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BAB 5 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

5.1 Penampilan Reproduksi lnduk Mencit Dan Keadaan Fetusnya 

Setelah Pemberian Berbagai Oosis Nikotin Pada Umur 

Kebuntingan Tertentu. 

Penampilan reproduksi induk mencit dicerminkan oleh 

pertambahan berat badan induk, jum!ah fetus hidup, kematian 

intrauterus yang terdiri dari fetus mati dan embrio diresorpsi. Selain itu 

diamatl pu!a berat badan fetus hidup, panjang fetus dan jumlah fetus 

dengan kelainan ekternaL 

Pemberian nikotin dengan dosis tertinggi {12 mg/kg BB) pada 

umur kebuntingan tertentu tidak ditemukan kematian induk mencit 

lnduk dengan resorpsi 100 %, pada penelitian ini tidak ditemukan 

pada semua dosis nikotin yang digunakan. 

Pemberian berbagai dosis nikotin pada umur kebuntingan tertentu 

da!am penelitian ini, umumnya menyebabkan rata-rata penurunan berat 

badan induk selama kebuntingan lebih rendah dibandingkan dengan 

kontrolnya. Hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.1 dan Gambar 

5.1. 
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Tabet 5.1 Rata-rata penurunan berat badan induk mencit (gr) setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada umur kebuntingan 
tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

{hart) Kontrol 3 6 12 

8 8.36 8.13 6.33 5.00 6.961( 

10 8.32 10.67 8.83 2.50 7.58 k 

12 8.28 6.97 1.52 -2.50 3.57 1 

Rerata 8.32 a 8.59 aD 5.56 C 1.67 a 6.03 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5. 1 Grafik Histogram Penurunan Pertambahan Berat 
Sadan lnduk Mencit (gr). 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
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Dari hasil analisis varians dua jalur penurunan berat badan induk 

setelah pemberian dosis nikotin 3,- 6 dan 12 mg/kg BB pad a umur 

kebuntingan hari ke-8, ke-10 dan ke-12 pad a Lam piran 3, men unj ukkan 

bahwa terdapat perbedaan penurunan berat badan yang srgnlfikan 

(berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 

kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan p < 0.05. 

Hasil uji BNT yang disajikan pada lampiran.3 terlihat bahwa 

penurunan berat badan induk antara umur kebuntingan hari ke-8 

dengan hari ke-12, hari ke-10 dengan hari ke-12 rnenunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (berbeda nyata} pada a= 0.05. 

Narnun antara umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-1 o tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna, artinya bahwa penurunan 

berat badan induk dari masing-masing umur kebuntingan tersebut 

sama. 

Penurunan berat badan induk antara dosis nikotin 6 dengan 

kontrol dan 12 mg/kg BB, 3 dengan 6 dan 12 mg/kg BB menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata (berbeda nyata) pada a.= 0.05. 
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Namun antara dosis nikotin dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 

kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna, artinya bahwa 

penurunan berat badan induk dari masing-masing dosis tersebut sama. 

Tabel 5.2 Rata-rata jumlah fetus hidup setelah pemberian berbagai 
dosis nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotln (mg/kg BB) 
Kebuntlngan 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 10.50 8.33 5.67 6.33 

10 9.50 8.67 7.67 5.67 

12 10.17 6.50 3.67 1.67 

Rerata 10.05 8 7.83 b 5.67° 4.56 b 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 

Jumlah Fetus Hidup 

12 

10 

ff 
8 

6 I 

J! 
Cl « 

4 

2 

0 

N1 N2 N3 N4 

Dosis Nikotin 

Rerata 

7.71 K 

7.88 K 

5.50 I 

•K 1 
DK2 

• K3 
• R 

7.03 

Gambar 5.2 Grafik Histogram Jumlah Fetus Hidup 
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Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 
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K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Hasil pengamatan terhadap rata-rata jumlah fetus hidup pada 

semua kelompok perlakuan cenderung menurun seiring dengan 

peningkatan dosis nikotin. Hasil rata-rata tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 5.2 dan Gambar 5.2. 

Dari hasil analisis varians dua jalur jumlah fetus hidup setelah 

pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan 

hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 pada Lampiran 4, menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan jumlah fetus hidup yang signifikan (berbeda 

nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai 

dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan signifikan dengan p < 0.05. 

Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin juga 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan p < 0.05. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 4, terlihat bahwa 

jumlah fetus hidup antara umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 

dan hari ke-10 dengan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) pada a= 0.05. 

Namun antara umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10 tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna, artinya bahwa jumlah fetus 

hidup dari masing·masing umur kebuntingan tersebut sama. 
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Jumlah fetus hidup antara dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB 

dengan kontrol, 3 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (berbeda nyata) pada a= 0.05. 

Namun antara dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan dosis nikotln 6 

mg/kg BB dan dosis 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna, artinya bahwa jumlah fetus 

hidup dari masing-masing dosis tersebut sama. 

Pemberian nikotin dengan dosis tertentu dan waktu kebuntingan 

tertentu juga menyebabkan penurunan terhadap rata-rata berat badan 

fetus. Hasil rata-rata tersebut dapat dilihat pada Tabe1 5.3 dan Gambar 

5.3. 

Tabel 5. 3 Rata-rata berat badan fetus (mg) setelah pemberian 
berbagai dosis nikotin pada induknya dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Oosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 I 6 12 

8 1.52 0.94 l 0.89 0.65 1.0Q~K 

10 1.56 1.03 0.69 0.42 0.93 k 

12 1.55 0.76 0.24 0.10 0.67 1 

Rerata 1.55 a 0.91 o 0.61 C 0.39 d 0.87 

Ket superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.3 Grafik Histogram Berat Sadan Fetus. 
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N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K 1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur berat badan fetus setelah 

pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan 

hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 pada Lampiran 5, menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan berat badan yang signifikan diantara umur 

kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis nikotin juga 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya 

interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. 
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Hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 5, terlihat bahwa berat 

badan fetus antara umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan 

hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata pada a= 

0.05. Sedangkan antara waktu kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap berat badan fetus 

pada a.= 0.05. 

Dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB, menunjukkan perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) terhadap berat badan fetus pada a= 0.05. 

Panjang fetus mencit rata-rata menunjukkan penurunan seiring 

dengan peningkatan dosis pada semua umur kebuntingan lnduk. Hasil 

rata-rata tersebut dapat dilihat pada Tabet 5.4 dan Gamber 5.4. 

Tabel 5.4 Rata-rata panjang (cm) fetus setelah pemberian berbagai 
dosis nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntlngan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 2.30 1.87 1.75 1.37 1.82 k 

10 2.35 1.78 1.42 1.02 1.64 k 

12 2.27 1.62 0.53 0.23 1.16 I 

Rerata 2.31 a 1.76 b 1.23 e 0.87 ° 1.54 

Ket: supersknp huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.4 Grafik Histogram Panjang Fetus (cm). 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K 1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur panjang fetus pada lampiran.6, 

pemberian dosis nikotin 3, 6, 12 mg/kg BB dan kontrol pada umur 

kebuntingan hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 pada Lampiran 6, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan panjang fetus yang signifikan 

(berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 

kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. 
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Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 6, terlihat bahwa 

persentase total kematian intrauterus antara umur kebuntingan hari ke-8 

dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata pada a = 0.05. Sedangkan antara umur 

kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-10 menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata pada a= 0.05. 

Oasis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB, menunjukkan perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) dengan kontrolnya terhadap panjang fetus pada 

a= 0.05. 

Persentase total kematian intrauterus dari semua dosis dan hari 

kebuntingan, pemberian nikotin cenderung menyebabkan peningkatan 

tersebut. Peningkatan persentase tersebut terlihat seiring dengan 

peningkatan dosis yang diberikan pada masing-masing perlakuan. Pada 

perlakuan umur kebuntingan 12 hari, semua dosis nikotin yang 

digunakan (3, 6 dan 12 mg/kg BB) menyebabkan peningkatan tersebut 

seiring dengan peningkatan dosis yang diberikan. Hasil persentase 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.5. 
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Tabel 5.5 Persentase total Kematian intrauterus setelah pemberian 
berbagai dosis nikotin pada induk mencit dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Rerata Kebuntingan 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 0.00 5.42 14.28 4.93 k 

10 0.00 0.00 20.14 19.86 9.99 1 

12 0.00 0.55 12.69 25.68 11 .00 m 

Rerata 0.00 8 1.82 ° 12.81 Cd 19.94 a 8.64 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.5 Grafik Histogram Persentase Kematian lntrauterus 
Pada lnduk Mencit. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 o 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur persentase total kematian 

intrauterus pada Lampiran 7, pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg 

BB pada umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-1 O dan hari ke-12 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase total kematian 

intrauterus yang signifikan (berbeda nyata) diantara umur kebuntingan 

dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. Namun interaksi antara 

umur kebuntingan dan dosis nikotin tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 7, terlihat bahwa 

persentase total kematian intrauterus antara umur kebuntingan hari ke-8 

dan hari ke-1 o dan hari ke-1 2 menu nj uk ka n tida k ada perbedaa n yang 

nyata pada a= 0.05. 

Persentase total kematian intrauterus antara dosis nikotin 3 mg/kg 

BB dengan kontrol dan 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB, menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata (berbeda nyata) pada a ;: 0.05. Namun 

antara dosis nikotin 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB tidak 

menunjukkan perbedaan yang_ bermakna, artinya bahwa persentase 

total kematian intrauterus dari masing-masing dosis tersebut sama. 

Hasil pengamatan terhadap persentase embrio diresorpsi 

meningkat seiring dengan peningkatan dosis nikotin dan banyak terjadi 

pada dosis nikotin 12 mg/kg BB dengan umur kebuntingan hari ke-12. 
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Hasil tersebut dapat ctilhat pada Tabel 5.6, Gambar 5.6 dan Gambar 

5.7. 

A 

Gambar 5.6 Uterus Mencit (perbesaran 5 x) 

A= kontrol (fetus dalam uterus), B = perlakuan (embrio retardasi) 

C = perlakuan (embrio diresorpsi). 
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Tabel 5.6 Persentase embrio diresorpsi setelah pemberian berbagai 
dosis nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 0.00 3.57 9.52 3.57 k 

10 0.00 0.00 2.47 7.02 2.37 k 

12 0.00 0.00 9.20 25.68 8.72' 

Rerata 0.00 8 0.00 ac 5.08 aa 14.07 ° 4.79 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05} 
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Gambar 5. 7 Grafik Histogram Persentase Embrio Diresorpsi. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur persentase embrio diresorpsi 

pada Lampiran 8, pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada 

umur kebuntingan hari ke-8, harl ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan persentase embrio diresorpsi yang signifikan 

(berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 

kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan p < 0.05 . 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 8, terlihat bahwa 

persentase embrio diresorpsi antara umur kebuntingan hari ke-8 dan 

hari ke-12, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata (berbeda nyata) pada a = 0.05. Namun antara umur 

kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10 tidak menunjukkan perbedaan 

yang bermakna, artinya bahwa persentase embrio diresorpsi dari 

masing-masing umur kebuntingan tersebut sama. 

Persentase embrio diresorpsi antara dosis nikotin 12 mg/kg BB 

dengan kontrol, 3 dengan 12 mg/kg BB dan 6 mg/kg BB dengan 12 

mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) 

pada a = 0.05. Namun antara dosis nikotin 3 dengan kontrol dan 6 

mg/kg BB tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna, artinya bahwa 

persentase embrio diresorpsi dari masing-masing dosis tersebut sama. 
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Pengamatan terhadap fetus mati mulai terjadi pada dosis nikotin 6 

mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10. Peningkatan 

dosis nikotin yang diberikan pada umur kebuntingan hari ke-12 tidak 

dijumpai fetus mati sebab banyak terjadi embrio diresorpsi. Hasil 

persentase tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 7 dan Gambar 5.8, 

sedangkan bentuk fetus hidup dan mati dapat dilihat pada Gambar 5.9. 

Tabel 5.7 Persentase fetus mati setelah pemberian berbagai dosis 
nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

-~~- -- -· 
Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 

Kebuntingan Rerata 
{hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 0.00 1.85 4.76 1.65 k 

10 0.00 0.00 4.03 12.85 4.22"' 
i 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 k 

Rerata 0.00 8 0.00 a 1.96 ac 5.87 be 1.96 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata {p > 0,05) 
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Gambar 5.8 Grafik Histogram Persentase Fetus Mati. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur persentase embrio diresorpsi 

pada lampiran.9, pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada 

umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan persentase embrio diresorpsi yang signifikan 

(berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 
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kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan p < 0.05. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada lampiran.9 terlihat bahwa 

persentase fetus mati antara umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10 

dan hari ke-12 menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada a = 

0.05. 

Persentase fetus mati antara dosis nikotin 12 mg/kg BB dengan 

kontrol dan 3 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB, menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (berbeda nyata) pada a = 0.05. 

Namun antara dosis nikotin 6 mg/kg BB dengan kontrol dan dosis 

3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg BB tidak menunjukkan perbedaan yang 

bermakna, artinya bahwa persentase fetus mati dari masing-masing 

dosis tersebut sama. 

Gambar 5.9 Fetus Mencit (perbesaran 5 x) 
A= Fetus hidup B = Fetus mati 
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Persentase fetus dengan kelainan eksternal lebih banyak terjadi 

pada umur kebuntingan hari ke-8 dengan dosis nikotin 3 mg/kg BB dan 

umur kebuntingan hari ke-10 dengan dosis nikotin 12 mg/kg BB. Pada 

umur kebuntingan hari ke-12 dengan dosis 12 mg/kg BB t idak terjadi 

kelainan eksternal fetus. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan 

Gambar 5.10 

Tabet 5.8 Persentase fetus dengan kelainan eksternal setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan I----------·· -·_,_. Rerata 

Kontrol 3 6 ! 12 (hari) ; 

8 0.00 10.42 ' 9.67 · 0.00 5.02 K 

... 
10 0.00 , 0.00 0.00 7.05 1.76 l( 

I 

I 
: 

i 

12 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 K i 
I 

Rerata 0.00 3.47 3.22 i 2.35 ! 2.26 
; 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Fetus dengan Kelainan Eksternal 

12 ---- ---

10 

8 I •K1 
J!I 
C 6 DK2 • e • K3 • CL 4 •R 
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0 
N1 N2 N3 N4 

Dosis Nikotin 

Gambar 5.1 0 Grafik Histogram Kelainan Ekstemal Pada Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 10, persentase 

fetus dengan kelainan ekstemal setelah pemberian dosis nikotin 0, 3, 6 

dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-10 dan hari 

ke-12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase fetus 

dengan kelainan ekstemal yang signifikan (berbeda nyata) diantara 

umur kebuntingan dengan p < 0.05. Sedangkan pemberian berbagai 

dosis nikotin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p > 
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0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 10, terlihat bahwa 

persentase fetus dengan kelainan eksternal antara umur kebuntingan 

hari ke-8 dan hari ke-1 O dan hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata pada u = 0.05. 

5.2 Jenis Kelainan Anggota Fetus Mencit setelah lnduknya Diberi 

Perlakuan Berbagai Dosis Nikotin pada Umur Kebuntingan 

Tertentu. 

Jenis kelainan anggota fetus yang dijumpai pada penelitian ini 

yaitu kejadian talipes. Jenis kelainan ini lebih banyak terjadi pada 

pemberian dosis nlkotin 3 mg/kg BB pada induk dengan umur 

kebuntingan hari ke-8 dan dosis 6 mg pada umur kebuntingan hari ke-

10. Pada umur kebuntingan hari ke-12 dengan peningkatan dosis 

nikotin tidak terjadi talipes. Hasi! tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.9 

dan Gambar 5.11. Sedangkan bentuk talipes pada fetus dapat dilihat 

pada Gambar 5.12. 
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Tabel 5.9 Persentase kejadian kelainan talipes pada fetus setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 2.69 4.88 6.25 

10 0.00 1.85 1.85 4.23 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rerata 0.00 8 1.52 8 2.24 8 3.49 8 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 

Kejadian Kelainan Tallpes pada Fetus 

e co 

7 

6 +-------------

5 -1-------------

J!4 -1--------
c 
e 
f 3 -1---------• a. 

2 +-----

1 +-----

0 -4------
N1 N2 N3 

Dosis Nikotin 

N4 

Rerata 

3.46 l(J 

4.23 k 

0.00 km 

aK 1 

OK2 
a K3 
aR 

1.81 

Gambar 5.11 Grafik Histogram Kejadian Kelainan Talipes Pada 
Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 11, persentase 

kejadian kelainan talipes setelah pemberian dosis nikotin 0, 3, 6 dan 12 

mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase kejadian kelainan 

talipes yang signifikan diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan dengan p < 0. OS. Selanjutnya interaksi antara umur 

kebuntingan dan dosis nikotin menunjukkan perbedaan tidak signifikan 

{tidak berbeda nyata) dengan p < 0.05 terhadap persentase kejadian 

kelainan talipes pada fetus mencit.Sedangkan umur kebuntingan hari 

ke-8 dengan hari ke-10 dan hari ke-10 dengan hari ke-12 menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata pada a= 0.05. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 11, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-12 menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata terhadap persentase kejadian kelaianan talipes 

fetus mencit pada a.= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6 dan 12 mg/kg BB, tidak menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) terhadap persentase 

kejadian kelainan talipes fetus mencit pada a= 0.05. 
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Gambar. 5.12 Fetus Mencit dengan Talipes 
(perbesaran 5 x) 

A= fetus normal 
B = fetus dengan talipes (tip) 
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5.3 Kelambatan Penulangan Pada Tulang Supraoksipital dan 

Sakrokaudalis Setelah lnduknya Diberi Perlakuan Berbagai 

Dosis Nikotin Pada Umur Kebuntingan Tertentu. 

Pengamatan kelambatan penulangan pada tulang supraoksipital 

fetus terjadi pada dosis nikotin 6 mg/kg BB dan 12 mg/kg BB pada 

umur kebuntingan hari ke-8, sedangkan umur kebuntingan hari ke-10 

kelambatan tersebut terjadi pada dosis nikotin 12 mg/kg BB. Pada umur 

kebuntingan hari ke-12 kelambatan penulangan tulang supraoksipital 

terjadi pada semua dosis dan meningkat seiring dengan peningkatan 

dosis nikotin yang digunakan. Hasil tersebut dapat dilihat pad a T abel 

5.1 O dan Gambar 5. 13. Sedangkan bentuk kelambatan penulangan 

tulang supraoksipital dapat dilihat pada Gambar 5.14. 
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Tabel 5.10 Persentase kelambatan penulangan pada tulang 
supraoksipital fetus setelah pemberian berbagai dosis 
nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tententu. 

Umur Dosls Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 0.00 16.67 29.17 11 .46 

10 0.00 0.00 0.00 29.17 7.61 

12 0.00 20.83 10.09 12.49 10.88 

Rerata 0.00 8 7.35 8 8.85 8 23.61 D 10.00 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 

35 

30 

a, 25 
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C: 
a, 
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Kelambatan Penulangan Tulang 
Supraoksipital pada Fetus 
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D K2 
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aR 

Gambar 5. 13 Grafik Histogram Kelambatan Penulangan Tulang 
Supraoksipital Pada Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 o 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 12, persentase 

kelambatan penulangan tulang supraoksipital pada fetus setelah 

pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan 

hari ke-8, hari ke-1 o dan hari ke-12 tidak menunjukkan perbedaan 

persentase kelambatan penulangan tulang supraoksipital fetus yang 

signifikan (tidak berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p > 

0.05. Sedangkan pemberian berbagai dosis nikotin menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya 

interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap persentase 

kelambatan penulangan tulang supraoksipital fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 12, pemberian 

nikotin dosis 12 mg/kg BB, menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(berbeda nyata) dengan kontrol terhadap persentase kelambatan 

penulangan tulang supraoksipital fetus pada a.= 0.05. Sedangkan dosis 

nikotin o, 3 dan 6 mg/kg BB tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata terhadap persentase kelambatan penulangan tulang 

supraoksipital fetus pada a.= 0.05. 
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B 

C k 

Gambar 5.14 Kelambatan Penulangan Tulang Supraoksipital 
pada Fetus Mencit (perbesaran 8 x ). 

A= Kontrol B, C = Perlakuan 

so = supraoksipital ex = eksoksipital 
I = kelambatan penulangan tulang supraoksipital 
k = tidak terbentuk tulang supraoksipital 
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Kelambatan penulangan tulang sakrokaudalis menurun seiring 

dengan peningkatan dosis pada semua umur kebuntingan. Sedangkan 

pada umur kebuntingan hari ke-12 dengan dosis nikotin 12 mg/kg BB 

fetus belum mengalami penulangan. Hasll tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 5.11 dan Gambar 5.15. Sedangkan jumlah tulang sakrokaudalis 

fetus dapat dilihat pada Gambar 5.16. 

Tabel 5.11 Jumlah tulang sakrokauda!is fetus setelah pemberian 
berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 7 
' 

Kebuntingan h- Rerata 
(hari) Kontrol 3 6 12 

8 12.17 7.92 5.48 3.09 7.16 k 

-----.-- ,,- --· - · ---- ...... .. ,_ ...... ··-- .... - ~-- ·····- --·- -....--

6.63 1 10 12.33 7.37 5.14 1.67 

12 12.33 2.25 1.13 0.00 3.93 m 

-
Rerata 12.28 a 5.84 b 3.91 C 1.58 ° 5.91 

-··- ··· -............ ___ __ 
Ket: supersknp huruf yang sama tJdak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Jumlah Tulang Sakrokaudalis Fetus 

14 

12 

10 

~ 8 
I 

s 
~ 6 

4 

2 

0 

N1 N2 N4 N4 

•K1 
D K2 

• K3 
•R 

Dosls Nlkotln 

Gambar 5.15 Grafik Histogram Jumlah Tulang Sakrokaudal Fetus 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 13, persentase 

kelambatan penulangan tulang sakrokaudalis pada fetus setelah 

pemberian dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan 

hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan bahwa perbedaan 

persentase kelambatan penulangan tulang supraoksipital fetus yang 

signifikan (berbeda nyata) diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. 

Pemberian berbagai dosis nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan 

a:.U iii.,..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill' II 11;;11 iiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll 

Gambar. 5.16 Kelambatan Penulangan Tulan Sakrokaudalis 
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Pengamatan terhadap rangka anggota meliputi rata-rata jumlah 

tulang metapodium dan tulang phalanx untuk rangka anggota depan, 

rata-rata jumlah tulang mesopodium dan tulang phalanx untuk rangka 

anggota belakang. 

Penulangan tulang phalanx proksimal anggota depan fetus terjadi 

penurunan seiring dengan peningkatan dosis dan umur kebuntingan. 

Pemberian Dosis 12 mg/kg BB pada induk dengan umur kebuntingan 

hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum terjadi penulangan pada 

fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jefas pada Tabel 5.12 dan 

· Gambar 5.17. Sedangkan jumlah tulang phalanx proksimal anggota 

depan fetus dapat dilihat pada Gambar 5.18. 

Tabel 5.12 Rata-rata jumlah tulang phalanx proksimal anggota depan 
fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada 
induknya dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 4.00 3.33 3.13 1.75 3.05 K 

10 4.00 3.33 2.71 1.17 2,80 K 

12 3.83 1.33 0.67 0.00 1.46 1 

Rerata 3.94 8 2.67 t>e 2.17 c:e 0.97 d 2.44 
. 

Ket: supersknp huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.17 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Anggota 
Depan Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur jumlah tulang phalanx 

proksimal anggota depan fetus pada Lampiran 14, pemberian dosis 

nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-

1 0 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan jumlah tulang 

phalanx proksimal anggota depan fetus yang signifikan diantara umur 

kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis nikotin juga 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. 

Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

jumlah tulang phalanx proksimal anggota depan fetus. 

Darl hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 14, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal anggota depan fetus pada a= 0.05. Sedangkan hari 

ke-8 dengan hari ke-1 0 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap jumlah tulang phalanx proksimal anggota depan fetus pada u 

= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6 dan 12 mg/kg BB, menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) dengan kontrolnya 

terhadap jumlah tulang phalanx proksima1 anggota depan fetus pada a 

= 0.05. Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 6 

mg/kg BB menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah 

tulang phalanx proksimal anggota depan fetus pada a= 0.05. 

Penulangan tulang phalanx median fetus juga terjari penurunan 

jumlah seiring dengan meningkatnya dosis nikotin yang digunakan pada 

semua umur kebuntingan. Pemberian nikotin dosis 12 mg/kg BB pada 

induk dengan umur kebuntingan hari ke-12 tidak dapat teramati sebab 

belum terjadi penulangan pada fetus. Hasil tersebut dapat dilihat 

dengan jetas pada Tabel 5.13 dan Gambar 5.19. 
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Gambar. 5.18 Kelambatan Penulangan Tulang Phalanx Anggota 
Depan Fetus Mencit (perbesaran 12 x) 

A= Umur 10 hari 
K = Kontrol 
p = proksimal 
d = distal 

B = Umur 12 hari 
P = Perlakuan 
m = median 
k = kelambatan penulangan 

Tabel 5.13 Rata-rata jumlah tulang phalanx median anggota depan 
fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada induk 
dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) 0 3 6 12 

8 3.83 3.33 1.88 0.63 2.42 k 

10 4.00 2.83 2.67 0.60 2.53 k 

12 3.83 0.67 0.33 0.00 0.60 1 

Rerata 3.89 a 2.28 De 1.63 ce 0.41 a 2.06 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 
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