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Background: Cigarettes can caused various damage to organs, including choclea 

as a hearing organ. Stem cells as an alternative to treat various disease, including 

degenerative and vascular diseases. 

Purpose: To determine the effect intramuscular  injection of human umbilical 

cord mesenchymal stem cells on choclea damage of strain Sprague Dawley male 

rats (Rattus norvegicus) exposed by cigarette.   

Methods: This study was a laboratory experimental study with a post test only 

control group design with 27 Sprague dawley strain white rats divided into 3 

groups and treated for 14 days, then given intramuscular injection on the 14th day 

and maintained for 21 days after. K1 was given regular drink and food, K2 was 

exposed to cigarette smoke, K3 was exposed to cigarette smoke and was given an 

injection of  0.75ml extracted human cord mesenchymal stem cells 

intramuscularly 

Result: The result of damage to the cochlea is K1: 27% damage; K2: 80% 

damage; K3: 52% damage for every 9 microscopic preparations Data were tested 

by Kruskal Wallis Non-Parametric Test, obtained p = 0.001 (p <α). 

Conclusion:. There is an effect of injection  extracted human umbilical cord 

mesenchymal stem cell intramuscularly to the cochlear damage on  Sprague 

Dawley male rats (Rattus norvegicus) exposed by cigarette. 
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PENGARUH INJEKSI INTRAMUSKULAR EKSTRAK SEL PUNCA 

MESENKIMAL TALI PUSAT MANUSIA TERHADAP KERUSAKAN 

KOKLEA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS) YANG TERPAPAR 

ASAP ROKOK 
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MIRA KURNIA 

 

 

 

Latar Belakang: Rokok dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan organ 

termasuk koklea sebagai organ pendengaran. Sel punca sebagai salah satu 

alternatif untuk mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit 

degeneratif dan vaskular. 

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh injeksi intramuskular sel punca mesenkimal 

tali pusat manusia terhadap kerusakan koklea tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur Sprague dawley yang terpapar asap rokok. 

Metode: penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

desain post test only control group design dengan menggunakan 27 ekor tikus 

putih galur Sprague dawley yang dibagi ke dalam 3 kelompok dan diberi 

perlakuan selama 14 hari, kemudian diberikan injeksi secara intramuskular pada 

hari ke-14 dan tetap dipelihara selama 21 hari setelahnya. K1 diberi makan 

minum biasa, K2 dipapar asap rokok, K3 dipapar asap rokok dan diberikan injeksi 

ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat manusia secara intramuskular sebanyak 

0,75ml. 

Hasil: Hasil kerusakan koklea pada terdapat kerusakan sebanyak K1: 27%; K2: 

80%; K3:52% setiap 9 preparat mikroskopis Data diuji dengan Uji Kruskall 

Wallis Non-Parametrik, didapatkan p=0,001 (p<α). 

Kesimpulan: Terdapat pengaruh injeksi intramuskular ekstrak sel punca 

mesenkimal tali pusat manusia terhadap koklea tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur Sprague dawley yang terpapar asap rokok. 

 

Kata Kunci: Koklea, rokok, sel punca 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gangguan terhadap organ pendengaran dapat menyebabkan cacat fisik 

maupun masalah psikososial. Beberapa hal yang mempengaruhi fungsi 

pendengaran misalnya presbiakusis, nosoakusis, sosioakusis (Rianto, 2013). 

Presbiakusis adalah tuli sensorineural yang terjadi dengan progresif lambat, 

dapat dimulai pada frekuensi rendah atau tinggi. Biasanya disebabkan akibat 

proses degenerasi organ pendengaran dan dapat terjadi pada kedua sisi telinga 

(simetris) (Nelson, 2006). Penyebab kurang pendengaran akibat degenerasi 

ini dimulai dari terjadinya atrofi di bagian epitel dan saraf  pada organ corti. 

Lama kelamaan, degenerasi yang terjadi di sel ganglion spiral secara 

progresif pada daerah basal hingga ke daerah apeks, hingga pada akhirnya 

dapat menyebabkan degenerasi sel-sel pada jaras saraf pusat dengan 

manifestasi gangguan pemahaman bicara (Ohlemiller, 2004).  

 

Beberapa studi mendapatkan sebanyak 83% pasien kardiovaskular mengalami 

penurunan pendengaran yang faktor penyebabnya adalah gaya hidup, seperti 

minuman keras, alkohol, pola konsumsi makanan yang berlemak, kebisingan 

lingkungan dan merokok. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang 

dilakukan oleh Ana Safitri (2017) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang 
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secara statistik bermakna antara frekuensi merokok dengan gangguan 

pendengaran. Mitsumasa Umesawa, dkk. (2017) juga menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antar kebiasaan merokok dengan penurunan pendengaran 

sensorineural secara mendadak, (sudden sensorineural hearing loss/SSHN).  

 

Merokok dilaporkan telah menjadi salah satu kecanduan yang paling umum 

dengan efek samping yang cukup beragam. Ada beberapa penelitian dalam 

literatur yang menunjukkan bahwa merokok memiliki efek buruk pada sistem 

pendengaran dengan elevasi ambang batas, emisi otoakustik abnormal 

(Otoacoustic Abnormal Emissions/OAEs) dan potensi memicu pendengaran 

abnormal (Jedrzejczak, dkk., 2015 ; Paschoal, dkk., 2009).   

 

Merokok dapat mempengaruhi peredaran darah dan sistem kekebalan tubuh. 

Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa kemungkinan terjadi 

gangguan pendengan pada perokok 1,5 kali lebih besar daripada bukan 

perokok (Jha, dkk., 2002 ; Paschoal, dkk., 2009). Asap tembakau terdiri dari 

bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti merkuri dan arsenik, yang 

dilaporkan dapat merusak sel-sel rambut koklea. Tembakau dapat mengurangi 

suplai darah ke koklea sehingga dapat menyebabkan perubahan vaskular yang 

mempengaruhi koklea (Istantyo, 2011). 

 

Namun sejauh ini belum dilakukan penelitian mengenai pengobatan untuk 

mengatasi gangguan pendengaran ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut 

untuk mempelajari potensi tali pusat sebagai terapi sel punca adalah sesuatu 

yang menarik dan dapat memberikan manfaat.  
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Pada dekade terakhir ini para peneliti tertarik perhatiannya untuk meneliti 

dalam bidang sel punca. Sel punca ini digunakan untuk mengetahui dan 

mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh manusia, 

serta pengobatan penyakit-penyakit yang tidak mungkin diobati secara 

konservatif maupun operatif, termasuk penyakit-penyakit degeneratif dan 

penyakit-penyakit vaskular. Injeksi sel mesenkimal secara intramuskular 

diyakini lebih baik dari injeksi intravaskular ataupun intramiokard. Hal ini 

dikarenakan melalui injeksi intramuskular dapat memperpanjang 

kelangsungan hidup sel punca mesenkimal. Selain itu juga, injeksi secara 

intramuskular dapat meminimalisir sifat invasif dan baik diaplikasikan untuk 

berbagai kebutuhan (Braid, 2018;Saputra, 2006). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian lebih lanjut untuk mempelajari 

potensi tali pusat sebagai terapi sel punca adalah sesuatu yang menarik dan 

dapat memberikan manfaat. Penelitian untuk mengamati dan mempelajari 

pengaruh injeksi intramuskular ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat 

manusia terhadap sistem pendengaran akan dilaksanakan melalui penilaian 

histopatologis koklea dengan model hewan coba tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) galur Sprague dawley. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh injeksi intramuskular ekstrak sel punca 

mesenkimal tali pusat manusia terhadap kerusakan koklea secara 

histopatologis pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague 

dawley? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh injeksi intramuskular sel punca mesenkimal tali pusat 

manusia terhadap kerusakan koklea secara histopatologis pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan keahlian 

khusus kepada penulis khususnya dalam pengolahan sel punca dan 

pemeliharaan hewan coba 

 

1.4.2 Manfaat bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan injeksi sel punca mesenkimal tali pusat pada pengobatan 

penurunan sistem pendengaran akibat paparan asap rokok. 

 

1.4.3 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

serta masukan pengembangan terapi untuk penyembuhan penyakit 

penurunan sistem pendengaran akibat paparan asap rokok. 

 

1.4.4 Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkann dapat menjadi informasi dan 

penambahan wawasan  mengenai terapi sel punca untuk gangguan 

pendengaran akibat asap rokok 



 
 

 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Rokok 

Menurut Heryani (2014) rokok merupakan hasil olahan tembakau yang 

terbungkus,  dihasilkan dari tanaman Nicotina tabacum, Nicotina rustica dan 

spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan 

atau tanpa bahan tambahan. Rokok berbentuk silinder dengan pembungkus 

kertas berukuran panjang 7-12cm, dengan diameter 1 cm yang berisi cacahan 

tembakau. Asap rokok mengandung hampir lebih dari 4000 bahan kimia yang 

dapat menyebabkan kematian. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan 

berbagai macam penyakit seperti kanker, impotensi, stroke, mengancam 

kehamilan, penyakit jantung, keriput dan merusak gigi. Sedangkan yang 

terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan risiko terkena bronkitis, 

pneumonia, infeksi telinga tengah, asmam serta kelambatan pertumbuhan 

paru-paru (Nurrahmah, 2014; Kuntara 2012). 

 

2.1.1 Bahan Baku Rokok 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rokok diantaranya 

sebagai berikut (Nurrahmah, 2014;Santika, 2011). 

1. Tembakau 

Nicotania tabacum merupakan jenis spesies tembakau yang 

dibudidayakan dan berkembang di Indonesia. 
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2. Cengkeh 

Bagian bunga yang biasa digunakan untuk pembuatan rokok adalah 

bunga yang belum mekar, yang kemudian dipetik dan dikeringkan 

di bawah sinar matahari. Selanjutnya bunga cengkeh ditimbang dan 

dirajang dengan mesin yang pada akhirnya ditambahkan kedalam 

campuran tembakau untuk membuat rokok kretek. 

3. Saus Rahasia 

Saus rahasia biasanya terbuat dari beraneka rempah dan ekstrak 

buah-buahan untuk menciptakan aropa dan cita rasa tertentu. Saus 

inilah yang menjadi pembeda antara setiap merek varian rokok 

kretek. 

 

2.1.2 Kandungan Rokok 

Kandungan rokok yang merupakan racun menurut Muhibab (2011) 

bahan utamanya yang dapat menyebabkan kematian adalah sebagai 

berikut : 

1. Nikotin 

Nikotin merupakan salah satu bahan penting dan juga sangat 

berbahaya dalam rokok. Nikotin juga dapat menyebabkan 

kecanduan. Zat adiktifnya diprediksi lebih kuat dibandingkan 

heroin. Nikotin dapat menyebabkan gangguan kerja pada jantung 

dengan meningkatkan adrenalin yang dapat membuat jantung 

berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras, frekuensi jantung 

meningkat dan kontraksi jantung meningkat sehingga dapat 
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meyebabkan tekanan darah meningkat (Rosita, 2012 ; Tawbarial., 

2014). 

2. Karbon Monoksida 

Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berwarna dan 

tidak berbau. Pada perokok, kadar karbon monoksida dalam 

darahnya akan tinggi. Karbon monoksida juga dapat menggantikan 

hampir 15% oksigen yang seharusnya dibawah oleh sel-sel darah 

merah. Karbon monoksida dapat bekerja sama dengan nikotin 

merusak lapisan dalam pembuluh darah dan meninggikan endapan 

lemak sehingga pembuluh darah tersumbat. Dalam hal ini, karbon 

monoksida meningkatkan risiko penyakit jantung, pengerasan 

dinding arteri dan permasalahan sirkulasi lainnya. Sehingga baik 

karbon monoksida ataupun nikotin, keduanya digolongkan sebagai 

bahan ototoksik (Gudanggaram, 2013). 

3. Tar 

Tar merupakan zat yang dihasilkan dari hasil pembakaran tembakau 

dan bersifat lengket dan menempel pada paru (Mardjun, 2012).  

 

2.1.3 Efek Samping Rokok 

Terdapat banyak sekali racun yang terkandung dalam satu batang 

rokok, seperti telah dijelaskan diatas. Namun demikian, meskipun 

pemerintah melalui dinas kesehatan yang terdapat di berbagai 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah menyerukan peringatan akan 

bahaya merokok, tetap saja masih banyak orang yang menghisap rokok. 
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Empat bahaya rokok yang nyata bagi kesehatan tubuh diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyakit paru 

Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat 

asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok beserta racun yang terhirup 

masuk melalui saluran napas hingga ke paru, sehingga menyebabkan 

paru-paru menjadi radang, seperti bronchitis, pneumonia,penyakit 

obstruktif paru, dll. Bahkan, kandungan nikotin yang terdapat dalam 

rokok dapat menyebabkan kerusakan sel-sel dalam organ paru dan 

mengakibatkan kanker paru (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2016). 

2. Penyakit impotensi 

Merokok dapat menyebabkan gangguan organ reproduksi seperti 

impotensi. Hal ini disebabkan oleh kandungan rokok yang bersifat 

racun dan dapat mengurangi sperma pada pria, bahkan dalam kondisi 

lebih lanjur dapat menyebabkan kanker testis (Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

3. Penyakit lambung 

Ketika menghisap rokok, aktifitas otot dibawah kerongkongan 

semakin meningkat. Otot sekitar saluran pernapasan bagian bawah 

akan lemah secara perlahan sehingga proses pencernaan menjadi 

terhambat. Asap rokok yang masuk ke sistem pencernaan atau 

sampai ke lambung, akan menyebablan meningkatnya asam lambung 
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yang berujung pada tukak lambung yang dapat menjadi kronis 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

4. Risiko stroke 

Efek samping dari rokok adalah bisa menyebabkan lemahnya 

pembuluh darah. Ketika perlemahan ini terjadi dan kerja pembuluh 

darah terhambat, maka dapat menyebabkan serangan radang diotak; 

stroke (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

 

Selain efek samping yang telah disebutkan, rokok juga dapat 

memberikan efek ototoksik pada fungsi sel rambut dan menimbulkan 

nicotine-likereceptors pada sel rambut, yang secara tidak langsung hal 

ini mempengaruhi suplai pembuluh darah ke koklea (Tantana, 2014).  

 

Efek dari nikotin yang terkandung dalam rokok memberikan efek 

langsung sebagai bahan ototoksik dan dapat menyebabkan iskemik 

melalui produksi karboksi-hemoglobin, spasme pembuluh darah, 

kekentalan darah atau juga melalui ateriosklerotik. Insufisiensi sistem 

sirkulasi darah pada organ koklea akibat merokok inilah merupakan 

salah satu penyebab gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi yang 

progresif dan paling sering timbul pada usia tua (presbycusis). Selain 

itu, mekanisme anti oksidatif yang ditimbulkan akibat rokok juga dapat 

menyebabkan gangguan pendengaran dengan mengganggu suplai darah 

ke sistem auditori (Istantyo, 2011). 
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2.2 Gangguan Pendengaran 

2.2.1 Anatomi Telinga 

Secara anatomis, telinga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar, 

bagian tengah dan bagian dalam (Adams, 1997; Soepardi, 2012). 

1. Telinga Luar 

Telinga luar atau pinna terdiri dari daun telinga (aurikula) dan liang 

telinga sampai membran timpani. Tulang rawan elastis yang 

dilindungi kulit merupakan tulang penyusun daun telinga. Liang 

telinga berasal dari celah brankial pertama ektoderm. Tulang rawan 

juga merupakan rangka penyusun sepertiga bagian luar liang 

telinga, sedangkan dua pertiga bagian dalamnya tersusun dari tulang 

panjang, yang panjangnya kira-kira 2½ - 3 cm. Membran timpani 

atau gendang telinga merupakan suatu bangunan berbentuk kerucut 

dengan umbo sebagai puncaknya, mengarah ke medial. Terdapat 

bagian dari telinga tengah yang meluas melampaui batas atas 

membran timpani, yaitu eptimpanum yang mengandung korpus 

maleus dan inkus dan bagian hipotimpanum yang meluas 

melampaui batas bawah membran timpani. Membran timpani 

tersusun oleh suatu lapisan epidermis di bagian luar, lapisan fibrosa 

dibagian tengah dimana tangkai maleus dilekatkan dan lapisan 

mukosa dibagian dalam. Namun, lapisan fibrosa tidak terdapay di 

atas procesus lateralis maleus, yang menyebabkan bagian membran 

timpani, shraonell, menjadi lemas (flaksid). Pada pars flaksida 

terdapat daerah yang disebut atik, yang disana terdapat aditas ad 
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antrum, yaitu lubang yang menghubungkan telinga tengah dengan 

antrum mastoid (Adams, 1997; Soepardi, 2012).  

2. Telinga Tengah 

Rongga telinga tengah berasal dari celah brankial pertama 

endoderm. Telinga tengah tersusun membentuk kubus dengan 

bagian depan dibatasi oleh tuba eustachius, bagian bawah dibatasi 

oleh vena jugularis dan bagian belakang dibatasi oleh auditus ad 

antrum, kanalis fasialias pars vertikalis. Sedangkan membran 

timpani sebagai batas luarnya, dan batas dalam berturut-turut dari 

atas kebawah adalah kanalis semi sirkularis horizontal, kanalis 

fasialias, tingkap lonjong, tingkap bundar dan promotorium 

(Adams, 1997; Soepardi, 2012). 

3. Telinga Dalam 

Telinga dalam terdiri dari koklea (rumah siput) yang berupa dua 

setengah lingkaran dan vestibuler yang  terdiri dari tiga buah kanalis 

semi sirkularis. Ujung atau puncak koklea disebut helikotrema, 

menghubungkan perilimfa skala timpani dengan skala vestibuli. 

Kanalis semisirkularis terdiri dari skala vestibuli yang pada irisan 

melintang terletak dibagian atas, skala timpani di sebelah bawah 

dan skala media (duktus koklearis) diantaranya. Skala vestibuli dan 

skala timpani berisi perilimfa, sedangkan skala media berisi 

endolimfa, yang keduanya penting untuk pendengaran. Organon 

corti terdapat di membran basalis yang terletak pada dasar skala 

media. Organon corti terbentuk dari membran tektoria dari skala 



12 

 

media dan membran basal yang dilekati oleh sel rambut luar, sel 

rambut dalam dan kanalis corti (Soepardi, 2012). 

 

Gambar 1. Potongan Frontal Telinga (Soepardi, 2012) 

 

2.2.1.1 Koklea 

Koklea adalah organ tubuh yang bekerja terus menerus 

selama 24 jam, sehingga siap melaksanakan proses 

pendengaran. Koklea menerima vaskularisasi dari arteri 

yang sangat kecil, yaitu arteri koklearis yang merupakan 

sumber energi untuk sel-sel rambut di organ Corti dan 

bersifat sebagai end artery. Kerusakan pembuluh darah di 

koklea akan menyebabkan gangguan vaskularisasi ke 

koklea, sehingga berdampak pada kurangnya suplai nutrisi 

dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel di koklea untuk 

menjalankan fungsinya. Hal inilah yang menyebabkan 

terganggunya sistem pendengaran (Rianto, 2013). 
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Gambar 2. Potongan Koklea Normal (Rianto, 2013) 

 

2.2.2 Fisiologi Pendengaran 

Sampai tingkat tertentu pinna adalah “pengumpul” suara, sementara 

liang telinga karena bentuk dan dimensinya, dapat sangat memperbesar 

suara dalam renang 2-4 kHz; perbesaran pada frekuensi ini adalah 

sampai 10-15 dB. Maka suara dalam rentang frekuensi ini adalah yang 

paling berbahaya jika ditinjau dari sudut trauma akustik (Adams, 1997) 

 

Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun 

telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau 

tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani, 

diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran. 

Energi getar yang telah diamplifikasi, akan diteruskan ke stapes yang 

menggerakkan tingkap lonjong sehingga perilimfa pada skala vestibuli 

bergerak. Getaran diteruskan melalui membran Reissner yang 

mendorong endolimfa, sehingga akan menimbulkan gerak relatif antara 

membran basilaris dan membran tektoria. Proses ini merupakan 



14 

 

rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia 

sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi penglepasan ion 

bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses 

depolarisasi sel rambut, sehingga melepaskan neurotransmitter kedalam 

sinapsis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, 

lalu dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran 

(area 39-40) lobus temporalis (Soepardi, 2012). 

 

2.2.3 Patofisiologi Gangguan Pendengaran 

Gangguan pada telinga disebut juga tuli. Jenis ketulian dibagi 

berdasarkan letak kelainannya, yaitu tuli konduktif, tuli sensorineural 

(sensorineural deafness)¸dan tuli campuran (mixed deafness). Pada tuli 

konduktif, terdapat gangguan hantaran suara, disebabkan oleh kelainan 

atau penyakit di telinga luar atau telinga tengah. Pada tuli sensorineural 

(perseptif) kelainan terdapat pada koklea (telinga dalam), nervus 

vestibulokoklearis (nervus kranial VIII), atau di pusat pendengaran. 

Sedangkan tuli campuran, dapat merupakan satu penyakit, misalnya 

radang telinga tengah dengan komplikasi ke telinga dalam atau 

merupakan dua penyakit yang berlainan, misalya tumor nervus VIII 

(tuli saraf) dengan radang telinga tengah (tuli konduktif) (Soepardi, 

2012). 

 

2.2.4 Pengaruh Asap Rokok terhadap Histopatologi Koklea 

Kerusakan koklea secara histopatologis akibat asap rokok 

menggambarkan tingkat kerusakan sel. Hal ini awalnya disebabkan oleh 

gangguan vaskularisasi yang mengakibatkan gangguan suplai oksigen 
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dan nutrisi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Rianto (2013),  

kerusakan pembuluh darah ke koklea akibat asap rokok dapat 

menyebabkan gangguan vaskularisasi ke koklea yang mengakibatkan 

gangguan suplai nutrisi dan oksigen yang diperlukan. Kekurangan 

oksigen inilah yang dapat menyebabkan kelainan pada sistem 

pendengaran.  

 

Nikotin dan karbonmonoksida yang terkandung dalam rokok dapat 

menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah 

yang terdapat di koklea, hal ini menyebabkan terhambatnya suplai 

oksigen ke telinga bagian dalam. Rambut halus yang terdapat di koklea 

bertanggung jawab untuk mengartikan getaran yang masuk menjadi 

impuls elektrik ke otak, sehingga adanya hambatan oksigen sebelumnya 

dapat menyebabkan asfiksia dan terhambatnya hantaran impuls ke otak 

(Freuler, 2014). 

 

Selain itu, nikotin dapat menyebabkan gangguan neurotransmiter pada 

saraf auditori sehingga dapat menyebabkan pengartian suara yang tidak 

akurat. Selanjutnya, radikal bebas yang terkandung didalam rokok jika 

masuk kedalam jaringan dan sel-sel pendengaran bagian dalam, maka 

dapat menyebabkan kerusakan permanen (Freuler, 2014). 

 

Secara histopatologis, kerusakan yang diakibatkan asap rokok dapat 

menyebabkan pembuluh darah ke koklea mengalami kongesti kapiler,  

pembentukan foam cells, degenerasi vakuoler dan nekrosis sel rambut 

getar (Rianto, 2013). 
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Gambar 3. Nekrosis Sel Rambut (Lingkaran) (Rianto, 2013) 

 

 

Gambar 4. Degenerasi Vakuoler (Lingkaran) (Rianto, 2013) 
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Gambar 5. Foam Cell (Lingkaran) (Rianto, 2013) 

 

2.3 Sel Punca 

Istilah stem cell atau  dalam Bahasa Indonesia disebut sel punca pertama kali 

diperkenalkan oleh Alex Ander Maksimov, seorang ahli histologi asal Rusia, 

pada kongres hematologi tahun 1908 di Berlin. Alex mengatakan bahwa 

terdapat sel induk didalam tubuh manusia, yang membentuk sel-sel darah dan 

sel-sel lainyya. Teori Alex terbukti pada 1978 dengan ditemukannya sel 

punca di sumsum tulang belakang manusoa yang memiliki kemampuan untuk 

membentuk seluruh jenis sel darah yang ada dalam tubuh manusia 

(Nurcahyo, 2009).  

 

Pada tahun 1981, Gail yang berasal dari University of California, San 

Fransisco dan Martin Evans, University of Cambridge, pertama kali 

mengisolasi sel punca yang berasal dari embrio. Hingga pada 5 November 

1998 penelitian yang dilakukan di University of Wisconsin dan John Hopkins 
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University tersebut membuahkan hasil. Penelitian tersebut melaporkan bahwa 

sel punca yang diisolasi dari embrio manusia memiliki potensi untuk tumbuh 

menjadi berbagai tipe sel dan dapan digunakan untuk menggantikan sel-sel 

tubuh yang rusak (Djauhari, 2010).  

 

Stem cell atau sel punca merupakan sel yang tidak ataupun belum 

terspesialisasi. Sel punca ini memiliki dua sifat, yaitu : kemampuan untuk 

berdiferensiasi menjadi sel  lain (differentiate) dan kemampuan untuk 

memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri (self-regenerate/self-

renew). Dalam hal berdiferensiasi, sel punca dapat berkembang menjadi 

berbagai sel matang, misalnya sel-sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka. . 

Sedangkan dalam hal beregenerasi dirinya sendiri, sel punca dapat membuat 

salinan yang sama persis dengan dirinya melalui pembelahan sel (The 

Official National Institue of Health Resource for Stem Cell Research).  

 

2.3.1 Klasifikasi Sel Punca 

2.3.1.1 Berdasarkan Potensi atau Kemampuan Berdiferensiasi 

Sel punca dapat dikategorikan berdasarkan kemampuannya 

untuk berdiferensiasi menjadi beberapa tipe sel, sebagai berikut : 

1. Sel punca totipoten 

Sel punca yang memili kemampuan untuk berdiferensiasi 

menjadi semua jenis sel. Sel punca jenis ini merupakan sel 

embrionik awal yang masih memiliki kemampuan untuk 

membentuk berbagai jenis sel. Sel punca jenis ini memiliki 

kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. 
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Adapun yang termasuk sel punca dengan kemampuan 

berdiferensiasi totipoten adalah zigot dan  morula (Saputra, 

2006;Wobus, 2005). 

2. Sel punca pluripoten 

Sel punca pluripoten merupakan sel punca yang dapat 

berdiferensiasi menjadi tiga lapisan embrional, yaitu 

ektoderm, mesoderm dan endoderm, tetapi tidak dapat 

menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali 

pusat. Adapun yang termasuk sel punca pluripoten adalah sel 

pada inner cell mass pada stadium blastocyst embryonic, 

yang memiliki kapasitas untuk berdiferensiasi menjadi semua 

sel somatik (Saputra, 2006;Wobus, 2005). 

3. Sel punca multipoten 

Sel punca multipoten ini memiliki kemampuan untuk 

berdiferensiai menjadi berbagai sel. Contohnya adalah 

hemopoietic stem cell yang terdapat pada sumsum tulang 

mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 

berbagai jenis sel darah, seperti eritrosit, leukosit dan 

trombosit. Sel punca multipoten ini terdapat pada jaringan 

dan organ untuk menggantikan sel yang hilang atau terluka 

(Saputra, 2006;Wobus, 2005). 

4. Sel punca unipoten 

Sel punca dengan kemampuan diferensiasi unipoten ini hanya 

dapat berdiferensiasi menjadi satu jenis sel. Tetapi berbeda 
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dengan non-stem cell, stem cell unipoten mempunyai sifat 

untuk dapat memperbaharui atau meregeneari diri (self-

regenerate/self renew), contohnya adalah sel punca epidermal 

(Saputra, 2006;Wobus, 2005). 

 

2.3.1.2 Berdasarkan Asalnya 

Berdasarkan asalnya, sel punca dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis sel, yaitu : 

1. Embryonic stem cell 

Sel punca ini berasal dari inner cell mass pada blastocyst, 

stadium embrio pada kurang lebih hari kelima yang terdiri 

dari 50-150 sel. Embryonic stem cell biasanya didapatkan 

dari sisa embrop yang tidak terpakai pada IVF (in vitro 

fertilization). Namun, hingga saat ini penggunaan embryonic 

sel punca masih kontroversial karena isu etik. Tetapi, seiring 

berjalannya waktu, sedang dikembangkan teknik 

pengambilan embryonic sel punca yang tidak membahayakan 

embrio tersebut, sehingga dapat tetap hidup dan bertumbuh 

(Saputra, 2006). 

2. Adult stem cell 

Sel punca dewasa ditemukan pada jaringan tubuh dewasa 

yang spesifik, seperti pada tali pusat dan plasenta setelah 

melahirkan. Sel punca ini memilkiki sifat diferensiasi yang 

totipoten dan multipoten. Peran utama sel punca dewasa ini 
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adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan 

dimana sel ini ditemukan (Bongso and Lee, 2010).  

 

2.4 Sel Punca Mesenkimal Tali Pusat Manusia 

Pengobatan  berbagai penyakit tertentu masa kini, telah menjadikan sel punca 

mesenkimal sebagai salah satu alternative dengan berbagai alasan, 

diantaranya : (1) sel punca mesenkimal dapat menuju ke daerah peradangan 

yang rusak seperti luka; (2) kemampuan imunosupresif yang dimiliki sel 

punca; (3) kemampua berdiferensiasi menjadi bentuk lain yang dimilikinya, 

seperti menjadi kartilago, tulang, lemak, dan sel lainnya dalam garis 

keturunan mesenkimal (Kurniawaty, 2017).  Terutama kemampuan sel punca 

mesenkimal dalam berdifereniasi dan kemampuan immunomodulatory-nya 

membuat sel punca mesenkimal menjadi sumber penting untuk perbaikan dan 

regenerasi jaringan, seperti perbaikan jantung, meningkatkan hasil 

transplantasi sumsung tulang, mengobati penyakit degenerative dan 

meregenerasi jaringan ikat. Selain itu juga, sel punca mesenkimal dapat 

mensekresi berbagai sitokin dan mediator angiogenik yang dapat 

memperbaiki sel yang rusak (Li, Li, Liu et al ., 2016). 

 

Tali pusat manusia diindikasikan sebagai alternatif dari sumsum tulang yang 

dapat digunakan sebagai sumber sel punca mesenkimal untuk terapi, karena 

mereka memiliki berbagai kesamaan seperti, morfologi, imunofenotipe, status 

siklus sel , potensi untuk berdiferensiasi dan fungsinya sebagai pendukung 

hematopoiesis (Batsali, Kastrinaki, Papadaki et al., 2013). Selain itu, tali 

pusat manusia lebih dipilih dibandingkan dengan sumsum tulang disebabkan 
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beberapa alasan diantaranya: lebih ekonomis, bersifat produktif, layak, dapat 

diterima, dan merupakan sumber universal untuk isolasi sel punca 

mesenkimal. Isolasi sel punca mesenkimal dari sumsum tulang juga 

memerlukan prosedur yang invasive dan dapat memberikan rasa sakit keada 

pasien, sedangkan sel punca mesenkimal dari tali pusat tidak membutuhkan 

prosedur yang invasive (Kurniawaty, 2017).  

 

Pada tali pusat manusia terdapat dua arteri yang mengalirkan darah berisi zat 

metabolit (darah kotor) dari janin ke plasenta dan satu vena yang mngalirkan 

darah kaya oksigen dan nutrient dari plasenta ke janin. Arteri dan vena pada 

tali pusat ini tertanam pada jaringan ikat mukus atau gelatinosa atau yang 

sering disebut sebagai Wharton’s jelly (WJ) yang ditutupi oleh membran 

amniotic (Li, Li, Liu et al,2016). Penyusun Wharton’s Jelly ini antaralain 

proteoglikan dan beberapa jenis kolagen yang membentuk jaringan seperti 

rongga, yang didalamnya tertanam sel stromal. Sel stromal ini disebut juga 

umbilical cord matrix (UMC). Sel stromal pada tali pusat manusia ini 

memiliki sifat pluripotent yang lebih luas dibandingkan dengan sel 

mesenkimal pada sumsum tulang (Batsali, Kastrinaki, Papadaki et al.,., 2013; 

Kurniawaty, 2017). 

 

Injeksi secara intramuskular sel punca mesenkimal tali pusat manusia 

diyakini lebih baik daripada injeksi secara intramiokard ataupun 

intravaskular. Penelitian Mao et al. (2017) menunjukan bahwa sel punca 

mesenkimal tali pusat manusia yang disuntikan secara intramuskular secara 

signifikan memperluas terapi sel tersebut pada tikus yang mengalami 
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pelebaran kardiomiopati. Fukushima, et al. (2007) melakukan penilitian yang 

hasilnya menunjukan bahwa injeksi sel punca mesenkimal secara 

intramiokard dapat memicu aritmia dan infark miokard. Sementara penelitian 

Barbash, et al. (2003) menunjukan bahwa sel punca mesenkimal yang 

disuntikan secara intravaskular akan menumpuk di paru-paru, hati dan limpa. 

Injeksi konvensional secara intravena dapat mengurangi efek terapi sel punca 

mesenkimal dikarenakan injeksi secara intravena dapat menyebabkan sel 

punca mesenkimal terperangkap di paru dimana waktu tinggalnya singkat. 

Sedangkan injeksi sel punca mesenkimal secara intramuskular dapat menjadi 

alternatif yang berguna untuk mencapai manfaat klinis dari pemanjangan 

waktu tingal sel mesenkimal serta merupakan rute pemberian dengan minimal 

invasif yang cocok untuk benyak pengaplikasian (Braid, 2018). 

 

2.5 Gambaran Umum Hewan Coba 

Hewan coba merupakan objek hewan sebagai peniruan manusia atau spesies 

lain yang digunakan untuk menyelidiki fenomena biologis atau patobiologis. 

Spesies yang sering dipakai sebagau hewan model pada penelitian mengenai 

mamalia adalah Rattus norvegicus. Rattus norvegicus atau tikus putih ini 

memiliki beberapa keunggulan, yaitu pemeliharaan dan penanganan yang 

mudah, serta kemampuan reproduksi tinggi (Wolfenshod dan Lloyd, 2013). 

 

Rattus norvegicus tergolong dalam tiga galur, yaitu Sprague dawley, Wistar 

dan Long evans Galur Sprague dawley memiliki tubuh yang ramping, kepala 

kecil, telinga tebal dan pendek dengan rambut halus, serta ukuran ekor 

cenderung lebih panjang dari badannya. Rattus norvegicus merupakan model 

hewan coba yang paling popular dalam penelitian, dengan pertimbangan : 1) 
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pola makan omnivora seperti manusia, 2) memiliki saluran pencernaan dengan 

tipe monogastrik seperti manusia, 3) kebutuhan nutrisi hampir sama dengan 

manusia, 4) mudah di cekok dan tidak mengalami muntah karena tikus ini 

tidak memiliki kantung empedu (Wijhayanti, 2016). 

 

Berikut adalah taksonominya : 

Kingdom   : Animalia 

Filum  : Cordata 

Kelas    : Mamalia 

Ordo    : Rodentia 

Familia   : Muridae 

Genus   : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus 

 

Siklus hidup tikus di laboratorium dipengaruhi oleh galur, jenis diet, jenis 

kelamin, kondisi lingkungan dan variable lain. Maksimum siklus hidup dari 

tikus laboraatorium adalah sekita 2 sampai 3.5 tahun, namun untuk galur 

Sprague dawley siklus hidupnya lebih singkat, yaitu hanya sekitar 2 tahun. 

Pemeliharaan tikus harus sesuai, seperti pergerakan tikus dengan jarak jauh 

sebaiknya dihindari, karena dapat mengakibatan stress pada tikus yang 

berpengaruh pada fisiologis dan perilaku tikus. Selain itu, temperatur yang 

baik untuk lingkungan tikus berkisar antara 20-250 derajat selsius dengan 

tingkat kebisingan kurang dari 85 desibel. Kebutuhan pangan tikus 

laboratorium sehari berkisar antara 12-30gram dan membutuhkan cairan 

sekitar 140ml/kgBB/hari (Wijhayanti, 2016). 
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2.6 Kerangka Penelitian 

2.6.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   :  yang diperiksa 

 

     : menyebabkan 

 

     : menghambat 

 

Gambar 6. Kerangka Teori 
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2.6.2 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

Variabel Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Terikat  

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis yang diajukan peneliti berupa 

hipotesis dua arah. Hipotesis ini terdiri dari hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Hipotesis dinyatakan benar jika hipotesis alternatif dibukti 

kebenarannya. Hipotesis yang peneliti ajukan tersebut antara lain. 

Ho : Tidak ada pengaruh injeksi intramuskular sel punca mesenkimal tali 

pusat manusia terhadap kerusakan koklea pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar asap rokok. 

Ha : Ada pengaruh injeksi intramuskular sel punca mesenkimal tali pusat 

manusia terhadap kerusakan koklea pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang terpapar asap rokok 

Injeksi Intramuskular Sel DNA Mesenkimal Tali Pusat 

Manusia 

Gambaran Kerusakan Koklea secara 

Histopatolgis Akibat Paparan Asap Rokok 

 



 
 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui 

pengaruh injeksi intramuskular sel punca DNA mesenkimal tali pusat 

manusia terhadap koklea tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague 

dawley. Menggunakan 30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague dawley berumur 8–10 minggu yang dipilih secara acak dan dibagi 3 

kelompok, yaitu kelompok kontrol (K), kelompok perlakukan I (K1), dan 

kelompok perlakuan II (K2) 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

selama kurang lebih 3 bulan, yaitu periode Agustus-Oktober tahun 2018. 

Tikus akan dipelihara dan diberikan intervensi di Animal House Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. Sedangkan bahan injeksi, sel punca 

mesenkimal tali pusat manusia, akan dibuat di Laboratorium Biologi 

Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pembuatan preparat 

dan pengamatan akan dilakukan di Laboratorium Histologi dan Patologi 

Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.  
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3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan kumpulan unsur-unsur objek penelitian 

yang sejenis, yang akan dikaji karakteristiknya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur 

Sprague dawley. Sampel yang digunakan adalah tikus yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

 

3.3.1.1 Kriteria inklusi:  

Tikus putih  (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley berjenis 

kelamin jantan yang memiliki berat badan normal (250-300 

gram), berusia 8-10 minggu sebelum dilakukan adaptasi, pada 

pengamatan visual tampak sehat dan bergerak aktif, 

penampakan keadaan rambut tidak kusam, rontok, atau botak, 

serta tidak terdapat kelainan anatomis  

 

3.3.1.2 Kriteria eksklusi:  

Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley berjenis 

kelamin jantan yang mengalami penurunan berat badan drastis, 

lebih dari 10% dan mati selama masa perlakuan. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan cara 

tertentu untuk diberikan perlakuan. Pada penelitian ini, sampel dibagi 
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menjadi tiga kelompok perlakuan, dengan satu kelompok control 

groups dan dua kelompok lainnya adalah experimental groups. 

 

3.3.2.1 Besar Sampel 

Besar sampel penelitian dihitung dengan menggunakan rumus 

Federer. 

(n−1)(t−1)≥15 

Dengan t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n 

merupakan jumlah pengulangan atau jumlah sampel tiap 

kelompok. Penelitian ini menggunakan 3 kelompok perlakuan 

sehingga perhitungan sampel menjadi:  

(n−1)(3−1)≥15 

(n−1)2≥15 

(n−1)≥15/2 

(n−1)≥7,5 

n≥7,5+1 

n = 8,5 (dibulatkan menjadi 9) 

 

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel yang 

digunakan pada setiap kelompok percobaan sebanyak 9 ekor 

(n≥9) dan jumlah kelompok yang digunakan adalah 3 kelompok 

sehingga penelitian ini menggunakan 27 ekor tikus putih dari 

populasi yang ada. Jumlah minimal sampel ditambahkan 10% 

menjadi 30 ekor tikus putih untuk mengantisipasi drop out. 
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Pembagian sampel ke dalam tiga kelompok perlakuan dilakukan 

dengan pemilihan secara acak. 

 

3.3.2.2 Teknik Sampling 

Sampling  adalah sebuah cara yang digunakan untuk memilih 

elemen dari populasi untuk diteliti. Pada penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan adalah dengan metode simple random 

sampling. 

 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah sediaan untuk injeksi 

intramuskular ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat manusia. 

 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kerusakan koklea akibat 

paparan asap rokok pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague dawley yang dinilai melalui gambaran histopatologisnya. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Adapun definisi operasional pada penelitian kali ini dijelaskan pada table 

dibawah ini. 
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Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara Ukur Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Variabel 

Bebas 

Injeksi 

intramuskular 

sel punca 

mesenkimal tali 

pusat manusia 

terhadap koklea 

yang terpapar 

asap rokok 

 

Injeksi 

intramuskular 

disuntikkan pada 

kelompok 

perlakuan III (K2) 

setelah dilakukan 

pemaparan asap 

rokok selama 14 

hari  

Spuit 1mL Memasukkan 

0,75ml 

sediaan 

ekstrak sel 

punca 

mesenkimal 

tali pusat 

manusia 

kedalam 

spuit. 

Iya 

disuntik 

Tidak 

disuntik 

Ordinal  

Variabel 

Terikat 

Gambaran 

histopatologi 

koklea 

Gambaran 

kerusakan koklea 

dilihat dengan 

mikroskop cahaya 

dengan perbesaran 

dimana akan 

ditemukan 

kongesti kapiler, 

nekrosis sel 

rambut, degenearsi 

vakuoler dan foam 

cell.  

Mikroskop 

cahaya 

Mengamati 

sediaan 

dengan 

mikroskop 

cahaya dan 

menentukan 

ada tidaknya 

kerusakan. 

0: tidak 

terdapat 

kerusakan 

1: terdapat 1 

jenis 

kerusakan 

2: terdapat 2 

jenis 

kerusakan 

3: terdapat 3 

jenis 

kerusakan 

4: terdapat 4 

jenis 

kerusakan 

Ordinal 

 

Gambaran histopatologis kerusakan koklea dilihat dari adanya kongesti 

kapiler, pembentukan foam cells, degenerasi vakuoler dan  nekrosis sel 

rambut getar (Rianto, 2013).  

 

3.6 Alat dan Bahan Penelitian 

3.6.1 Alat Penelitian  

1. Kandang hewan coba  

2. Smoking Chamber 

3. Timbangan 

4. Pinset  

5. Pisau skalpel  
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6. Mikropipet dan tip 

7. Inkubator 

8. Quick-DNA Universal Kit (Zymo-Spin IIC-XL Column) 

9. Tabung mikrosentrifugasi 

10. Kasa steril 

11. Spuot 1cc dan jarum 

12. Masker tali 

13. Sarung tangan Vinyl non Powder. 

 

3.6.2 Bahan Penelitian  

1. Pakan dan minum tikus  

2. Tali pusat manusia 

3. NaCl fisiologis 

4. Larutan buffer garam fosfat 

5. Quick-DNA Universal Kit (Solid Tissue Buffer, Proteinase 

K,Genomic Binding Buffer, DNA-Pre Wash Buffer, g-DNA Wash 

Buffer, dan DNA Elution Buffer ) 

6. Alkohol 70%    

7. Rokok kretek 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

3.7.1 Tahap Persiapan 

1. Adaptasi Tikus  

Adaptasi tikus dilakukan di Animal House Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung sebelum diberikan perlakuan. Tikus dibiarkan 
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menyesuaikan diri dengan tempat tinggal baru, iklim, lingkungan, 

kondisi baru, dll. Sebanyak 30 ekor tikus yang dibagi menjadi tiga 

kelompok, dimana terdapat 10 ekor tikus pada masing-masing 

kelompok dan ketiganya diletakkan di kandang yang berbeda. Masa 

adaptasi tikus selama satu minggu sebelum memulai perlakuan. 

Tikus diperlakukan secara baik selama masa adaptasi, diberi makan 

dan minum secara teratur serta dilakukan pengukuran berat badan 

tikus sebelum perlakuan dimulai. 

 

2. Pembuatan Ekstrak Sel Punca Mesenkimal 

Setelah mendapatkan persetujuan ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

penelitian baru bisa dimulai. Selanjutnya, lembar informed consent 

diberikan pada ibu yang akan mendonorkan tali pusat bayinya secara 

sukarela. Ibu yang menjadi donor sukarela merupakan ibu yang tidak 

memiliki riwayat Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, inveksi Cytomegalo 

virus, infeksi Treponema pallidum, serta riwayat infeksi lain yang 

dapat ditularkan melalui darah, sawar plasenta, dan genital (Chen, et 

al., 2015). 

 

Selanjutnya, dengan prosedur aseptic tali pusat dipotong sepanjang 

5-7 cm menggunakan pisau steril dalam biological safety cabinet, 

permukaan yang berlumur darah dibersihkan dengan menggunakan 

larutan buffer garam fosfat, lalu disimpan dengan larutan salin 
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normal 0.9% dalam sebuah wadah dengan suhu 4◦C hingga waktu 

pengolahan. 

 

Ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat manusia dibuat 

menggunakan Quick-DNA Universal Kit produksi Zymo Research. 

Jaringan tali pusat dipotong dengan ukuran sangat kecil dengan berat 

25mg lalu dimasukkan kedalam tabung mikrosentrifugasi dan 

ditambah dengan 95 µL air, 95 µL Solid Tissue Buffer, dan 10 µL 

Proteinase K lalu putar menggunakan vortex selama 10-15 detik, lalu 

tabung diinkubasi pada suhu 55◦C selama 1-3 jam.  

 

Setelah itu, tabung dimikrosentrifugasi dengan kecepatan 12.000 xg 

selama 1 menit kemudian ambil supernatant dan  masukkan kedalam 

tabung mikrosentrifugasi baru dan berikan tambahan Genomic 

Binding Buffer sebanyak 2 kali volume supernatant tersebut, lalu 

vortex selama 10-15 detik.  

 

Pindahkan campuran tersebut ke tabung Zymo-Spin IIC-XL dalam 

tabung pengumpul lalu sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 xg 

selama 1 menit, kemudian buang supernatan hasil sentrifugasi.  

 

Lalu, tambahkan 400 µL DNA Pre-Wash Buffer kemudian 

sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 xg, kosongkan tabung 

pengumpul, setelah itu tambahkan 700 µL g-DNA Wash Buffer lalu 

sentrifugasi kembali dengan kecepatan 12.000 xg selama 1 menit, 

lalu kosongkan tabung pengumpul. Setelah itu, tambahkan 41 
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kembali 200 µL g-DNA Wash Buffer lalu sentrifugasi dengan 

kecepatan dan waktu yang sama dengan proses sebelumnya, lalu 

kosongkan tabung pengumpul.  

 

Terakhir, pindahkan tabung Zymo-Spin yang telah ditambahkan 50 

µL DNA Elution ke dalam tabung pengumpul baru, lalu inkubasi 

pada suhu ruang selama 5 menit, dan kemudian di sentrifugasi 

dengan kecepatan 12.000 xg selama 1 menit. Terbentuklah 50 µL 

ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat manusia. Simpan pada suhu 

-20 0C sampai ekstrak akan digunakan. 

 

3.7.2 Tahap Pengujian 

1. Prosedur Pemberian Intervensi  

Pemberian intervensi dilakukan berdasarkan kelompok perlakuan. 

Kelompok I (K−) sebagai kontrol negatif tidak diberi paparan asap 

rokok dan tidak diinjeksi sel punca mesenkimal tali pusat manusia. 

Kelompok II (K+) sebagai kontrol positif yang akan diberi paparan 

asap rokok tapi tidak diinjeksi sel punca mesenkimal tali pusat 

manusia. Kelompok III (P) sebagai kelompok perlakuan yang akan 

diberi paparan asap rokok dan diberi injeksi sel punca mesenkimal 

tali pusat manusia.  

 

Rokok yang digunakan adalah rokok kretek tanpa filter. Semua tikus 

diberi paparan asap. Proses pemaparan dilakukan dalam smoking 

chamber. Proses pemaparan dilakukan setiap pagi menggunakan 3 

batang rokok. Jumlah rokok pada tiap kali pemaparan didasarkan 
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pada nilai LD50 nikotin pada tikus yaitu 50mg/kgbb (Bradbury, 

2008). Pemaparan dilakukan secara akut selama 14 hari didalam 

smoking chamber yang dilengkapi dengan ventilasi, dua buah pompa 

udara dan tempat pembakaran rokok. Paparan akut dipilih 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khabour, et al. (2012) 

dan Van der Vaart, et al. (2004) menunjukkan asap rokok yang 

dipaparkan secara akut akan memberikan hasil yang sensitif untuk 

menyelidiki efek spesifik dari asap rokok pada stres oksidatif dan 

inflamasi, serta paparan akut sudah dapat menyebabkan kerusakan 

elastisitas pada jaringan paru (Al-Idrus,2016). 

 

Setelah pemaparan asap rokok selama 14 hari selesai, tikus diinjeksi 

sel punca mesenkimal tali pusat manusia secara intramuskular. 

Injeksi intramuskular dilakukan pada otot anggota gerak bagian 

depan (0,3mL masing-masing sisi) dan otot anggota gerak bagian 

belakang (0,35mL masing-masing sisi). Kondisi umum tikus diamati 

sampai 24 jam setelah injeksi untuk efek samping. Pengobatan kedua 

dengan rejimen yang sama diberikan pada 2 minggu setelah 

pengobatan awal. Setelah 2 minggu dari pengobatan kedua 

kelompok tikus tersebut diterminasi (Mao, et al., 2017). 

 

3.7.3 Tahap Pasca Penelitian 

1. Prosedur Pengelolaan Hewan Coba Pasca Penelitian 

Sebelum dilakukan pembedahan untuk mengambil organ pada tikus, 

di akhir perlakuan terlebih dahulu tikus diterminasi dengan cara 
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melakukan dislokasi servikal tanpa dibius menggunakan kloroform, 

hal ini disebabkan kloroform dikhawatirkan dapat mempengaruhi 

hasil histopatologi pada koklea tikus (Al-Idrus, 2016).  

 

2. Prosedur Pengambilan Bagian Koklea 

Tikus dianastesi melalui inhalasi dengan menggunakan Kloroform 

sebelum dilakukan pembedahan kepala untuk nekropsi jaringan 

temporal. Setelah itu sample koklea difiksasi dengan formalin 10% 

dan diberikan dekalsifikasi EDTA 10% selama 20 hari untuk 

melunakkan tulang temporal. Lalu jaringan koklea diambil untuk 

dibuat dalam bentuk sedian mikroskopis dengan menggunakan 

metode parrafin dan pewarnaan Hematoksiklin Eosin (HE) (Aulya, 

2017 ; Fatimatuzzahro, 2013). 

 

3. Prosedur Operasional Pembuatan Slide  

Metode pembuatan preparat Histopatologi Bagian Patologi Anatomi 

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung (Mahesya, 2014):   

a. Fixation  

Spesimen berupa potongan organ paru yang telah dipotong secara 

representatif kemudian segera difiksasi dengan formalin 10% 

selama 3 jam. Lalu, dicuci dengan air mengalir sebanyak 3−5 

kali.   
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b. Trimming  

Organ dikecilkan hingga ukuran ±3 mm. Potongan organ paru 

tersebut lalu dimasukkan ke dalam tissue cassette. 

c. Dehidrasi  

Mengeringkan air dengan meletakkan tissue cassette pada kertas 

tisu. Dehidrasi dengan: Alkohol 70% selama 0,5 jam, Alkohol 

96% selama 0,5 jam, Alkohol 96% selama 0,5 jam, Alkohol 96% 

selama 0,5 jam, Alkohol absolut selama 1 jam, Alkohol xylol 1:1 

selama 0,5 jam.   

d. Clearing 

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan 

xylol I dan II, masing−masing selama 1 jam.  

e. Impregnasi  

Impregnasi dilakukan dengan menggunakan paraffin selama 1 

jam dalam oven suhu 650 C.  

f. Embedding  

Sisa paraffin yang ada pada pan dibersihkan dengan memanaskan 

beberapa saat di atas api dan diusap dengan kapas. Paraffin cair 

disiapkan dengan memasukkan paraffin ke dalam cangkir logam 

dan dimasukkan dalam oven dengan suhu diatas 580C. Paraffin 

cair dituangkan ke dalam pan. Dipindahkan satu persatu dari 

tissue cassette ke dasar pan dengan mengatur jarak yang satu 

dengan yang lainnya. Pan dimasukkan ke dalam air. Paraffin yang 

berisi potongan paru dilepaskan dari pan dengan dimasukkan ke 
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dalam suhu 4−60 C beberapa saat. Paraffin dipotong sesuai 

dengan letak jaringan yang ada dengan menggunakan skalpel atau 

pisau hangat. Lalu diletakkan pada balok kayu, diratakan 

pinggirnya, dan dibuat ujungnya sedikit meruncing. Memblok 

paraffin, siap dipotong dengan mikrotom.  

g. Cutting  

1. Pemotongan dilakukan pada ruangan dingin. 

2. Sebelum memotong, blok didinginkan terlebih dahulu di 

lemari es.  

3. Dilakukan pemotongan kasar, lalu dilanjutkan dengan 

pemotongan halus dengan ketebalan 4−5 mikron. Pemotongan 

dilakukan menggunakan rotary microtome dengan disposable 

knife.  

4. Dipilih lembaran potongan yang paling baik, diapungkan pada 

air, dan dihilangkan kerutannya dengan cara menekan salah 

satu sisi lembaran jaringan tersebut dengan ujung jarum dan 

sisi yan lain ditarik menggunakan kuas runcing.  

5. Lembaran jaringan dipindahkan ke dalam water bath suhu 

600C selama beberapa detik sampai mengembang sempurna.   

6. Dengan gerakan menyendok, lembaran jaringan tersebut 

diambil dengan slide bersih dan ditempatkan di tengah atau 

pada sepertiga atas atau bawah.  

7. Slide yang berisi jaringan ditempatkan pada inkubator dengan 

suhu 370C selama 24 jam sampai jaringan melekat sempurna. 
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h. Staining/Pewarnaan dengan Harris Hmatoksilin-Eosin 

Setelah jaringan melekat sempurna pada slide, dipilih slide yang 

terbaik, selanjutnya secara berurutan memasukkan ke dalam zat 

kimia dibawah ini dengan waktu sebagai berikut. 

1. Dilakukan deparafinisasi dalam:  

a. Larutan xylol I selama 5 menit.   

b. Larutan xylol II selama 5 menit.   

c. Ethanol absolut selama 1 jam. 

2. Hydrasi dalam:  

a. Alkohol 96% selama 2 menit  

b. Alkohol 70% selama 2 menit,  

c. Air selama 10 menit.   

3. Pulasan inti dibuat dengan menggunakan:  

a. Harris Hematoksilin selama 15 menit.  

b. Dibilas dengan air mengalir.  

c. Diwarnai dengan eosin selama maksimal 1 menit.   

4. Selanjutnya, didehidrasi dengan menggunakan:   

a. Alkohol 70% selama 2 menit.  

b. Alkohol 96% selama 2 menit.  

c. Alkohol absolut selama 2 menit.  

5. Penjernihan dengan:  

a. Xylol I selama 2 menit.  

b. Xylol II selama 2 menit.  
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i. Mounting dengan entelan dan tutup dengan deck glass  

Setelah pewarnaan selesai, slide ditempatkan di atas kertas tisu 

pada tempat datar, ditetesi dengan bahan mounting, yaitu entelan, 

dan ditutup dengan deck glass, cegah jangan sampai terbentuk 

gelembung udara.  

 

4. Slide Dibaca dengan Mikroskop 

Setelah slide koklea dibuat untuk pemeriksaan histopatologis, slide 

diperiksa dibawah mikroskop cahaya dengan perbsaran 400x 

diinterpretasikan hasil pengamatan dengan konsultasi dengan pakar 

patologi anatomi.  
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Alur Penelitian 

Tikus jantan 30 ekor usia 8-10 minggu berat badan 100-150 gram 

Tikus diadaptasi selama 7 hari kemudian di randomisasi 

K- 

10 ekor tikus diberi 

makan dan minuman 

standar selama 42 hari 

K+ 

10 ekor tikus diberi 

paparan asap rokok 3 

batang/hari selama 14 

hari 

 

P 

10 ekor tikus diberi 

paparan asap rokok 3 

batang/hari selama 14 

hari 

 

Hari ke- 14  diberikan 

injeksi intramuskular sel 

punca tali pusat manusia 

dengan dosis 75ꙠL 

 

Pada hari ke 42 dilakukan terminasi terhadap tikus  

Pembuatan dan pengamatan mikroskopis koklea 

Pembedahan kepala untuk mengambil organ koklea 

Interpretasi hasil pengamatan 
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3.9 Pengolahan dan Analisi Data  

Penelitian ini merupakan penelitian yang variabel bebasnya merupakan data 

dengan skala ordinal dan variabel terikatnya berupa data dengan skala 

pengukuran ordinal. Analisis data pada penelitian kali ini menggunakan 

software analisis statistik dengan data hasil pengamatan histopatologi 

dibawah mikroskop. Selanjutnya, dilakukan uji crosstabs untuk menilai 

adakah sel yang bernilai 0. Jika masih ada sel yang bernilai 0, maka dilakukan 

penggabungan sel untuk selanjutnya dilakukan uji non parametric Kruskal 

Wallis. Hipotesis dinyatakan diterima jika nilai p<α. 

 

3.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah disetujui Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dengan No.5023/UN26.18/PP.05.02. 

00/2018. Ethical clearance menerapkan beberapa prinsip yaitu Replacement  

merupakan etika memanfaatkan hewan percobaan yang telah diperhitungkan 

secara seksama, yang tidak dapat digantikan oleh makhluk hidup lain seperti 

sel atau biakan jaringan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Reduction 

yang merupakan pemanfaatan hewan dalam penelitian sesedikit mungkin, 

tetapi tetap mendapatkan hasil yang optimal. Refinement merupakan etika 

memperlakukan hewan percobaan secara manusiawi. Prosedur pengambilan 

sampel pada akhir penelitian telah dijelaskan dengan mempertimbangkan 

tindakan manusiawi dan anesthesia serta euthanasia dengan metode yang 

manusiawi oleh orang yang terlatih untuk meminimalisasi atau bahkan 

meniadakan penderitaan hewan coba (Ridwan, 2013). 

 



 
 

 
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh injeksi intramuskular ekstrak sel punca mesenkimal tali 

pusat manusia terhadap kerusakan koklea tikus putih (Rattus norvegicus) 

jantan galur Sprague dawley yang terpapar asap rokok 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dosis terapi, dosis 

letal dan dosis toksik dari injeksi intramuskular ekstrak sel punca 

mesenkimal tali pusat manusia pada tikus putih 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas injeksi 

ekstrak sel punca mesenkimal tali pusat manusia terhadap organ lain 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar 

agar hasil uji lebih terlihat secara signifikan 

4. Perlu peningkatan pengawasan hewan coba terutama kelompok kontrol 

agar tidak terkena paparan intervensi 
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