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RINGKASAN 

 Noer Laili. Potensi susu kedelai hitam (Glycine soja) pada gambaran 

histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) denga pakan tinggi lemak.  Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui potensi susu kedelai hitam dalam melindungi sel 

hepar dari kerusakan akibat pemberian pakan tinggi lemak  pada tikus putih di lihat 

secara histopatologis. 

 Tikus putih (Rattus norvegicus) sebanyak 16 ekor dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 8 ekor dengan pemberian diet tinggi 

lemak dan aquadest 1,5 ml (P0) dan kelompok perlakuan sebanyak 8 ekor dengan 

pemberian diet tinggi lemak dan susu kedelai hitam 1,5 ml (P1). Lama penelitian 

kurang lebih selama dua bulan. Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap. Tahap 

pertama, adalah masa adaptasi selama satu minggu. Tahap kedua   tahap induksi 

dengan diet tinggi lemak selama 28 hari. Tahap ketiga adalah tahap perlakuan dengan 

pemberian susu kedelai hitam selama 21 hari. Tahap akhir yang dilakukan adalah 

pemeriksaan kerusakan hepar secara histopatologi di Departemen Patologi Veteriner 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selanjutnya hasil pemeriksaan 

histopatologis dianalisi mengggunakan uji Mann-Whitney.  

 Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan rata-rata rank 

degenerasi yang terjadi P0 9,6 ± 1,9; P1 7,3 ± 1,2. Rata-rata rank kongesti P0 10,2 ± 

1,8; P1 6,750 ± 1,3363. Rata-rata rank nekrosis P0 9,6 ± 1,9; P1 7,3 ± 1,2. Hasil 

tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kontrol dan 

perlakuan.  

38 40
   

  
  

  

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEK SUSU KEDELAI HITAM... NOER LAILI



 liii 

Kecenderungan penurunan kerusakan yang terjadi pada hewan percobaan 

dengan perlakuan susu kedelai hitam menunjukkan bahwa kedelai hitam bersifat 

hipokolesterolemik. Apabila keadaan tinggi kolesterol dalam darah dihilangkan, 

maka kadar kolesterol dalam hepar akan berkurang. Kolin yang merupakan bahan 

aktif yang terkandung dalam kedelai termasuk dalam bahan litotrop. Kolin tersebut 

berfungsi membantu hepar secara kontinyu mengambil lemak jaringan yang terdiri 

dari phospolipid, sehingga tidak ada lemak netral yang tertimbun dalam sel hepar 

(infiltrasi lemak). Selain itu juga membantu hepar dalam mensintesis enzim LCAT 

yang berfungsi untuk esterifikasi kolesterol. 

Susu kedelai hitam tidak memberikan efek yang signifikan antara kontrol dan 

perlakuan dikarenakan pemberian perlakuan susu kedelai hitam yang belum 

berlangsung cukup lama. Penyebab yang lain dapat terjadi karena bahan aktif dalam 

susu kedelai hitam yang digunakan sebagai perlakuan relatif belum mencukupi 

kebutuhan dalam recoveri kerusakan yang terjadi pada hepar. 
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PERNYATAAN 

 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul : 

EFEK  SUSU KEDELAI HITAM (Glycine soja) TERHADAP 

 PERBAIKAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI 

HEPAR PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 

DENGAN DIET TINGGI LEMAK 

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau  

pendapat yang pernah ditulis atau  diterbitkan  oleh  orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan oleh  daftar pustaka. 
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