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RINGKASAN 

Osteoporosis merupakan suatu penyakit tulang yang ditandai dengan 

menurunnya massa tulang (kepadatan tulang) dan sering terjadi pada tulang 

belakang. Osteoporosis diakibatkan adanya ketidakseimbangan bone remodelling, 

yaitu terjadinya proses penyerapan tulang (bone resorption) yang berlebih 

dibanding proses pembentukan tulang (bone formation) sehingga jumlah serta 

aktivitas osteoklas lebih banyak dari jumlah aktivitas osteoblast. 

Bahan alam dapat digunakan sebagai anti-osteoporosis karena memiliki 

efek samping yang lebih sedikit. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan 

sebagai anti-osteoporosis adalah madu. Madu mengandung asam fenolik dan 

flavonoid cukup tinggi. Flavonoid dalam kandungan madu dapat meningkatkan 

proses osteoblastogenesis dan menekan proses osteoklastogenesis pada tulang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi madu lebah 

(Apis dorsata) dalam meningkatkan jumlah sel osteoblas serta menurunkan 

jumlah sel osteoklas pada tikus putih (Rattus norvegicus) betina yang telah 

diovariohisterektomi.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menginduksi 

tikus putih (Rattus norvegicus) dengan ovariohisterektomi dan kemudian diberi 

perlakuan dengan memberikan madu lebah Apis dorsata dengan dosis yang 

berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya untuk induksi osteoporosis 

dengan ovariohisterektomi (OH) pada hewan coba, Laboratorium Hewan Coba 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya yang digunakan 
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untuk pemeliharan hewan coba, dan Laboratorium Patologi Veteriner Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya yang digunakan untuk 

melakukan uji histopatologi tulang. 

Hewan coba yang digunakan yaitu tikus putih (Rattus norvegicus) dan 

berjenis kelamin betina sebanyak 60 ekor. Tikus diadaptasikan dalam kandang 

selama satu minggu dan kemudian tikus dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan 

setiap waktu pengamatan yang terdiri dari SO, OH, M1, M2, dan M3. Pada hari 

ke-1, kelompok dengan label OH, M1, M2, dan M3 di induksi osteoporosis 

dengan ovariohisterektomi (OH), sedangkan kelompok dengan label SO dilakukan 

sham operated atau operasi palsu dengan hanya menginsisi bagian abdomen tikus. 

Pada hari ke-2, kelompok perlakuan SO dan OH diberi aquadest ad 1,5 ml,  

kelompok perlakuan M1 diberi madu lebah 1 g/Kg BB ad 1,5 ml aquadest, 

kelompok perlakuan M2 diberi madu lebah 2 g/Kg BB ad 1,5 ml aquadest, dan 

kelompok perlakuan M3 diberi madu lebah 4 g/Kg BB ad 1,5 ml aquadest. Tikus 

dengan waktu pengamatan bulan ke-1 dinekropsi pada minggu ke-4, waktu 

pengamatan bulan ke-2 dinekropsi pada minggu ke-8, sedangkan waktu 

pengamatan bulan ke-3 dinekropsi pada minggu ke-12 untuk pengambilan os 

vertebrae lumbalis V yang kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi dan 

pengolahan serta analisis data. 

Hasil analisis data menunjukkan adanya perbedaan signifikan (p<0,05) 

pada perhitungan jumlah sel osteoblas Os Vertebrae Lumbalis V tikus putih 

(Rattus norvegicus) antara kelompok OH dengan semua kelompok perlakuan dan 

SO baik pada waktu pengamatan bulan ke-1, bulan ke-2 maupun bulan ke-3. Pada 
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hasil analisis data sel osteoklas menunjukkan adanya signifikansi perbedaan 

(p<0,05) pada perhitungan jumlah sel osteoklas Os Vertebrae Lumbalis V tikus 

putih (Rattus norvegicus) antara kelompok OH dengan semua kelompok 

perlakuan dan SO baik pada waktu pengamatan bulan ke-1, bulan ke-2 maupun 

bulan ke-3. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pemberian madu lebah Apis dorsata dapat meningkatkan proses 

osteoblastogenesis dan menurunkan proses osteoklastogenesis dalam tulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




