

 
0,16 

 
0,32 

 
1,0 
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Lampiran 12. Daftar Volume Maksimal Bahan Uji Pada Pemberian Per-Oral 
(Djoko, 1990) 

 
Jenis Hewan Berat Rata-rata Volume Maksimal 

Mencit 20-30 g 1,0 

Tikus Putih 100 g 5,0 

Hamster 50 g 2,5 

Marmot 250 g 10,0 

Kelinci 2500 g 20,0 

Kucing 3000 g 50,0 

Anjing 5000 g 100,00 
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Lampiran 13. Tabel Data Biologis Tikus 

 

 

Lama hidup 

Lama produksi ekonomis 

Lama bunting 

Siklus kelamin 

Siklus estrus 

Lama estrus 

Ovulasi 

Fertilisasi 

Implantasi 

Suhu (rectal) 

Pernafasan 

Denyut jantung 

Tekanan darah sistolik 

Tekanan darah diastolik 

Konsumsi oksigen 

Volume darah 

Protein plasma 

ALT (SGPT) 

AST (SGOT) 

Kecepatan tumbuh 

Aktivitas 

Berat dewasa 

 

 

2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun 

1 tahun 

20-22 hari 

Poliestrus 

4-5 hari 

9-20 jam 

8-11 jam sesudah estrus, spontan 

7-10 jam sesudah kawin 

5-6 hari sesudah fertilisasi 

36-390 C 

65-115/menit 

330-480/menit 

90-180 mmHg 

60-145 mmHg 

1,29-2,68 mL/g/jam 

57-70 mL/kg 

4,7-8,2 gr/100 mL 

17,5-30,2 IU/L 

45,7-80,8 IU/L 

5 g/hr 

nokturnal 

300-400g jantan;250-300 betina 

 

 

Data diambil dari: Smith, John B dan Soesanto Mangkoewidjojo (1988). 
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