
42

RINGKASAN

Rizal Maulana Ishaq. Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Putih (Rattus

norvegicus) Yang Diberi Serbuk Buah Terong Ungu (Solanum melongena L)

Pasca Pemberian Diet Tinggi Lemak di bawah bimbingan Arimbi, M.Kes., drh

dan Ratna Damayanti, M.Kes., drh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian

serbuk buah terong ungu (Solanum melongena L) pada tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi diet tinggi lemak terhadap gambaran histopatologi

hepar.

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 20 ekor tikus putih

(Rattus norvegicus) jantan galur wistar berumur tiga bulan dengan berat badan

150-200 gram yang diadaptasikan selama 14 hari dengan hanya diberi pakan dan

minum secara ad libitum. Selama penelitian menggunakan model Rancangan

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Data dianalisis

menggunakan statistik non-parametrik uji KruskalWallis dan bila terdapat

perbedaan yang nyata diantara kelompok perlakuan (p<0,05), maka dilanjutkan

dengan uji Mann-Whitney.

Pada kelompok perlakuan K- hanya diberi pakan standart dan aquadest

secara ad libitum. Sebanyak 16 ekor hewan coba diinduksi diet tinggi lemak

sebanyak 1ml secara proral. Setelah hari ke 27 dapat dipastikan hewan coba

mengalami hiperkolesterolemia, maka pada hari ke 28 diberikan perlakuan.

Kelompok kontrol positif (K+) hanya diberi pakan diet tinggi lemak sampai hari
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ke- 35. Kelompok perlakuan P1 diberi serbuk buah terong ungu dengan dosis 18

gram selama tujuh hari. Kelompok perlakuan P2 dan P3 diberikan serbuk buah

terong ungu masing-masing dengan dosis 36 gram dan 72 gram selama tujuh hari.

Pada hari ke- 36 dilakukan euthanasia, pembedahan untuk pengambilan organ

hepar dan pembuatan preparat histopatologi hepar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada degenerasi dan nekrosis sel

heparperlakuan P1, P2, dan P3 yang diberi serbuk buah terong ungu mengalami

penurunan dibandingkan dengan kelompok perlakuan K+ yang diberi diet tinggi

lemak. Hasil uji statistik degenerasi sel hepar menunjukkan terdapat perbedaan

yang nyata antar kelompok perlakuan (p<0,05), sedangkan pada uji statistik

nekrosis sel hepar menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar kelompok

perlakuan (p>0,05). Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

serbuk buah terong ungu dapat memperbaiki gambaran histopatologi hepar tikus

putih yang diinduksi diet tinggi lemak.
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