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PENGARUH TEKNIK LIGASI DUKTUS BILIARIS PADA TIKUS PUTIH 
(Rattus norvegicus) JANTAN SEBAGAI HEWAN MODEL SIROSIS HATI 
(Cirrhosis hepatis) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI HATI 

 

 

ALI PAMBUDI 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik ligasi duktus 
biliaris pada tikus putih (Rattus norvegicus)  jantan sebagai hewan model sirosis 
hati (Cirrhosis hepatis) terhadap gambaran histopatologi hati. 
 Hewan model dalam percobaan ini adalah tikus putih jantan sebanyak 35 
ekor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terbagi dalam lima perlakuan dan tujuh ulangan. Data dianalisa 
dengan menggunakan analisa ragam yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 
(BNT) 5%. Perlakuan berupa obstruksi duktus biliaris yang didapatkan dengan 
teknik ligasi duktus biliaris. Pengamatan dilakukan tiap minggu dengan waktu 
pengamatan sebagai berikut : P0 (kelompok kontrol) terdiri atas 7 ekor tikus putih 
jantan, pengamatan dilakukan pada minggu ke-1, P1 (kelompok perlakuan) terdiri 
atas 7 ekor tikus putih jantan, pengamatan dilakukan pada minggu ke-1, P2 
(kelompok perlakuan) terdiri atas 7 ekor tikus putih jantan, pengamatan dilakukan 
pada minggu ke-2, P3 kelompok perlakuan) terdiri atas 7 ekor tikus putih jantan, 
pengamatan dilakukan pada minggu ke-3, dan P4 (kelompok perlakuan) terdiri 
atas 7 ekor tikus putih jantan, pengamatan dilakukan pada minggu ke-4. 
Pemeriksaan organ hati dilakukan setiap pengambilan sampel kemudian 
dilanjutkan dengan pembuatan preparat histopatologi selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan secara mikroskopik. 
 Hasil Penelitian menunjukkan kelompok perlakuan P0 tidak mengalami 
kerusakan hati. Kelompok perlakuan P1, P2, P3, dan P4 menunjukkan terjadinya 
kerusakan hati. Kerusakan hati yang terjadi pada kelompok perlakuan P1 
meningkat secara signifikan pada kelompok perlakuan P2 dan P3 kemudian tidak 
terlalu meningkat pada kelompok perlakuan P4. Sirosis hati terjadi pada 
kelompok perlakuan P4.  
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RINGKASAN 

 

ALI PAMBUDI. Pengaruh Teknik Ligasi Duktus Biliaris Pada Hati Tikus 

Putih (Rattus norvegicus) Jantan Sebagai Hewan Model Sirosis Hati Terhadap 

Gambaran Histopatologi Hati. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik ligasi duktus 

biliaris pada hati tikus putih jantan sebagai hewan model sirosis hati terhadap 

gambaran histopatologi hati. 

 Hewan coba yang digunakan adalah 35 ekor tikus putih jantan. Hewan 

coba ini dibagi dalam lima kelompok perlakuan dengan tujuh kali ulangan. 

Kelompok perlakuan P0 (tanpa teknik ligasi duktus biliaris, pengamatan pada 

minggu ke-1) sebagai kelompok kontrol, kelompok perlakuan P1 (teknik ligasi 

duktus biliaris, pengamatan pada minggu ke-1), P2 (teknik ligasi duktus biliaris, 

pengamatan pada minggu ke-2), P3 (teknik ligasi duktus biliaris, pengamatan 

pada minggu ke-3), dan P4 (teknik ligasi duktus biliaris, pengamatan pada minggu 

ke-4). 

 Peubah yang diamati yaitu organ hati yang diambil dari setiap kelompok 

perlakuan dan sudah dibuat dalam bentuk sediaan histopatologi. Data yang 

didapat kemudian dianalisa dengan Uji Krukal Wallis, bila terdapat perbedaan 

yang nyata dilanjutkan dengan uji pasangan berganda (Uji Z). 

 Kelompok kontrol P0 tidak mengalami kerusakan hati berbeda nyata 

dengan kelompok perlakuan P1, kelompok perlakuan P2, kelompok perlakuan P3, 

dan kelompok perlakuan P4 yang mengalami kerusakan hati. Kelompok perlakuan 
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P3 dan kelompok perlakuan P4 menunjukkan tidak berbeda nyata. Kerusakan 

paling rendah dialami kelompok perlakuan P1, kerusakan meningkat secara 

signifikan pada kelompok perlakuan P2 dan kelompok perlakuan P3 diakhiri 

kerusakan hati paling parah pada kelompok perlakuan P4. Sirosis hati dinyatakan 

positif terjadi pada kelompok perlakuan P4. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Hati sebagai salah satu organ paling besar yang berada dalam tubuh, 

mempunyai arti penting dalam hal kesehatan karena dalam hati semua proses 

biokimia berlangsung baik dalam proses pertumbuhan, pertahanan penyakit, 

persediaan nutrisi, menyediakan energi, dan sebagai penopang reproduksi. Sel hati 

mempunyai banyak reaksi biokimia yang kompleks dalam rangka melaksanakan 

proses metabolisme tersebut (anonimus, 2003). Pengertian aspek anatomi hati dan 

unsur pokok seluler lainnya diperlukan untuk memahami manifestasi klinik yang 

dari penyakit hati (Sylvia, 1992).  

 Salah satu penyakit hati adalah sirosis yang menjadi topik perdebatan 

karena tidak ada metode yang memuaskan untuk mengkategorikan sebagian besar 

penderita. Perubahan morfologi akibat dari sirosis sering memberikan gambaran 

yang sama walaupun penyebabnya berbeda-beda. Sebaliknya penyebab tunggal 

dapat memberikan bermacam-macam perubahan morfologi (Robbins, 1995). 

 Sirosis hati biasanya bersifat kronis yang mengakibatkan kerusakan 

struktur dan sel-sel hati. Salah satu fungsi hati adalah menetralisir zat-zat beracun 

yang dihasilkan oleh tubuh. Sirosis hati merupakan salah satu penyakit yang 

menjadi masalah kesehatan di Indonesia, penyakit ini sering ditemukan selain 

hepatitis virus dan kanker hati. Penyebab kematian pada sirosis hati yang sering 

terjadi adalah perdarahan akibat varises esofagus, peritonitis, sepsis, gangguan 
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fungsi ginjal dan koma. Kemungkinan hepatitis C berkembang menjadi sirosis 

hati terjadi pada 20-30 % pasien. Sirosis hati sering terjadi pada hewan anjing dan 

kucing akibat dari gangguan fungsi ekskresi empedu, destruksi parenkim hati dan 

fibrosis progresif. Sirosis biliaris primer ditandai oleh peradangan kronik dan 

obliterasi fibrosa dari duktulus empedu intra hepatik. Sirosis biliaris sekunder 

terjadi akibat dari sumbatan jangka panjang duktus ekstra hepatik yang berukuran 

lebih besar. Walaupun sirosis biliaris primer dan sekunder merupakan istilah 

patofisiologik yang terpisah berdasarkan cidera yang mengawalinya, keduanya 

memiliki gambaran klinis yang serupa (Schupan, 2003). 

 

I.2. Landasan Teori 

 Sirosis merupakan penyakit kronik hati yang ditandai terjadinya distorsi 

susunan hati normal oleh jaringan ikat dan nodul-nodul sel hati yang sedang 

mengalami regenerasi dan tidak berhubungan dengan sel hati normal. Nodul-

nodul yang mengalami regenerasi bisa mikronodular atau makronodular. Sirosis 

dapat mengganggu sirkulasi darah intra hepatik, pada kasus yang sangat lanjut hal 

ini terjadi secara perlahan-lahan menyebabkan kegagalan fungsi hati (Price et al., 

1984). 

 Sirosis hati adalah suatu penyakit hati yang menyebabkan sirkulasi 

morfologi pembuluh darah besar dan sistem arsitektur hati mengalami perubahan 

menjadi tidak teratur serta terjadinya pertambahan jaringan ikat (fibrosis) disekitar 

parenkim hati yang mengalami regenerasi. Sebagai salah satu akibat pokok sirosis 

hati adalah terjadinya perubahan didalam sistem aliran portal pada parenkim hati. 
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I.3. Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Apakah ligasi 

duktus biliaris pada tikus putih jantan sebagai hewan model sirosis hati 

berpengaruh terhadap gambaran histopatologi hati. 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik ligasi duktus 

biliaris pada hati tikus putih jantan sebagai hewan model sirosis hati terhadap 

gambaran histopatologi hati. 

 

I.5. Hipotesa Penelitian 

 Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Obstruksi duktus 

biliaris dengan teknik ligasi duktus biliaris berpengaruh terhadap gambaran 

histopatologi hati pada tikus putih jantan. 

 

I.6. Manfaat Penelitian  

 Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

gambaran histopatologi dari hati tikus putih jantan yang mengalami ligasi duktus 

biliaris sampai terbentuknya sirosis hati. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Hati 

II.1.1. Gambaran Umum Hati 

 Hati tergantung pada diafragma dengan perantaraan beberapa ligamenta 

yaitu ligamentum coronarium hepatis, ligamentum trianguler dextrum dan 

sinistrum serta ligamentum falciforme hepatis, sedangkan ligamentum hepato 

renal menghubungkan ginjal kanan dan caecum. Ligamentum teres hepatis yang 

berupa tali jaringan ikat berasal dari sisa vena umbilikalis yang dalam kehidupan 

foetal berjalan dari pusar kehati (Ressang, 1984). 

 Hati memiliki selubung peritoneum dan mendapat suplai darah dari vena 

porta serta dari arteri hepatica yang masuk dan keluar dari alat tubuh ini melalui 

vena hepatica yang kemudian masuk kedalam vena cava caudalis (Ressang, 

1984). 

 Hati terdiri dari empat lobus yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus caudate 

dan lobus quadrate (Thomas, 1995). Lobus kanan dan lobus kiri adalah lobus yang 

terbesar sedangkan lobus caudate dan lobus quadrate adalah lobus yang terkecil. 

Diantara lobus kanan dan lobus kiri terdapat dua ligamentum, pada daerah inferior 

dikelilingi oleh ligamentum falciformis yang menonjol keluar demikian juga 

tampak pada bagian anterior sampai inferior (Erik, 2002). 

 Perjalanan darah pada hati dimulai dari segi tiga kierna ke vena centralis 

(pertengahan lobuli), sedangkan darah dari empedu berjalan kearah sebaliknya. 
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Hati memiliki keistimewaan karena sirkulasi darah pada hati lain dibandingkan 

dengan organ tubuh yang lain. Darah yang mengalir didalam hati adalah 2/3 darah 

balik dan 1/3 darah nadi, sedangkan darah dari daerah portal melewati hati tanpa 

pengaruh yang besar (Ressang, 1984). 

 Daya regenerasi pada sel-sel hati sangat besar sekali karena pada hati yang 

normal lobektomi sebesar 70% mengakibabtkan proliferasi yang sangat cepat 

sehingga dalam dua sampai tiga minggu bagian hati yang hilang dapat diganti 

kembali. Proliferasi pada sel-sel hati yang sehat dapat terlihat diantara sel-sel yang 

mati. Keadaan ini sering mengakibatkan terjadinya noduli yang disebabkan 

adanya proliferasi sel hati pada permukaan hati (Ressang). 

 

II.1.2. Gambaran Mikroskopik Hati 

 Unsur struktural dari hati adalah sel-sel hati. Sel-sel ini membentuk 

lempeng-lempeng yang saling berhubungan sehingga terlihat sebagai unit 

struktural yang dinamakan lobulus hati (Junguivera dan Carneiro, 1982). Bagian 

yang lain dari hati adalah lobulus hati yang merupakan unit fungsional dasar dari 

hati, setiap lobulus hati mengelilingi vena centralis (Guyton, 1986). 

 Dalam hati terdapat kanalikulus empedu yang terletak diantara sel-sel hati 

yang saling berdampingan. Kanalis empedu tidak mempunyai dinding sendiri jadi 

kanalis empedu merupakan celah diantara sel-sel hati (Halim, 1995). 

 Hati diliputi oleh jaringan ikat fibrosa dan dari sini membentuk septa 

jaringan yang tipis dan masuk kedalam hati adalah vena porta (Leeson et al., 

1990). 
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 Dalam segi tiga kierna ditemukan percabangan-percabangan vena porta 

disamping pembuluh empedu dan percabangan arteri hepatica. Cabang-cabang 

arteri hepatika dan vena portae yang masuk kedalam sistem kapiler-kapiler hati 

dinamakan sinusoid hati (Ressang, 1984). Sinusoid hati adalah sebuah ruang yang 

dilapisi oleh sebuah dinding dari sel endotel yang dipisahkan oleh celah disse 

(Sodeman, 1995). 

 Sel kupfer adalah sel yang terletak diantara celah disse tepatnya berada 

pada lumen sinusoid (Halim, 1989). Sel kupfer berfungsi sebagai sel retikulo 

endotelial yang menguraikan hemoglobin menjadi bilirubin, membentuk a-

globulin dan immune bodies serta sebagai alat fagositosis terhadap bakteri, 

elemen korpuskuler atau makromolekuler (Hadi, 2002). 

 

II.1.3. Fungsi Hati     

 Hati mempunyai fungsi yang sangat komplek, beberapa fungsi hati yang 

penting dan perlu diketahui dapat digolongkan menjadi enam golongan besar 

yaitu : 

1. Fungsi Detoksifikasi 

 Fungsi detoksifikasi dari hati didalam tubuh dikerjakan oleh enzim-enzim 

yang diproduksi melalui mekanisme oksidasi, reduksi, hidrolisis atau konjugasi 

zat-zat yang kemungkinan membahayakan, kemudian mengubahnya menjadi zat 

yang secara fisiologis tidak aktif. Zat-zat endogen yang dapat dinetralisir oleh 

kerja enzim didetoksikasi diantara indol, skatol, dan fenol yang merupakan hasil 

fermentasi bakteri dari asam amino dalam usus besar. Zat-zat eksogen seperti 
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morfin, penobarbital dan obat-obat yang lain juga mengalami detoksikasi didalam 

hati (Price and Wilson, 1984). 

 Menurut Kidder dan Mc. Gullagh (1980), kegagalan hati dalam fungsi 

detoksikasi dan ekskresi akan mengakibatkan kenaikan kadar amonia didalam 

darah, hingga dikenal sebagai encelophaty hepatic atau tertimbunnya bahan-bahan 

yang dapat merangsang fotosensitisasi misalnya phylloerithrin, hingga akan 

terjadi fotosensitisasi hepatic (Subronto, 1985). 

2. Fungsi Sekresi Empedu 

 Hati sebagai suatu kelenjar mengeluarkan sekresinya berupa cairan 

empedu kedalam tractus digesticus. Unsur utama dari cairan empedu adalah air 

(97%), elektrolit, garam empedu, fosfolipid, kolesterol dan pigmen-pigmen 

empedu (Ressang, 1984). 

 Garam empedu dibentuk sel-sel hati dalam bentuk garam-garam 

glycocholat dan taurocholat. Sebagai bahan bakunya adalah kolesterol baik 

kolesterol yang berasal dari diet maupun yang dibentuk oleh sel-sel hati selama 

proses metabolisme lemak (Harper et al., 1987). Garam-garam empedu yang 

dihasilkan oleh sel-sel hati akan mengalami konjugasi dengan glisin dan taurin, 

untuk selanjutnya konjugat tersebut akan disekresikan kedalam kantung empedu 

(Subronto, 1985). 

 Pigmen empedu yaitu bilirubin, merupakan hasil akhir yang penting dari 

pemecahan hemoglobin, oleh karena itu sekresinya didalam kantung empedu 

merupakan salah satu fungsi yang sangat penting (Guyton, 1986). 
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 Kemampuan hati untuk mensekresikan cairan empedu mempunyai 

beberapa manfaat yang penting bagi tubuh yaitu : membantu proses pencernaan 

makanan, membantu ekskresi zat-zat lain yang tidak berguna bagi tubuh dan juga 

berfungsi dalam proses metabolisme bilirubin (Harper et al., 1987). 

3. Fungsi Hematologi 

 Pada masa embrio, pembentukan sel-sel darah terjadi didalam organ hati. 

Fungsi ini berangsur-angsur akan berkurang seiring dengan mulai aktifnya 

sumsum tulang sebagai alat hemopoesis dan akan terhenti pada saat bayi lahir 

(Wel, 1962). Setelah manusia menjadi dewasa pada hatinya akan terjadi 

pembentukan fibrinogen, prothombin dan heparin yang berfungsi pada mekanisme 

pembentukan darah, selain itu juga terjadi destruksi dari eritrosit (Harper et al., 

1987). 

4. Fungsi Metabolisme 

 Hati mempunyai kecenderungan tertentu untuk menyimpan vitamin dan 

telah lama diketahui sebagai sumber vitamin tertentu yang baik untuk pengobatan 

pasien. Vitamin tunggal yang banyak disimpan didalam hati adalah vitamin A, 

tetapi sejumlah besar D dan vitamin B12 juga disimpan secara normal. Sejumlah 

vitamin A yang cukup dapat disimpan selama 10 bulan untuk mencegah 

kekurangan vitamin A dan vitamin D dalam jumlah yang cukup dapat disimpan 

untuk mencegah defisiensi selama 3 sampai 4 bulan, dan vitamin B12 yang cukup 

dapat disimpan untuk bertahan paling sedikit 1 tahun dan mungkin sampai 

beberapa tahun. 
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 Pada metabolisme protein terjadi (1) deaminasi asam amino, (2) 

pembentukan urea untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, (3) 

pembentukan protein plasma dan (4) interkonversi diantara asam amino yang 

berbeda demikian juga dengan ikatan penting lainnya untuk proses metabolisme 

tubuh (Ressang, 1984). 

5. Fungsi Proteksi 

 Hati mempunyai fungsi sebagai pertahanan bagi tubuh. Fungsi ini 

dikerjakan sel-sel kupfer, salain sangat fagositik sel-sel tersebut dapat 

mengangkut 99% atau lebih bakteri dalam aliran darah porta sebelum sampai 

kedalam sinusoid hati. Jumlah sel kupfer dalam sinusoid hati dapat meningkat jika 

terjadi peningkatan zat renik atau febris lain didalam tubuh (Guyton,1986). 

6. Metabolisme Hidrat Arang 

 Glikogen dibentuk dan disimpan didalam hati, bila terlalu banyak hidrat 

arang yang diserap usus, maka hati akan mengubah kelebihan-kelebihan hidrat 

arang ini menjadi lemak. Hati sangat penting dalam proses mobilisasi glukosa 

serta pembentukan glukosa dari fruktosa, galaktosa dan bagian-bagian non 

nitrogen asam amino protein (Ressang, 1984). 

 

II. 2. Sirosis Hati 

II.2.1. Pengertian Sirosis Hati 

 Sirosis adalah suatu proses yang difus, ditandai dengan fibrosis dan 

perubahan arsitektur normal menjadi nodul-nodul yang berstruktur abnormal 

(Robbins, 1995). Sirosis ditandai juga dengan adanya penggantian jaringan hati 
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yang normal serta terganggunya aliran darah sampai menuju organ (Anonimus, 

2003). 

 Proses terjadinya sirosis melibatkan seluruh jaringan hati, fibrosis fokal 

atau jaringan parut bukan merupakan sirosis. Fibrosis dapat berupa fibrosis tipis 

sampai tebal, kadang-kadang terbentuk jaringan parut yang masif. Fibrosis sering 

berbentuk progresif dan biasanya irreversibel (Robbins, 1995). 

 Timbulnya nodul-nodul merupakan keadaan yang pasti terjadi pada 

sirosis. Jaringan parut yang terdiri dari jaringan ikat dapat menutup lobulus 

tunggal, dengan membentuk fibrosis jembatan dari satu porta menuju porta yang 

lain, dapat juga melintasi lobulus, menghubungkan vena centralis ke daerah porta 

untuk membentuk nodul-nodul yang sangat kecil atau melingkari beberapa 

lobulus yang berdekatan membentuk nodul yang besar. Regenerasi sel-sel hati 

yang dikelilingi jaringan ikat dapat menambah pembentukan nodul-nodul 

(Robbins, 1995). 

 

II.2.2. Etiologi 

 Secara morfologi, sirosis hati dibagi atas mikronodular (portal) dan 

makronodular (paska nekrotik) serta jenis campuran. Penyakit-penyakit yang 

diduga menjadi penyebab sirosis hati antara lain malnutrisi, alkoholisme, virus 

hepatis, kegagalan jantung yang menyebabkan pembendungan vena hepatica, 

penyakit Wilson’s, hemokromatosis dan zat toksik (Mansjoer, 1990). 

 Sirosis biliaris terjadi akibat jejas atau obstruksi berkepanjangan dari 

sistem biliaris intra hepatik atau ekstra hepatik. Kelainan ini terjadi akibat 
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gangguan ekskresi empedu, destruksi parenkim hati, dan fibrosis progresif. Sirosis 

biliaris primer ditandai oleh peradangan kronik dan obliterasi fibrosa duktulus 

empedu intra hepatik. 

Sirosis biliaris sekunder terjadi akibat sumbatan jangka panjang duktus ekstra 

hepatik yang berukuran lebih besar. Walaupun sirosis biliaris primer dan sekunder 

merupakan entitas patofisiologik yang terpisah berdasarkan jejas yang 

mengawalinaya, keduanya memiliki gejala klinis yang serupa (Harrison’s 2000). 

 

II.2.3. Manifestasi Klinik 

 Banyak pasien sirosis biliaris primer maupun sekunder asimtomatik 

pertama kali diketahui berdasarkan peningkatan fosfatase alkali serum. Pada fase 

awal penyakit, sewaktu pasien menunjukkan gejala asimtomatik atau hanya 

mengeluh gatal-gatal sedangkan pemeriksaan fisik menunjukkan hasil yang 

normal (Harrison’s, 2000). Ikterus secara klinik merupakan suatu keadaan 

pigmentasi yang berwarna kuning pada kulit, sklera, membran mukosa dan 

membran dalam yang disebabkan peningkatan bilirubin plasma lebih dari 2 mg/dl 

(normal<1,2 mg/dl) (Sudiono et al., 2003). 

 Manifestasi utama dan lanjut dari sirosis adalah akibat dari dua gangguan 

fisiologis : gagal hati dan hipertensi portal. Manifestasi gagal hati adalah ikterus, 

oedema perifer, kecenderungan mengalami perdarahan dan encelophati hepatik 

(Price et al., 1984). 

 Sirosis biliaris primer sering dibagi menjadi empat stadium berdasarkan 

temuan morfologi. Lesi yang paling dini (stadium 1), disebut kolangitis destruktif 
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nonsupuratif kronik, merupakan proses peradangan nekrotik pada triad portal. 

Proses ini ditandai oleh kerusakan duktulus biliaris kecil dan sedang, kadang-

kadang ditemukan granuloma periduktus dan folikel limfe didekat duktus biliaris 

yang rusak kemudian infiltrat keradangan berkurang, jumlah duktulus biliaris 

menurun, dan duktulus biliaris yang lebih kecil mulai berproliferasi (stadium 2). 

Perkembangan beberapa bulan sampai beberapa tahun menyebabkan penurunan 

duktus intra lobularis, hilangnya sel hati, dan meluasnya fibrosis peri portal 

menjadi jalinan jaringan ikat parut (stadium 3) akhirnya terbentuk sirosis yang 

dapat bersifat mikronoduler atau makronoduler (stadium 4). Sedangkan untuk 

sirosis biliaris sekunder, obstruksi duktus biliaris ekstra hepatik menyebabkan (1) 

stasis empedu dan area nekrosis centrilobulus setempat yang disertai dengan 

nekrosis periportal, (2) proliferasi dan dilatasi duktus dan duktulus biliaris portal, 

(3) kolangitis steril atau terinfeksi dengan penumpukan infiltrat polimorfonuklear 

disekitar duktus biliaris, dan (4) perluasan saluran portal yang progresif oleh 

oedema dan fibrosis (Harrison’s, 2000). 

 

II.2.4. Patogenesa 

 Mekanisme terjadinya proses sirosis yang berlangsung pada hepatitis virus 

belum jelas benar. Ada tiga kemungkinan patogenesa yaitu secara (1) mekanis, (2) 

imunologi atau (3) kombinasi mekanis dan imunologis. Pada setiap teori yang 

penting adalah terjadinya aktifasi fibrosis dan pembentukan jaringan ikat 

(Soeparman, 1984). 
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1. Teori mekanis 

Teori mekanis menerangkan proses kelanjutan hepatitis virus menjadi 

sirosis hati dengan mengemukakan bahwa pada daerah dimana terjadi nekrosis 

konfluen, maka kerangka retikulum lobul yang mengalami collap akan berlaku 

sebagai kerangka untuk terjadinya daerah parut yang luas. Dengan kata lain proses 

kolagenesis kerangka retikulum fibrosis hati diduga merupakan dasar dari proses 

terjadinya sirosis. Dalam kerangka jaringan ini, bagian dari parenkim hati yang 

bertahan hidup berkembang menjadi nodul yang beregenerasi. Istilah yang dipakai 

untuk sirosis hati jenis ini adalah sirosis pasca nekrotik. Istilah ini menunjukkan 

bahwa nekrosis yang terjadi merupakan penyebab sirosis. Thaler adalah sarjana 

yang pertama mengemukakan pentingnya satu daerah pada asinus hati dalam 

patogenesis sirosis paska hepatitis. Dia memperlihatkan bahwa regenerasi 

parenkim hati setelah serangan hepatitis virus dan kelangsungan hidup hepatosit 

disekitar hepatic venule merupakan hal yang esensial. Jika sel hati didaerah 

tersebut mengalami kerusakan yang bersifat konfluen dan akhirnya pseusolobulasi 

berkembang. 

2. Teori Imunologis 

 Walaupun hepatitis akut dengan nerkrosis konfluen dapat berkembang 

menjadi sirosis hati akan tetapi proses tersebut harus melalui tahap hepatitis 

kronik (agresif) terlebih dahulu. 

 Kelompok hepatitis kronik dibagi menjadi dua kelompok yaitu kronik 

persisten dan kronik aktif. Hepatitis kronik persisten pada umumnya akan 

membaik. Sebaliknya sebagian penderita hepatitis kronik aktif dengan gambaran 
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hepatitis kronik agresif akan berkembang menjadi fibrosis, dan kemudian terjadi 

sirosis. Ketentuan yang dipakai untuk menilai adalah jika pada biopsi hati 

ditemukan tanda-tanda nekrosis bridging. 

 Mekanisme imunologis agaknya mempunyai peranan penting dalam 

hepatitis kronik. Ada dua bentuk hepatitis kronik (1) Hepatitis kronik tipe B dan, 

(2) Hepatitis kronik autoimun. 

 Perkembangan hepatitis akut berlangsung menjadi kronik sebenarnya 

belum jelas. Proses imunologi pada sejumlah kasus tidak cukup untuk 

menyingkirkan virus atau hepatosit yang terinfeksi dan sel yang mengandung 

virus ini merupakan rangsangan untuk terjadinya proses imunologi yang 

berlangsung terus sampai terjadinya kerusakan sel hati. 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh teknik ligasi.... Ali Pambudi



 15

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

III.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratarium Biokimia Fakultas Kedokteran 

dan Laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga 

Surabaya. Waktu penelitian pada bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan 

September 2003. 

 

III.2. Materi Penelitian  

III.2.1. Hewan Penelitian  

 Hewan penelitian ini adalah tikus putih jantan sebanyak 35 ekor berumur 

tiga bulan dengan berat badan 150 gram sampai 250 gram. 

 

III.2.2. Bahan dan Alat Penelitian 

 Bahan penelitian yang digunakan adalah : Alkohol 70%, Xylazine, 

Ketamine, Viccilin, Betadine, Aquabidest steril dab Formalin 10%. 

 Alat yang digunakan adalah : Kandang berupa bak plastik sebanyak 35 

buah, tempat pakan dan minum sebanyak 35 buah, alat timbang, kertas label, 

tensoplast, kasa hydrophil, hypafix, spuit disposibel 5 cc, suit disposibel 3 cc, 

peralatan operasi dan tabung plastik sebanyak 35 buah. 
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III.2.3. Sampel  

 Sampel yang diperiksa berupa organ hati dari 35 ekor tikus putih jantan. 

 

III.3. Metode Penelitian  

III.3.1. Perlakuan Hewan Coba 

 Hewan coba yang digunakan adalah tikus putih jantan berjumlah 35 ekor 

yang dibagi dalam lima kelompok dengan satu macam perlakuan yaitu melakukan 

teknik ligasi duktus biliaris. Pengamatan dilakukan pada setiap minggu dengan 

waktu pengamatan sebagai berikut : 

Po : Kelompok kontrol yang terdiri dari 7 ekor tikus putih jantan tanpa ligasi 

duktus biliaris. Pengamatan pada minggu ke-1. 

P1 : Kelompok perlakuan yang terdiri dari 7 ekor tikus putih jantan dengan ligasi 

duktus biliaris. Pengamatan pada minggu ke-1. 

P2 : Kelompok perlakuan yang terdiri dari 7 ekor tikus putih jantan dengan ligasi 

duktus biliaris. Pengamatan pada minggu ke-2. 

P3 : Kelompok perlakuan yang terdiri dari 7 ekor tikus putih jantan dengan ligasi 

duktus biliaris. Pengamatan pada minggu ke-3. 

P4 : Kelompok perlakuan yang terdiri dari 7 ekor tikus putih jantan dengan ligasi 

duktus biliaris. Pengamatan pada minggu ke-4. 

 

III.3.2. Teknik Ligasi 

 Pada ligasi duktus biliaris, Tikus putih terlebih dahulu diberi antibiotik 

viccilin (0,15 mg/100 gram BB) kemudian baru dianastesi dengan campuran 
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ketamin HCl (30 mg/kg BB) xylazine (4 mg/kg BB) secara intramuskular 

(UTHSCSA Lab. Animal Program). Setelah melakukan desinfeksi pada daerah 

midline abdominal tikus putih, insisi midline dilakukan untuk mencapai duktus 

biliaris dalam rongga abdomen. Setelah duktus biliaris diisolasi selanjutnya 

dilakukan ligasi pada kedua sisi dengan jarak 2-3 mm menggunakan benang 

prolyne 3/0 kemudian daerah diantara kedua ligasi dipotong untuk mendapatkan 

obstruksi duktus biliaris secara total. Setelah itu dilakukan penutupan linea alba 

dengan dijahit menggunakan jahitan sederhana terputus dengan benang prolyne 

3/0. Proses penutupan daerah insisi diakhiri dengan jahitan matras silang dengan 

benang silk 2/0. Selanjutnya luka bekas jahitan dilakukan desinfeksi dengan 

betadine dan diakhiri penutupan luka dengan hypafix (Lechner dkk, 1998). Pada 

tikus putih kontrol hanya mengalami laparotomy dengan insisi dan penjahitan 

kembali pada daerah midline tanpa dilakukan ligasi duktus biliaris. 

 

III.3.3. Pengambilan sampel 

 Tikus putih dianastesi menggunakan eter dalam kotak kaca, kemudian 

dibedah pada daerah midline. Setelah itu dilakukan pengambilan organ hati, 

kemudian dimasukkan kedalam tabung plastik yang terlebih dahulu diisi dengan 

formalin 10% sebagai fiksasi. Selanjutnya organ hati dikirim ke Laboratorium 

Patologi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga untuk proses 

pembuatan preparat histopatologi.  
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III.3.4. Pemeriksan Preparat 

 Pemeriksaan preparat sirosis hati dilakukan dengan cara melihat lima 

lapang pandang dan selanjutnya diberi skor. Kriteria pemeriksaan dilakukan 

sesuai dengan metode Douglas (2003) yaitu : 

• Nilai 0 : Apabila sel hati normal, tidak terbentuk fibrosis. 

• Nilai 1 : Apabila sel kupfer yang berada diantara sinusoid hati mengalami 

peningkatan pada daerah portal. 

• Nilai 2 : Apabila sel kupfer tersebar merata pada sinusoid hati. Terjadi 

perubahan pada daerah portal, sinusoid merenggang. 

• Nilai 3 : Septa banyak terbentuk tanpa disertai fibrosis. 

• Niali 4 : Sel hati rusak berbentuk nekrosis yang masif, Terbentuk fibrosis. 

Arsitektur hati sudah tidak normal. 

 

III.4. Analisa Data 

 Pemeriksaaan histopatologi dilakukan dengan pengamatan lima lapangan 

pandang kemudian nilai skor dari lima lapangan pandang diambil rata-ratanya. 

Hasil rata-rata ini kemudian dievaluasi dengan kriteria skor. 

 Perubahan yang terjadi dicatat dan dikumpulkan sebagai data hasil 

penelitian dengan asumsi semakin tinggi nilai skor maka semakin berat sirosis 

hati yang terjadi. Data yang didapat dianalisa dengan menggunakan uji Kruskal 

Wallis. Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilakukan dengan uji pasangan 

berganda (Daniel, 1978). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

IV.1. Gambaran Histopatologi Kerusakan Hati 

 Berdasarkan perubahan gambaran histopatologi, didapatkan hasil untuk 

tingkat kerusakan hati yang timbul akibat ligasi duktus biliaris didapatkan hasil 

pada tabel 1. 

 Tabel 1. Rata-rata (X) ± SD (Standart Deviasi ) kerusakan hati antara 
kelompok perlakuan. 

 

Kelompok (X) ± SD 

P0 0a

P1 1,46b ± 0,38 

P2 3,63c ± 0,39 

P3 3,97d ± 0,07 

P4 4d

 
Keterangan  :  
Superskrip yang berbeda lam kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (p≤0,05) 
P0 :  Kelompok perlakuan tanpa ligasi duktus biliaris, pengamatan minggu 1. 
P1 :  Kelompok perlakuan dengan ligasi duktus biliaris, pengamatan minggu 1. 
P2 :  Kelompok perlakuan dengan ligasi duktus biliaris, pengamatan minggu 2. 
P3 :  Kelompok perlakuan dengan ligasi duktus biliaris, pengamatan minggu 3. 
P4 :  Kelompok perlakuan dengan ligasi duktus biliaris, pengamatan minggu 4. 
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Gambar 1. Grafik Rata-rata (X) Kerusakan Hati 

 

Pada uji Kruskal Wallis didapatkan Hhitung (28,98) > Htabel (0,05) (9,49), 

maka dilanjutkan dengan uji pasangan berganda (Uji Z) 5%. Tampak pada 

kelompok kontrol P0 hati tidak mengalami kerusakan nyata ditunjukkan dengan 

data yang tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kelompok perlakuan P1 yang 

mengalami kerusakan terendah, kelompok perlakuan P2, kelompok perlakuan P3, 

dan kelompok perlakuan P4 mengalami kerusakan tertinggi. Kelompok perlakuan 

P3 dan P4 menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata tetapi diantara kedua 

kelompok ini menunjukkan hasil berbeda nyata dengan kelompok perlakuan P0, 

P1, dan P2.        
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Teknik ligasi duktus biliaris memberikan hasil penelitian berupa 

perubahan gambaran histopatologi hati tikus putih (Rattus norvegicus) jantan. 

 Kelompok perlakuan P0 (tanpa ligasi duktus biliaris) tidak mengalami 

perubahan gambaran histopatologi karena sistem metabolismenya masih normal. 

 Kelompok perlakuan P1 (ligasi duktus biliaris, pengamatan dilakukan 

pada minggu 1) menunjukkan skor kerusakan 1,46 ± 0,38. Data ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh gangguan proses metabolisme cairan empedu selama satu 

minggu. Gambaran histopatologi hati pada kelompok perlakuan P1 menunjukkan 

sel hati membesar. Sel kupfer yang berada diantara sinusoid hati mengalami 

peningkatan pada daerah portal, formasi sinusoid menjadi semakin renggang bila 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan P0. Sel-sel kupfer tampak meningkat 

jumlahnya pada sinusoid hati.   

 Kelompok perlakuan P2 (ligasi duktus biliaris, pengamatan dilakukan 

pada minggu ke-2) menunjukkan skor 3,63 ± 0,39. Data yang didapat terlihat 

meningkat diakibatkan proses metabolisme terganggu selama dua minggu. 

Gambaran histopatologi hati pada kelompok perlakuan P2 menunjukkan sel hati 

mulai mengalami regenerasi. Terjadi perubahan pada daerah septa disertai ruang 

diantara sinusoid hati yang semakin merenggang dan tidak beraturan. Terjadi 

perubahan pada daerah portal dibandingkan dengan kelompok perlakuan P0 dan 

P1. Fibrosis sudah mulai terbentuk meski masih terlihat tipis. 
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 Kelompok perlakuan P3 ( ligasi duktus biliaris, pengamatan pada minggu 

ke-3) menunjukkan skor 3,97  ± 0,07. Data yang didapat lebih meningkat 

dibandingkan dengan P0, P1, dan P2. Hal ini terjadi karena proses metabolisme 

dari cairan empedu terganggu selama tiga minggu. Gambaran histopatologi hati 

pada kelompok perlakuan P3 menunjukkan bahwa sel hati hampir sebagian besar 

mengalami kerusakan. Sel kupfer terlihat lebih banyak dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan P1 dan P2. Sel kupfer tampak merata dan mengisi hampir 

keseluruhan dari sinusoid hati. Terjadi perubahan pada daerah septa yang tampak 

semakin tidak beraturan. Terdapat perubahan pada daerah portal dengan formasi 

sinusoid yang semakin renggang dan melebar. Duktulus empedu mulai tampak 

bermunculan serta terlihat jaringan fibrosis disebagian besar dari hati. 

 Pada kelompok perlakuan P4 (ligasi duktus biliaris, pengamatan pada 

minggu ke-4) menunjukkan skor 4. Data yang didapat menunjukkan adanya 

pengaruh gangguan proses metabolisme cairan empedu selama empat minggu. 

Gambaran histopatologi hati menunjukkan tidak ditemukan lagi sel hati yang 

berbentuk normal karena telah terjadi nekrosis (Hadi, 2002). Sel kupfer yang 

sudah merata pada keseluruhan sinusoid hati. Terjadi kerusakan sel hati yang 

parah disertai terbentuknya fibrosis dan perubahan arsitektur normal dari hati 

sehingga sirosis hati sudah terjadi (Douglas, 2003). 

 Hati berfungsi menghasilkan getah empedu yang ditampung dalam 

kandung empedu (Anonimus, 2004). Obstruksi saluran empedu yang didapat dari 

teknik ligasi duktus biliarisme ngakibatkan terjadinya sumbatan duktus biliaris, 

sehingga hati yang berperan dalam metabolisme produksi getah empedu 
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mengalami gangguan-gangguan fisiologis (Mayes, 1997). Sekresi empedu 

kedalam traktus digestivus yang berupa elektrolit, garam empedu yang dibentuk 

oleh sel-sel hati selama proses metabolisme lemak. Garam-garam empedu yang 

dihasilkan sel-sel hati akan mengalami konjugasi dengan glisin dan taurin, untuk 

selanjutnya konjugat tersebut disekresikan kedalam empedu. Pada saat 

metabolisme protein terjadi, pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia 

dari cairan tubuh, pembentukan protein plasma dan interkonversi diantara asam 

amino yang berbeda, demikian juga dengan ikatan penting lainnya seperti 

fosfolipid, dan pigmen-pigmen empedu terhambat (Ressang, 1984). 

 Kerusakan sel hati dimulai dengan adanya gangguan dari membran sel 

disebabkan kolesterol yang mengalir dalam darah dan berbentuk lipoprotein 

mengalami gangguan (Guyton, 1986). Apabila sel hati mengalami kerusakan, 

maka ruang-ruang yang terdapat dalam hati akan menjadi terpecah-pecah 

(fragmented), sehingga terjadi kerusakan yang bersifat konfluen dan akhirnya 

terbentuk pseudolobulasi (Soeparman, 1984). 

 Obstruksi duktus biliaris dengan teknik ligasi duktus biliaris menyebabkan 

gangguan pembentukan getah empedu dengan menghalangi aliran dari getah 

empedu dan terjadi pembendungan yang secara langsung mempengaruhi 

kanalikulus empedu (Sodeman, 1995). 

 Aliran empedu yang tersumbat menyebabkan cairan empedu yang terus 

menerus terbentuk dan volumenya bertambah. Tekanan ini memungkinkan diffusi 

balik garam-garam empedu keluar dari salurannya (Sodeman, 1995). 
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 Terbentuknya jaringan parut karena proses peradangan akibat reaksi 

jaringan terhadap cedera yang tidak dapat disembuhkan. Secara khas reaksi 

keradangan terhadap cedera terdiri atas respon vaskular dan selular yang sama-

sama menghancurkan substansi yang asing untuk jaringan tubuh (Tambayong, 

2000). 

 Dari data penelitian yang didapat menunjukkan terjadinya kerusakan dari 

hati yang dimulai pada kelompok perlakuan P1, P2, P3, dan P4. Kerusakan yang 

terjadi adalah sebagai korelasi penyumbatan kantung empedu sehingga 

menyebabkan getah empedu terus terbentuk dan volumenya bertambah sehingga 

terjadi tekanan yang besar disertai dengan pengaliran getah empedu yang tidak 

lancar. Gangguan ekskresi getah empedu menyebabkan sel-sel hati menjadi rusak, 

diikuti perubahan struktural hati dan diakhiri terjadinya sirosis hati (Sodeman, 

1995). 

 Dengan adanya teknik ligasi pada duktus biliaris maka fungsi hati menjadi 

terganggu. Semakin lama waktu ligasi duktus biliaris maka kerusakan yang terjadi 

semakin parah dan apabila hati sudah rusak secara total maka sirosis hati akan 

terjadi sebagai stadium akhir dari perlakuan obstruksi saluran empedu yang 

didapatkan dengan teknik ligasi duktus biliaris.      
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1.1. Kesimpulan 

 Teknik ligasi pada duktus biliaris memberikan pengaruh yang nyata yaitu 

terjadinya sirosis hati pada minggu ke empat ditunjukkan dengan terjadinya 

perubahan pada gambaran histopatologi organ hati dimana sel hati mengalami 

kerusakan yang parah disertai terbentuknya fibrosis dan perubahan arsitektur 

normal dari organ hati. 

 

VI.1.2. Saran 

 Perlunya penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan hewan 

percobaan selain tikus putih jantan seperti kelinci dan kucing untuk mengetahui 

pengaruh ligasi duktus biliaris sebagai hewan model sirosis hati. 
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Lampiran 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pemberian antiseptik pada daerah 
abdomen R. norvegicus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Insisi pada daerah midline. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Linea alba dibuka untuk isolasi 
duktus biliaris. 
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Gambar 5. Ligasi duktus biliaris dengan 
benang Prolyne 3/0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Duktus biliaris setelah diligasi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Pemotongan duktus biliaris dengan 
gunting bedah. 
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Gambar 8. Penutupan daerah linea alba dengan 
benang Prolyne 3/0. 

 
 

                                  
 

         Gambar 9. Daerah midline ditutup jahitan     
matras silang dengan benang Silk 2/0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Penutupan luka bekas jahitan     
dengan Hypafix. 
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Lampiran 2.   

Pembuatan sediaan histopatologi 

 Pembuatan sediaan histopatologi ini dilakukan di Laboratorium Patologi 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Fiksasi dan pencucian 

Bertujuan untuk menghentikan proses metabolisme jaringan, mematikan 

kuman dan bakteri, menjadikan jaringan lebih keras sehingga mudah dipotong, 

mencegah terjadinya degenerasi. 

Cara kerja : 

-    Setelah diseksi, organ hati diambil dan dimasukkan dalam formalin 10 

% sekurang-kurangnya 24 jam. 

- Organ hati dipotong dengan ketebalan 0,5 cm. 

- Kemudian dilakukan pencucian dengan air mengalir selama 30 menit. 

b. Dehidrasi dan Clearing 

Bertujuan untuk menarik air dari jaringan, membersihkan dan  menjernihkan 

jaringan. 

Cara kerja : 

Organ yang telah dicuci air, dimasukkan dalam reagen dengan urutan 

alcohol 70 persen, 80 persen, 90 persen, 96 persen, alcohol absolut I, II 

masing-masing 30 menit. 
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c. Infiltrasi 

Bertujuan untuk menginfiltrasi jaringan dengan parafin, parafin akan 

menembus ruang antar sel dan dalam sel sehingga jaringan lebih tahan 

terhadap pemotongan. 

Cara kerja : 

- Organ hati dimasukkan dalam parafin I yang masih cair. 

- Dimasukkan dalam oven pada suhu 600C selama 30 menit. 

- Pindahkan ke parafin II yang masih cair. 

- Pindahkan kedalam oven pada suhu 600C selama 30 menit. 

d. Pembuatan Blok Parafin  

bertujuan supaya jaringan mudah dipotong. 

Cara kerja : 

1. Disiapkan beberapa cetakan besi yang diolesi dengan gliserin agar 

nantinya parafin tidak melekat pada besi. 

2. Besi cetakan diisi parafin cair. 

3. Organ hati dimasukkan dalam cetakan, tunggu sampai parafin 

membeku atau mengeras. 

e. Pengisian dengan Mikrotom 

      Bertujuan untuk memotong jaringan setipis mungkin agar mudah dilihat 

dibawah mikroskop. 

Cara kerja : 

1. Blok parafin yang telah mengeras diiris dengan mikrotom dengan 

ketebalan 4-7 mikron. 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh teknik ligasi.... Ali Pambudi



 35

2. Celupkan kedalam air hangat dengan suhu 42-450C sampai  jaringan 

mengembang dengan baik. 

3. Olesi gelas obyek dengan egg albumin. 

4. Letakkan jaringan pada gelas obyek. 

5. Keringkan diatas hot plate. 

f.   Pewarnaan 

     Bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan pada jaringan.  Sediaan 

hati diwarnai dengan metode Harris dengan pewarnaan Hematoxylin Eosin, 

sehingga dapat dilihat dengan jelas bentuk masing-masing selnya. 

Cara kerja : 

1. Jaringan yang telah dikeringkan dimasukkan kedalam xylol I selama 

tiga menit. 

2. Masukkan kedalam xylol II selama satu menit. 

3. Masukkan berturut-turut Alkohol absolut I, II, Alkohol 96 persen, 90 

persen, 80 persen, 70 persen dan air kran selama satu menit. 

4. Masukkan jaringan kedalam zat warna Harris selama 5-10 menit. 

5. Masukkan kedalam air kran selama lima menit. 

6. Celupkan kedalam alcohol asam sebanyak 3-10 kali celupan. 

7. Celupkan kedalam air kran sebanyak empat kali celupan. 

8. Celupkan kedalam anoniak sebanyak enam kali celupan. 

9. Masukkan kedalam air kran selama 10 menit. 

10. Masukkan kedalam aquadest selama lima menit. 
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11. Masukkan berturut-turut kedalam alcohol 70 persen, 80 persen, 90 

persen, 96 persen, alcohol absolut I, II, masing-masing 0,5 menit. 

12. Masukkan kedalam xylol I dan II, masing-masing 2 menit. 

13. Bersihkan dari sisa-sisa zat warna. 

   g.   Moulting  

       Suatu penutupan gelas obyek dengan gelas penutup yang sebelumnya telah 

ditetesi dengan kanada balsam. 

h. Pemeriksaan Mikroskopis 

Pemeriksaan dilakukan dari penbesaran lemah menuju ke pembesaran kuat 

yaitu 100 x, 450 x, 1000x. 
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Lampiran 3 
a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Kelompok kontrol (P0). 

a. Sel hati normal, stuktur hati normal.  

Pewarnaan HE, pembesaran 100 X. 

 

 
 

 
c a 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 12. Kelompok Perlakuan (P1). 

a.   Sel hati mengalami degenerasi. 

b.   Sel kupfer meningkat.  

c.   Vena centralis tampak tidak normal.  

Pewarnaan HE, pembesaran 100 X. 
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a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Kelompok Perlakuan (P2). 

a. Sel kupfer, daerah portal rusak.  

Pewarnaan HE, pembesaran 100 X. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c b 

a 

Gambar 14. Kelompok Perlakuan (P3). 

a.   Sel hati mengalami kerusakan.  

b.   Sel kupfer.  

c.   Duktulus empedu mulai bermunculan.  

d.   Fibrosis.  

Pewarnaan HE, pembesaran 100 X.  
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b 

c 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 15. Kelompok Perlakuan (P4). 

a. Sel hati rusak.  

b. Fibrosis, arsitektur jaringan hati berubah 

tak beraturan.  

c. Duktulus empedu. 

Pewarnaan HE, pembesaran 100 X. 
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Lampiran 4 
 
Perhitungan Kerusakan Hati dengan Uji Kruskal Wallis 
Tabel 2. Skoring Kerusakan Hati 

LAPANGAN PANDANG P U I II III IV V Rata-rata 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

P0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 2 1 1,8 
1 2 1 3 2 1,8 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1,2 
2 1 2 1 1 1,4 

P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 1 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 3 2,8 
4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 3,6 
4 4 4 4 3 3,8 
3 3 4 4 3 3,4 
4 4 4 4 4 4 

P2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 4 4 3 4 4 3,8 

4 4 4 4 3 3,8 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 

P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 

P4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 4 4 4 4 4 4 
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Tabel 3. Nilai Rata-rata Skor Kerusakan Hati dan Rangking Kerusakan Hati 

PERLAKUAN 
P0 P1 P2 P3 P4 U 

NS R NS R NS R NS R NS R 
1 0 4 1,8 12,5 2,8 15 3,8 19 4 28 
2 0 4 1,8 12,5 4 28 4 28 4 28 
3 0 4 2 14 3,6 17 4 28 4 28 
4 0 4 1 8,5 3,8 19 4 28 4 28 
5 0 4 1,2 10 3,4 16 4 28 4 28 
6 0 4 1,4 11 4 29 4 28 4 28 
7 0 4 1 8,5 3,8 19 4 28 4 28 

Jumlah 
Rata 2 

R2

28 
4 

784 

77 
11 

5929 

143 
20,43 
20449 

187 
26,7 

34969 

196 
28 

38416 
 
Keterangan : NS = Nilai Skor Kerusakan Hati 

R    = Rangking kerusakan Hati 
 

Nilai Skor 0 mempunyai Rangking : 

1+2+3+4+5+6+7 4 =

Nilai Skor 1 mempunyai Rangking : 
7

8+9 8,5 =

Nilai Skor 1,2 mempunyai Rangking : 
2

10 10=

Nilai Skor 1,4 mempunyai Rangking : 
1

11  11=

Nilai Skor 1,8 mempunyai Rangking : 
1

12+13 12,5=

Nilai Skor 2 mempunyai Rangking : 
2

14 =  14 

Nilai Skor 2,8 mempunyai Rangking : 
1
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15 = 15 

Nilai Skor 3,4 mempunyai Rangking : 
1

16 = 16 

Nilai Skor 3,6 mempunyai Rangking : 
1

17 =  17 

Nilai Skor 3,8 mempunyai Rangking : 
1

18+19+20 =  19 

Nilai Skor 4 mempunyai Rangking : 
3

21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 =  28 
15 

 

Kemudian menghitung Hhitung dengan rumus : 

12 K RJ2
 Hhitung  = - 3(N+1)

N(N+1) ∑ nJ 
 

Keterangan : 

N = Jumlah sampel 

N = Jumlah ulangan 

R = Jumlah nilai peringkat dalam kelompok 

 
(28)2 + (77)2 + (136,5)2 + (185,5)2 + (203)2 12 - 3(35+1) Hhitung  =  

835(35+1) 
 

            = 26,4517 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh teknik ligasi.... Ali Pambudi



 43

Karena dalam data terdapat angka kembar maka harus dilakukan koreksi terhadap 

hasil Hhitung agar didapat hasil yang lebih besar. Rumus yang digunakan adalah : 

 
Hhitung

1 - T 
N3-N 

Hhitung  terkoreksi = 

 

Dari rumus diatas, Hhitung dan nilai N sudah diketahui. Nilai T diperoleh dengan 

rumus : 

Ti = t3 – t 

t = Banyaknya angka kembar  

maka diperoleh : 

T 0,0 = 73 – 7 = 336 

T 1,0 = 23 – 2 = 6 

T 1,2 = 13 – 1 = 0 

T 1,4 = 13 – 1 = 0 

T 1,8 = 23 – 2 = 6 

T 2,0 = 13 – 1 = 0 

T 2,8 = 13 – 1 = 0 

T 3,4 = 13 – 1 = 0 

T 3,6 = 13 – 1 = 0 

T 3,8 = 13 – 1 = 0 

T 4,0 = 153 – 15 = 3372 

∑ Ti = 3744 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh teknik ligasi.... Ali Pambudi



 44

 
26,4517 

Hhitung  terkoreksi = 

                              

       =  28,9848 

Dengan diketahui harga Hhitung terkoreksi = 28,9848 dan derajat bebas 4 maka kita 

dapat menentukan tabel X2. 

Tabel X2 0,05 (4) = 9,49 

Hhitung > tabel X2  0,05 (4) maka dinyatakan berbeda nyata. 

 

Uji Z 

Rumus :  

(Ri-Rj) > Z √ K ( N(N2-1)-(t3-t))        

1 - 
353 - 35 

3744 

6N(N-1)
 

Keterangan : 

R = Nilai rata-rata peringkat dalam satu kelompok perlakuan 

K = Banyak perlakuan 

N = Banyak sampel 

t   = Banyak angka kembar dalam satu nilai skor 
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Untuk tingkat kesalahan α = 0.05 dengan K = 5 maka : 

 α 
K(K-1) 

0.05 = 
5(5-1) 

= 0,0025 
 

                       = 0,488 √ 5 ( 35(352-1)-(3744))    

6 x 35 (35-1) 
 

                       = 2,5534 

 

 

Tabel 4. Uji Z 

Beda Uji Z Kelompok 

Perlakuan 

Rata-rata 

(X) X-P0 X-P1 X-P2 X-P3 0,05 

P4 28 24* 17* 7,27* 1,3  

P3 26,7 22,7* 15,7* 6,27*   

P2 20,43 16,43* 9,43*    

P1 11 7*     

P0 4      
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