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ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMBERIAN BORAKS DAN FORMALIN PER ORAL DOSIS 

BERTINGKAT TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI HEPAR PADA 

TIKUS PUTIH JANTAN (RATTUS NORVEGICUS) GALUR SPARAGUE 

DAWLEY 

 

Oleh 

 

NADILA AYUNI PUTRI 

 

Latar belakang: Boraks merupakan suatu senyawa yang mengandung boron (B) yang 

sering digunakan untuk mengawetkan kayu, sedangkan formalin merupakan suatu zat 

yang mengandung formaldehyd yang sering digunakan untuk mengawetkan mayat. 

Boraks dan formalin tidak boleh digunakan sebagai bahan tambah pangan hal ini sudah 

diatur oleh berbagai perundangan di Indonesia. Namun, meski telah dilarang masih saja 

ditemukan makanan ataupun minuman yang mengandung formalin dan boraks, formalin 

dan boraks yang masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan masalah kesehatan 

terhadap berbagai organ termasuk hepar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian boraks dan formalin terhadap perubahan histopatologi hepar tikus. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain test post only 

control group menggunakan sampel tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Sprague 

dawley sebanyak 28 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok. K diberi aquades secara ad 

libitum, P1 diberi boraks dan formalin, P2 diberi boraks dan formalin, P3 diberi boraks 

dan formalin selama 14 hari, Setelah 14 hari semua sampel diambil organ heparnya untuk 

dilakukan pemeriksaan histopatologis sel hepar. 

Hasil: Boraks dan formalin dengan dosis, boraks 0,067 g/hari, 0,135 g/hari, 0,27 g/hari, 

dan formalin dengan dosis 0,012 ml/hari, 0,025 ml/hari, 0,05 ml/hari dapat menyebabkan 

kerusakan hepar tikus dengan rata-rata kerusakan hepar K: 1,13, P1: 1,63, P2: 2,13 dan 

P3: 2,4. 

Simpulan: Terdapat pengaruh pemberian boraks dan formalin dosis bertingkat terhadap 

gambaran histopatologi hepar tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Sprague 

dawley. 

Kata kunci: Formalin dan boraks, hepar, perubahan histopatologi. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

EFFECT OF BORAX AND FORMALIN BY ORAL DOSAGE LEVELING 

ON HISTOPATHOLOGICAL OF LIVER R WHITE RATS (RATTUS 

NORVEGICUS) SPARAGUE DAWLEY  

By 

NADILA AYUNI PUTRI 

 

Background: Borax is a compound containing boron (B) which is often used to 

preserve wood, while formalin is a substance that contains formaldehyde which is 

often used to preserve corpses. Borax and formaldehyde may not be used as food 

added material, this has been regulated by various laws in Indonesia. However, even 

though food or drinks containing formalin and borax have been banned, formalin 

and borax that enter the body can cause health problems for various organs 

including the liver. This study aims to determine the effect of borax and formalin 

on histopathological changes in rat liver. 

Methods. This study was an experimental study with a post-only control group test 

design using samples of 28 male white rats (Rattus novergicus) Sprague dawley 

strain which were divided into 4 groups. K was given distilled water ad libitum, P1 

was given borax and formalin, P2 was given borax and formalin, P3 was given 

borax and formalin for 14 days, after 14 days all samples were taken by the liver 

for histopathological examination of liver cells. 

Result. Borax and formalin at a dose, borax 0.067 g / day, 0.135 g / day, 0.27 g / 

day, and formalin at a dose of 0.012 ml / day, 0.025 ml / day, 0.05 ml / day can 

cause rat liver damage with average liver damage K: 1.13, P1: 1.63, P2: 2.13 and 

P3: 2.4.. 

Conclusion. There was an effect of giving borax and formalin multilevel dosage 

on the histopathological picture of liver of male white rats (Rattus novergicus) 

Sprague Dawley strain.. 

 

Keywords: Formalin and borax, liver, histopathological changes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Definisi pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan juga air, baik yang 

sudah diolah maupun yang belum diolah, yang kemudian akan dibuat dalam 

bentuk makanan atau minuman sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia 

(Cahyo dan Hidayati, 2006). Pangan merupakan suatu kebutuhan yang paling 

mendasar bagi suatu bangsa, oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan 

sangatlah penting. Faktor yang membantu dalam ketahanan pangan antara lain 

dengan menjaga kualitas dan kuantitas pangan tersebut, hal lain yang juga sama 

pentingnya adalah dengan menjaga keamanan dan kebersihan pangan yang 

dikonsumsi (Prabowo, 2014).  

 

Salah satu keamanan dalam makanan yang masih memerlukan pengawasan 

adalah Bahan tambahan pangan (BTP), yang sering ditambahkan dalam 

makanan maupun minuman (Cahyo dan Hidayati, 2006). Penggunaan boraks 

dan formalin sebenarnya telah diatur berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 

dimana dalam hal ini boraks dan formalin dilarang untuk dimakan secara 

langsung dan menjadi bahan baku dalam pangan (Kemenkes RI, 2012). 
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Namun, berdasarkan laporan tahunan Badan Pengawasan Obat dan makanan 

(BPOM) Bandar Lampung tahun 2018, masih ditemukan penjual yang 

menambahkan boraks sebagai BTP pada makanan, makanan yang ditemukan 

mengandung boraks antara lain bleng, kerupuk, dan otak-otak dengan jumlah 

sebanyak 29 pedagang (BBPOM RI, 2018). 

 

Mengonsumsi boraks dalam makanan tidak secara langsung berakibat buruk, 

namun sifatnya terakumulasi (tertimbun) sedikit demi sedikit, boraks yang 

tidak dimetabolisme langsung dialirkan ke berbagai organ, dalam hal ini organ 

yang paling sering diserang adalah hati, otak, ginjal, dan testis (Suhanda, 

2012). Boraks dapat merusak hati karena ikatan gugus aktif boraks B-O-B 

(B=O) terhadap oksigen dan lipid tak jenuh di hati, sehingga menyebabkan 

peroksidasi lipid, hal ini dapat mengganggu permeabilitas sel (Nurzali, 2013). 

 

Pada tahun 1988 Oktober pemerintah secara resmi telah melarang formalin dan 

boraks untuk digunakan sebagai bahan pengawet makanan, namun pada tahun 

2005 ditemukan pengunaan formalin pada pangan jumlahnya meningkat 

(Girsang et al., 2014). Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan No. 

1168/1999 yaitu melarang  formalin untuk digunakan sebagai pengawet 

makanan, namun pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BPOM masih 

ditemukan beberapa makanan ataupun minuman yang menggunakan formalin 

sebagai bahan pengawetnya (Purawisastra dan Sahara, 2011).  
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Formaldehyd atau disebut juga dengan formalin dengan rumus molekul  

(H2C=O) merupakan gas yang mudah dibakar, tidak berwarna, mempunyai 

bau yang menyengat dan mudah terpolimerasi dalam suhu ruangan dan tekanan 

yang normal (Liteplo et al., 2002). Formalin mengandung 10-40% 

formaldehyd, formalin yang biasanya dijual di pasaran merupakan formalin 

yang sudah dalam bentuk cair atau yang sudah diencerkan (Niendya, 2011). 

Formalin memiliki berat molekul relatif 30,0, formalin juga dikenal dengan 

nama lain yaitu ethanal, methylene oxide, oxymethylene, methylaldehyde, 

oxomethane, dan formic aldehyde (Liteplo et al, 2002).  

 

Formalin sangat berbahaya jika dikonsumsi, kadar formalin dengan 

konsentrasi yang tinggi didalam tubuh dapat menyebabkan terjadinya kematian 

akibat kerusakan organ-organ tubuh yang dilewatinya misalnya pada organ 

hepar, otak, paru-paru dan organ lainnya (Niendya, 2011). Kerusakan hati 

selain bisa disebabkan oleh formalin dapat juga disebabkan oleh obat-obatan 

dan alkohol yang dapat menyebabkan sirosis hepatis (Robbins et al., 2007).  

 

Hepar merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, seluruh 

metabolisme makanan terjadi di hepar. Hepar merupakan tempat utama 

terjadinya sintesis, metabolik, dan detokfikasi di dalam tubuh (Utomo et al., 

2012). Ketika formalin dengan konsentrasi yang tinggi masuk ke dalam tubuh 

manusia maka akan bermetabolisme di hati yang kemudian akan berubah 

menjadi asam format, kemudian melalui vena porta akan dialirkan ke seluruh 

jaringan tubuh, pada jaringan hepar secara langsung akan mengaktifkan sel 

kuppfer yang bila teraktivasi maka akan memproduksi berbagai sitokin salah 
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satunya adalah reactive oxygen species (ROS) aktifnya sitokin ini dapat 

menyebabkan kerusakan pada hepar (Arianti, 2012). 

 

Formalin sendiri dapat berinteraksi dengan dinding sel hati (lipoprotein) yang 

dapat menyebabkan kerusakan hati dan mengganggu fungsi hati, salah satu 

tanda terjadinya kerusakan hati adalah dengan meningkatnya kadar 

malondialdehid (MDA) dengan rumus senyawa CH2(CHO)2  di dalam eritrosit 

serta terjadinya perubahan morfologi jaringan hati (Jivai dan Yetti, 2008). 

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas peneliti ingin mengetahui dan 

mengidentifikasi pemberian boraks dan formalin peroral dengan gambaran 

histopatologi hepar tikus jantan (Rattus novergicus) galur Sprague dawley 

dengan dosis yang bertingkat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penulisan ini rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah Apakah terdapat pengaruh pemberian boraks 

dan formalin terhadap gambaran histopatologi hepar tikus jantan (Rattus 

novergicus) galur Sprague dawley ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pemberian boraks dan formalin peroral terhadap 

gambaran histopatologi hepar tikus jantan (Rattus novergicus) galur Sprague 

dawley. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu arsip ilmiah 

instansi dan menjadi referensi acuan bagi para peneliti lain dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari oleh peneliti sehingga dapat memperluas wawasan keilmuan 

peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Boraks 

2.1.1 Pengertian boraks 

Boraks merupakan suatu senyawa yang mengandung boron (B), nama 

lain boraks antara lain Sodium tetraborate dechydrate; Borax 

decahydrate; sodium biborate decahydrate; sodium pyroborate 

decahydrate; Boron sodium oxide (B4Na2O7), decahydrate; Boric acid 

(H2B4O7), dengan berat molekul 381.37 (Hera, 2005). Boraks berbentuk 

kristal putih padat, transparan, tidak memilik bau, dan tidak asin, boraks 

sering sekali digunakan oleh pedagang makanan yang ingin 

mendapatkan laba yang besar, adapun pemberian boraks dalam makanan 

bertujuan agar makanan tampak lebih kenyal dan segar, biasanya 

ditemukan pada bakso, mi kuning, dan kerupuk (Umar et al., 2017). 

 

Penggunaan boraks pada makanan, sebelumnya sudah diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722 tahun 1988 bahwa boraks tidak 

diperbolehkan menjadi bahan tambahan pangan, hal ini dikarenakan 

boraks tidak baik bagi kesehatan dan mempunyai dampak yang buruk 

pada berbagai organ terutama hati, otak, dan ginjal (Siti dan Deny, 2018).  
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2.1.2 Metabolisme boraks 

Farmakokinetik merupakaan suatu fase yang akan dilalui oleh obat ketika 

terlepas dari sediaannya, farmakokinetik terdiri atas beberapa tahapan 

proses yaitu absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (Harpolia, 

2016). Pada dasarnya, boraks tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh baik 

pada tubuh manusia maupun pada tubuh hewan, hal ini dikarenakan 

perlunya tenaga atau energi yang cukup banyak untuk melakukan proses 

metabolisme yaitu sekitar 523 kJ/mol (HERA, 2005).  

 

Energi yang tinggi ini digunakan untuk memutuskan ikatan boron dan 

oksigen (B=O), boraks yang tidak dimetabolisme akan masuk dan 

dialirkan ke berbagai kompartemen tubuh yang kemudian dapat 

berinteraksi dengan berbagai macam molekul contohnya pada kelompok 

cis-hidroksil (Ramadhan dan Nisa, 2015). 

 

 Boraks yang tidak dimetabolisme dapat dialirkan ke hati, otak, ginjal dan 

tulang, namun pada tulang boraks memiliki kadar yang lebih tinggi 

dibandingkan organ lainnya yaitu 2-3 kali, setelah itu boraks akan di 

ekskresikan melalui urin dengan cepat, waktu paruh eliminasi pada 

manusia < 24 jam  (Alm dan Larsen, 2015). 

 

2.1.3 Farmakokinetik boraks 

Farmakokinetik pada boraks terdiri atas absorbsi, distribusi, metabolisme 

dan ekskresi. Namun, pada boraks tidak terjadi proses metabolisme, 

proses yang pertama kali terjadi yaitu absorbsi, Pemberian boraks akan 

lebih mudah diserap secara oral pada manusia dan hewan, adapun hewan 
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yang pernah dijadikan bahan penelitian yaitu tikus, kelinci, sapi dan 

domba (Alm dan Larsen, 2015). Pemberian secara inhalasi penyerapan 

nya akan lebih banyak (100%) pada hewan dibandingkan manusia, 

sedangkan pemberian boraks secara dermal belum mendapatkan hasil 

yang signifikan namun pada beberapa kasus ditemukan kadar 

penyerapan boraks rendah (<0,5%) (HERA, 2005). 

 

Tahap selanjutnya yaitu distribusi, ketika boraks yang dikonsumsi secara 

oral masuk ke dalam tubuh yang kemudian akan diserap oleh usus, di 

usus boraks akan berinteraksi dengan HCl yang kemudian akan merubah 

boraks menjadi asam borat, kemudian akan terdiosisasi menjadi boron, 

boron selanjutnya akan terdistribusi melalui arteri mesenterica, vena 

porta hepatica dan akan didistribusikan ke seluruh kompartemen darah 

dan jaringan lainnya seperti hati, tulang, dan otak, namun kadar boron 

didalam tulang lebih tinggi karena daya ikat yang kuat antara boron dan 

kelompok cis-hidroksil (Ramadhan dan Nisa, 2015). 

 

Distribusi boron dapat menyebabkan kerusakan pada hati hal ini 

dikarenakan masuknya boraks secara terus-menerus akan menyebabkan 

kerusakan pada membran sel hepar, kemudian diikuti oleh rusaknya sel 

parenkim hepar. Hal ini disebabkan karena gugus aktif boraks B-O-B 

(B=O) yang mengikat protein dan lipid tak jenuh, sehingga dapat 

menyebabkan peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid merupakan suatu 

keadaan dimana radikal bebas mencuri elektron dari lipid dalam 
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membran sel, sehingga menyebabkan kerusakan permeabilitas sel 

(Nurzali, 2013).  

 

Hal ini menyebabkan semua zat dapat keluar masuk ke dalam sel yang 

dapat menyebabkan kerusakan sel-sel hati, ketika sel-sel hati rusak 

terjadi induksi enzim sel-sel hati (enzim intraseluler) yang menyebabkan 

enzim intraseluler dilepaskan ke dalam darah. Enzim tersebut adalah 

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) dan Serum 

Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT). Oleh karena itu, salah satu 

penanda biologis keracunan boraks adalah meningkatnya kadar SGOT 

dan SGPT didalam darah (Suhanda, 2012). 

 

Setelah fase distribusi fase terakhir yang terjadi pada boraks adalah 

ekskresi, secara keseluruhan fase absorbsi, distribusi dan ekskresi antara 

manusia dan hewan sama, namun pada fase ekskresi pembersihan atau 

pengeluaran boraks melalui urin 3-4 kali lebih cepat dibandingkan 

dengan manusia, pada manusia waktu paruh eliminasi < 24 jam (Alm dan 

Larsen, 2015). 

 

2.1.4 Kegunaan boraks 

Boraks atau sering juga disebut dengan natrium tetraborat memiliki 

berbagai macam manfaat, dalam hal ini boraks paling sering digunakan 

dalam pembuatan kaca, gelas, dan keramik (55,8%) selain itu, sering juga 

digunakan dalam pembuatan sabun dan deterjen (16,8%) sedangkan 

manfaat boraks dalam bidang yang lain hanya menyumbang (0,1%-

8,2%) (Alm dan Larsen, 2015). Selain dalam pembuatan kaca dan sabun, 
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boraks juga bermanfaat dalam dunia farmasi dan pertanian, boraks 

mempunyai efek antibakteristatik dan fungistatik, sehingga sering kali 

digunakan sebagai antiseptik untuk pemakaian pada bagian permukaan 

luar tubuh atau antiseptik untuk membersihkan toilet (Yohanes, 2004). 

 

Selain itu, boraks juga dapat digunakan untuk mengawetkan kayu, hal ini 

dikarenakan boraks bersifat fungisida, biasanya digunakan untuk 

mengontrol fungi heterobasidion annosum yang biasanya sering 

menyerang tanaman  (Yohanes, 2004). 

 

2.2 Formalin 

2.2.1 Pengertian formalin 

 

Formaldehyd atau yang lebih dikenal dengan formalin mempunyai 

rumus molekul (H2C=O) merupakan gas yang mudah terbakar, memiliki 

bau yang menyengat, tidak berwarna dan mudah terpolimerasi dalam 

suhu dan tekanan yang normal dalam ruangan, formalin memiliki berat 

masa molekul relatif 0,30, formalin tidak mempunyai warna sama halnya 

seperti air, sedikit asam, dapat terurai jika dipanaskan dan dapat 

melepaskan asam format atau asam formiat (BPOM RI, 2008). Formalin 

dapat dilarutkan dalam air, etanol, dan dietil eter dan digunakan dalam 

bentuk larutan atau terpolimerasi (paraformaldehyd) (WHO, 2001). 

Formalin bisa dihasilkan dari proses pembakaran bahan yang 

mengandung karbon dan dalam kadar yang sangat kecil dihasilkan 

sebagai metabolit pada kebanyakan organisme termasuk manusia 

(Apituley, 2009). 
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Formaldehyd merupakan suatu senyawa kimia yang berbentuk gas 

ataupun larutan, seringkali dicampurkan dengan metanol 10-40% untuk 

mencegah terjadinya polimerasi. Dalam dunia perdagangan pangan yang 

paling sering dijumpai adalah jenis formaldehyd 37% yang sering disebut 

dengan formalin. Selain dalam bentuk air atau larutan formalin dapat kita 

jumpai juga dalam bentuk tablet dengan berat sekitar 5 gram (Apituley, 

2009; BPOM RI 2008). 

 

Formalin di Indonesia tidak boleh digunakan untuk mengawetkan 

makanan, secara resmi hal ini telah diberlakukan pada tahun 1988 

Oktober, namun pada tahun 2005 ditemukan peningkatan jumlah 

penggunaan formalin dalam makanan (Girsang et al., 2014). Pada 

dasarnya formalin digunakan untuk pembunuh kuman sehingga sering 

dijumpai pada pembersih lantai, digunakan untuk zat pewarna, 

pembasmi lalat dan serangga, untuk produk parfum dan insulasi busa 

(BPOM RI, 2008). 

 

 

Gambar 1. Gambaran Struktur Formula Formalin 

(Sumber ATDSR, 1999) 
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 2.2.2 Metabolisme Formalin 

Manusia dapat terpapar oleh formalin melalui berbagai cara seperti 

inhalasi, kontak langsung, atau peroral. Formalin yang diasup secara oral 

akan diserap oleh saluran gastrointestinal, sedangkan formalin yang 

terpapar melalui inhalasi akan diserap oleh saluran pernafasan bagian 

atas namun tidak didistribusikan. Sedangkan formalin yang diasup secara 

peroral akan diabsorbsi setelah itu formalin akan didistribusikan ke 

jaringan tubuh seperti otot, jaringan hati, usus, dan jaringan lainnya 

(Teddy, 2007). 

 

Formalin didapatkan dari oksidasi parsial methanol yang kemudian akan 

bermetabolisme dan dibantu oleh enzim Alcohol Dehydrogenase 5 -

ADH5- bersama dengan S-Formyl- Glutathione-Hidrolase menjadi asam 

format. Metabolisme formalin menjadi asam format berlangsung cepat, 

namun ketika asam format dimetabolisme proses ini berlangsung lambat 

yang menyebabkan penumpukan asam format didalam darah 

menyebabkan penurunan pH darah dan penurunan asam bikarbonat, 

sehingga menyebabkan asidosis metabolik (Laymena, 2012). 

 

Asam format selanjutnya akan dieliminasi menjadi bentuk 10-formyl-

THF melalui enzim formyl-tetrahydrofolate-synthetase (formyl-THF-

synthetase) yang berkombinasi dengan tetrahydrofolate (THF). 10-

formyl-THF selanjutnya diubah menjadi karbondioksida dan air melalui 

aksi katalitik (Laymena, 2012; Pramono, 2012). Metabolisme formalin 

tersaji pada gambar 2. 
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Gambar 2. Metabolisme formalin 

(Sumber: McCoy, 2007) 

 

Formaldehyd jika ditemukan dalam konsentrasi rendah maka tidak 

berbahaya atau tidak menimbulkan efek bagi tubuh. Namun jika 

konsentrasi Formaldehyd tinggi dapat memberikan efek pada organ 

tubuh. Formaldehid yang sudah diabsorbsi akan dioksidasi oleh enzim 

formaldehyd dehidrogenase (FDH) di hati dan di eritrosit, kadar normal 

formalin dalam darah adalah 0-12 mg/L, sedangkan kadar normal 

formalin di dalam hati berkisar 0-27 mg/L. Pemberian formalin peroral 
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125 ml dapat meningkatkan kadar asam format dalam darah menjadi 500 

mg/L (Laymena, 2012; Pramono, 2012). 

 

2.2.3 Bahaya Formalin 

 

1. Jika terhirup 

Paparan formalin secara inhalasi dengan kadar yang rendah, serta tidak 

berulang tidak memberikan efek yang mematikan pada manusia. Seorang 

yang terhirup formalin dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada bagian 

hidung dan tenggorokan. Sedangkan, paparan yang terus menerus 

dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan bersin, batuk, mual, 

dyspneu, hingga dapat menyebabkan kematian. Gejala lebih berat diawal 

serangan dibandingkan setelah beberapa menit atau jam (WHO, 2001). 

2.Kontak dengan Kulit 

Menyebabkan luka bakar tingkat dua, mati rasa, gatal, gangguan pada 

kuku, pengerasan dan penyamakan kulit  (BPOM RI, 2008). 

3.Kontak dengan Mata 

Efek pertama kali yang muncul setelah paparan formalin ke mata adalah 

iritasi, dimana mata akan tampak kemerahan dan terasa nyeri. Selain itu 

hal ini dapat menyebabkan mata berair (Goyer et al., 2006). 

4.Jika tertelan 

Jika tertelan formalin dalam jumlah sedikit namun berlangsung sering 

atau berulang maka dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, 

muntah dan pusing serta reaksi sensitisasi. Serta adanya keluhan gatal 

pada bagian dada (BPOM RI, 2008). 
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2.3 Hepar 

2.3.1 Anatomi Hepar 

Hati merupakan organ tubuh manusia yang memilik berbagai macam 

proses metabolisme di dalamnya (Salasia dan Hariono, 2010). Hepar 

mempunyai lapisan simpai yang tipis atau lebih dikenal dengan kapsula 

glisson yang menebal dibagian hilum hati dibungkus oleh simpai tipis 

jaringan ikat (kapsula Glisson) yang menebal dihilum, tempat vena porta 

dan arteri hepatika memasuki hati dan duktus hepatikus kiri dan kanan 

serta tempat keluarnya pembuluh limfe (Bredo dan Odo, 2011).  

 

Hepar adalah kelenjar yang paling besar di tubuh manusia, berat hepar 

sekitar 1500 gram mencangkup sekitar 2,5% berat tubuh manusia. Pada 

bayi yang berukuran besar berat hepar 2 kali lipat dibandingkan orang 

dewasa yakni sekitar 5% berat tubuh. Hepar terletak dalam quadran atas 

kanan abdomen yang dilindungi oleh tulang rangka toraks dan lapisan 

abdomen, hepar yang normal terletak diantara tulang costa VII-XI. Oleh 

karena itu, hepar mengisi hampir semua hypocondrium kanan, epigastrium 

atas, dan memanjang ke dalam hypocondrium kiri. Hepar mempunyai 

beberapa bagian yaitu permukaan diafragmatik (facies diaphragmatik), 

konveks (anterior,superior, dan beberapa posterior), dan permukaan 

viceral yang relatif rata atau konkaf (Moore et al., 2013). 

 

Hepar juga mempunyai beberapa lobus yaitu lobus sinistra, dextra, 

quadratus, caudatus. Diantara lobus dextra dan sinistra dibatasi oleh fissura 

sagitalis sinistra (dan ligamentum falciforme pada permukaan 
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diafragmatik). Sedangkan yang pada lobus quadratus dan lobus caudatus 

dibatasi oleh fissura sagittalis dextra dan sinistra serta porta hepatis yang 

menghubungkannya membentuk seperti huruf H caudatus. Kemudian, 

untuk suplai darah hepar sama halnya seperti pulmo, dimana keduanya 

memilik suplai darah ganda (pembuluh aferen). Pembuluh darah aferen 

dimana vena dominan sedangkan arteri lebih sedikit. Vena porta 

membawa  sekitar 75-80% darah ke hepar. Vena porta membawa hampir 

seluruh zat gizi yang berhasil diabsorpsi oleh hepar (kecuali lemak) ke 

sinusoid hepar (Moore et al., 2013). Gambaran anatomi atau makroskopis 

hepar tersaji pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Gambaran Makroskopis Hepar 

(Sumber Netter, 2014) 
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2.3.2 Histologi Hepar 

Hati merupakan suatu organ yang memiliki berat sekitar 2,5 kg atau sekitar 

2% berat tubuh orang dewasa, hati terdiri atas 2 lobus yaitu lobus kanan 

dan lobus kiri, dimana ukuran lobus kiri lebih kecil dibandingkan lobus 

kanan. Hati terletak dalam rongga perut dibawah diafragma, namun 

sebagian organ besar hati terletak di kuadran kanan atas abdomen. Di hati 

terdapat sel-sel hati atau hepatosit, yang akan berkelompok membentuk 

lempeng-lempeng yang saling berhubungan atau lobulus hati. Dimana 

setiap lobulus nya memiliki 3-6 area portal di bagian perifer dan suatu 

venula yang disebut vena sentral di bagian pusatnya (Mescher, 2012). 

 

Sinusoid hati adalah saluran darah yang melebar dan berliku-liku, dilapisi 

oleh lapisan tidak utuh sel endotel berfenestrata (endotheliocytus 

fenestratum) yang juga menunjukkan lamina basalis yang berpori dan 

tidak utuh. Sinusoid hati dipisahkan dari hepatosit di bawahnya oleh 

spatium perisinusoideum (nisse) subendotelial. Akibatnya, zat makanan 

yang mengalir di dalam sinusoid memiliki jalan langsung melalui dinding 

endotel yang tidak utuh dengan hepatosit. Struktur dan jalur sinusoid yang 

berliku di hati memungkinkan pertukaran zat yang efisien antara hepatosit 

dan darah. Selain sel endotel, sinusoid hati juga mengandung makrofag 

yang disebut sel kupffer (macrophagocytus stellatus), terletak di sisi 

luminal sel endotel. Ada pun sel Kupffer berfungsi untuk menghancurkan 

eritrosit tua, menggunakan ulang heme, menghancurkan bakteri, dan 
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bekerja sebagai sel penyaji antigen pada imunitas adaptif (Mescher, 2012). 

Gambaran histologi hepar tersaji pada gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Gambaran Mikroskopis Hepar 

(Junqueira et al., 2007) 

 

2.3.3 Patologi Anatomi 

Ada beberapa gambaran histopatologi yang disebabkan oleh obat (kimia) 

yang dapat di lihat melalui mikroskop, antara lain :  

1) Radang 

Radang adalah reaksi pertahanan tubuh melawan berbagai jejas.  

Secara mikroskopis tampak kumpulan sel–sel fagosit berupa 

monosit dan sel polimorfonuklear (Robbins et al., 2007).  

2) Fibrosis 

Fibrosis terjadi apabila  kerusakan sel tanpa disertai regenerasi  
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sel yang cukup. Secara makroskopis dapat berupa atrofi atau 

hipertrofi, tergantung kerusakan mikroskopisnya (Robbins et al., 

2007). 

3) Nekrosis  

Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organisme 

hidup. Nekrosis ditandai dengan perubahan pada morfologi, inti 

sel yang mengecil, kromatin dan serabut retikuler menjadi 

berlipat-lipat. Sel hepar dapat mengalami nekrosis pada daerah 

yang besar ataupun kecil. Berdasarkan lokasi dan luas nekrosis, 

dapat dibedakan menjadi tiga macam. Pertama adalah nekrosis 

fokal, yaitu kematian sebuah atau sekelompok kecil sel dalam 

satu lobus. Kedua, nekrosis zonal adalah kematian sel hepar pada 

satu lobus. Ketiga, nekrosis masif, yaitu nekrosis yang terjadi 

pada daerah yang luas (Robbins et al., 2007). 

 

Sedangkan berdasarkan bentuknya, dapat dibagi menjadi tiga 

macam. Pertama, nekrosis koagulativa yang terjadi akibat 

hilangnya fungsi sel secara mendadak akibat hambatan pada 

sebagian besar enzim. Kedua, nekrosis likuefaktif akibat enzim 

hidrofilik yang dilepaskan sel yang mati sehingga terjadi 

pencairan jaringan. Ketiga, nekrosis kaseosa yaitu nekrosis 

bentuk campuran dari koagulativa dan likuefaktif. Teraba kenyal 

seperti keju, pada pengamatan mikroskopik akan didapatkan 

masa amorf yang eosinofilik.  
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Untuk mengukur perubahan mikroskopis sel hepar, maka 

digunakan system skoring yang mengacu pada system skoring 

Manja Roenigk:  

1) Nilai 1 = sel hepar normal tampak sel berbentuk polygonal, 

sitoplasma berwarna merah homogen, dinding sel berbatas 

tegas. 

2) Nilai 2 = sel hepar degenerasi parenkimatosa pembengkakan 

sel disertai sitoplasma keruh dan bergranula. 

3) Nilai 3 = sel hepar degenerasi hidropik tampak sel sembab, 

terdapat akumulasi cairan dan terdapat banyak vakuola. 

4) Nilai 4 = sel hepar nekrosis merupakan kerusakan permanen 

sel atau kematian sel (Nurzali, 2013). 

 

2.4 Hewan Coba 

Tikus (Rattus sp) termasuk binatang pengerat ternasuk hama yang merugikan 

bagi penati, selain itu hewan ini juga membahayakan kehidupan manusia. 

Seperti wabah pes dan leptospirosis yang di bawa dan di tularkan oleh hewan 

ini. Di alam tikus ini hidup secara berkelompok sekitar 200 ekor dalam satu 

kelompok, mereka biasa dijumpai dalam sebuah lubang di perkebunan kelapa, 

selokan dan padang rumput. Perkembangiakan tikus sangat luar biasa, sekali 

beranak tikus dapat melahirkan rata-rata sekitar 9 ekor sampai 15 ekor (Akbar, 

2010). 

Klasifikasi tikus putih adalah sebagai berikut :  

Kingdom :  Animalia 

Filum :  Chordata 
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Kelas :  Mammalia 

Ordo :  Rodentia 

Subordo :  Odontoceti 

Famili :  Muridae 

Genus :  Rattus 

Spesies :  Rattus norvegicus  

Tikus putih yang digunakan untuk percobaan laboratorium yang dikenal ada 

tiga macam galur yaitu  Sprague dawley, Long evans dan Rattus novergicus. 

Seorang ahli kimia dari Universitas Winconsin bernama Dawley, menemukan 

tikus putih tersebut sehingga penamaan tikus galur ini dia kombinasikan 

dengan nama pertama dari istri pertamanya yaitu Sprague dan namanya sendiri 

menjadi Sprague dawley demikian dinamakan tikus galur Sprague dawley 

(Akbar, 2010). Gambaran tikus Rattus novergicus tersaji pada gambar 5. 

 Ciri-ciri, morfologi dan perkembangbiakan Rattus novergicus disajikan pada 

tabel 1 dan tabel 2. 

 
Gambar 5. Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague dawley 

(Akbar, 2010). 
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Tabel 1.Ciri- Ciri Morfologi dari Rattus norvegicus 
Ciri  Rattus norvegicus 

Berat  150-600 gram 

Kepala dan badan  Hidung tumpul, badan besar, 

pendek, 18-25 cm 

Ekor  Lebih pendek dari kepala + 

badan, sebagian atas lebih tua 

dan warna muda pada bagian 

bawahnya dengan drambut 

pendek kaku 16-21 cm 

Telinga  Relatif kecil, setengah tertutup 

bulu, jarang lebih dari 20-23 

mm 

Bulu  Bagian punggung abu-abu 

kecoklatan, keabu-abuan pada 

bagian perut 

Sumber:  (Depkes, 2008). 

Tabel 2.Perkembangbiakan dari Rattus norvegicus 
Kategori Perkembangbiakan Rattus norvegicus 

Umur dewasa 75 hari 

Masa bunting 22-24 hari 

Rata-rata jumlah tikus yang bunting (%) 0,7-34,8 

Jumlah embrio rata-rata 8,8 

Per tikus betina 7,9-9,9 

Adanya kebuntingan 4,32 

Produksi/betina/tahun 38 

Jumlah penelitian 15 

Sumber:  (Depkes, 2008). 

Tikus putih sebagai hewan uji penelitian memiliki beberapa sifat yang 

menguntungkan di antaranya perkembangbiakan cepat, mempunyai ukuran 

yang lebih besar dari mencit, mudah dipelihara dalam  jumlah yang banyak, 

kemampuan laktasi tinggi dan temperamennya baik (Akbar, 2010). 

 

2.5 Kerangka Penelitian 

2.5.1 Kerangka Teori 

Boraks atau isodium tetraborate decahydrate pada dasarnya tidak 

digunakan sebagai bahan tambah pangan, boraks biasanya digunakan 

sebagai bahan industri pembuatan gelas, porselin, fiberglass, enamel, dan 
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metal alloys. Boraks yang dikonsumsi secara oral akan diserap oleh usus 

atau lambung yang kemudian akan berinteraksi dengan HCl di lambung 

berubah menjadi asam boric, Asam borat yang terbentuk akibat reaksi 

dengan HCl akan terdisosiasi menjadi boron, yang kemudian akan 

diserap oleh vili-vili intestinum pada traktus gastrointestinal, selanjutnya 

akan diedarkan melalui arteri mesentrica, vena porta hepatica ke seluruh 

jaringan tubuh termasuk diantaranya hati (Ramadhan dan Nisa, 2015). 

 

Mengkonsumsi boraks secara terus menerus dapat menyebabkan 

kerusakan pada parenkim hati, hal ini dikarenakan terjadinya ikatan 

gugus aktif boraks B-O-B (B=O) dengan protein dan lemak jenuh, 

sehingga terjadi peroksidasi lemak, hal ini lah yang menyebabkan 

kerusakan pada parenkim hati (Suhanda, 2012). 

 

Formaldehyd atau yang lebih dikenal dengan formalin mempunyai 

rumus molekul (H2C=O) merupakan gas yang mudah terbakar, memiliki 

bau yang menyengat, tidak berwarna dan mudah terpolimerasi dalam 

suhu dan tekanan yang normal dalam ruangan, formalin memiliki berat 

masa molekul relatif  0,30, formalin tidak mempunyai warna sama halnya 

seperti air, sedikit asam, dapat terurai jika dipanaskan dan dapat 

melepaskan asam format atau asam formiat (BPOM RI, 2008).  

 

Hati melakukan berbagai fungsi seperti metabolisme, detoksifikasi, 

sintesis dan berbagai fungsi lainnya seperti fungsi eksokrin dan endokrin 

tubuh (Utomo et al., 2012). Detoksifikasi digunakan untuk 
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menghancurkan berbagai racun seperti obat, toksin, sisa metabolisme, 

bahan kimia (Gartner dan Hiatt, 2012). 

 

Ketika formalin dengan konsentrasi yang tinggi masuk ke dalam tubuh 

manusia maka akan bermetabolisme di hati yang kemudian akan berubah 

menjadi asam format, kemudian melalui vena porta akan dialirkan ke 

seluruh jaringan tubuh, pada jaringan hepar secara langsung akan 

mengaktifkan sel kuppfer yang bila teraktivasi maka akan memproduksi 

berbagai sitokin salah satunya reactive oxygen species (ROS) aktif nya 

sitokin ini dapat menyebabkan kerusakan pada hepar (Arianti, 2012). 

Salah satu tanda terjadinya kerusakan hati adalah dengan meningkatnya 

kadar malondialdehid (MDA) dengan rumus senyawa CH2(CHO)2  di 

dalam eritrosit serta terjadinya perubahan morfologi jaringan hati (Jivai 

dan Yetti, 2008).  
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Gambar 6. Kerangka Teori Pengaruh Pemberian Formalin Peroral Terhadap 

Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Jantan (Rattus novergicus) Galur 

Sprague Dawley 
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2.5.2 Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep didapatkan seperti gambar, karena adanya beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :   

1) Pengaruh nutrisi tidak digunakan karena tikus yang dipakai adalah tikus 

yang sehat, nafsu makan baik, dan aktifitas fisik normal. 

2) Pengaruh usia juga tidak dilakukan karena usia tikus yang akan digunakan 

adalah sama. 

3) Pengaruh penyakit tidak digunakan karena tikus yang dipakai tidak 

memiliki penyakit baik pada organ hati atau organ lainnya. 

4) Pengaruh alkohol tidak dilakukan karena pada penelitian ini tidak 

menggunakan alkohol melainkan menggunakan formalin. 

5) Pengaruh obat dan dosis tidak dilakukan karena pada penelitian ini tidak 

menggunakan obat dan dosis melainkan menggunakan formalin dan boraks. 

 

2.6 Hipotesis 

Terdapat perubahan gambaran histopatologis hepar tikus Rattus novergicus pada 

pemberian boraks dan formalin peroral dosis bertingkat selama 2 minggu.  

Pemberian 

borakas 

Perubahan gambaran 

histopatologi tikus 

 

 

Pemberian 
formalin 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan Post Test 

Only Control Group Design. Pengambilan data dilakukan hanya pada saat 

akhir penelitian setelah dilakukannya perlakuan dengan membandingkan hasil 

pada masing-masing kelompok  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Tempat 

Penelitian akan dilakukan di  Animal House Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dan Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. Pemberian Intervensi kepada hewan 

coba dilakukan di Animal House Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Sedangkan untuk pembuatan preparat hepar hewan coba dan 

pemeriksaan histopatologi akan dilakukan di Laboratorium Patologi 

Anatomi dan Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.  
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3.2.2 Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan di Animal House Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dan Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, waktu penelitian diperkirakan selama 

1 bulan, yakni terhitung dari bulan Oktober 2019.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Sprague dawley berumur 8−10 minggu (dewasa) dengan berat antara 

150-200 gram yang diperoleh dari Animal Laboratory Service Dramaga 

Bogor. 

 

3.3.2 Besar Sampel 

Pada uji eksperimental rancangan acak lengkap, besar sampel 

penelitian yang digunakan ditentukan dengan menggunakan rumus 

Federer : 

 

dengan (t) adalah jumlah kelompok perlakuan dan (n) adalah jumlah 

ulangan pada masing-masing kelompok. 

(t-1)(n-1) ≥ 15 

(4-1)(n-1) ≥ 15  

3n – 3  ≥ 15  

3n ≥ 18 

n ≥ 6 

(t)(n-1) ≥ 15 

 



29 

 

 

Berdasarkan prinsip penelitian reduction, maka jumlah sampel yang 

digunakan  pada penelitian ini adalah jumlah minimal berdasarkan 

perhitungan diatas, yaitu  sebanyak 6 ekor untuk setiap kelompok 

perlakuan, karena penelitian ini menggunakan 4 kelompok sampel maka 

total sampel sebanyak sebanyak 24 ekor tikus putih.  Untuk 

mengantisipasi drop out  maka dilakukan penambahan sampel dengan 

rumus :  

𝑁 =
n

1 − f
 

Keterangan : 

N : Besar sampel koreksi 

n : Jumlah sampel berdasarkan estimasi 

f  : Perkiraan proporsi drop out sebesar 10% (Supranto, 2009). 

Maka jumlah sampel koreksi yang ditambahkan pada penelitian ini yaitu: 

N =
n

1 − f
 

N =  
6

1 − 10%
 

N =
6

0,9
 

N = 6.67 

N = 7 (Pembulatan) 

Jadi, keseluruhan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 

24 ekor tikus ditambah 4 ekor tikus putih sebagai sampel cadangan 

sehingga total sebanyak 28 tikus yang dibagi ke dalam 4 kelompok 

perlakuan.  
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3.3.3 Kriteria Inklusi 

1. Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley 

2. Sehat (tidak ada penyakit maupun kelainan anatomis) 

3. Jenis kelamin jantan 

4. Berumur 8-10 minggu 

5. Berat badan 150-200 gram 

6. Diperoleh dari tempat biakan yang sama 

 

3.3.4 Kriteria Eksklusi 

1. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi 

di laboraturium  

2. Tikus mati selama masa penelitian 

3. Sakit, tidak aktif, dan kulit kusam 

3.4 Cara Mengumpulkan Data 

3.4.1 Alat 

3.4.1.2 Alat Pemberi Perlakuan  

1) Kandang tikus 

2) Sonde 

3) Spuit 1cc  

 

3.4.2.1 Alat Autopsi  

1) Skalpel  

2) Pinset  

3) Gunting B 

4) Botol untuk menyimpan organ 
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3.4.2 Bahan 

1) Tikus Rattus novergicus jantan  

2) Asam pikrat  

3) Formalin 100%  

4) Boraks  

5) Bahan-bahan untuk metode baku histologi pemeriksaan 

jaringan:  

a) Larutan Bouin 

b) Larutan buffer formalin 10%  

c) Parafin  

d) Albumin  

e) Hematoksilin Eosin 

f) Asam asetat  

g) Larutan Xylol  

h) Alkohol bertingkat 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 

90%, 96%  

i) Aquades  

 

3.4.3 Alat Untuk Memberikan Perlakuan 

Alat yang akan digunakan untuk perlakuan  

1. Kandang tikus 

2. Sonde (Spuit dengan ujung tumpul berbahan timah d=2mm) 

3. Spuit 1 cc (tuberkulin) 

4. Spuit 5 cc 
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3.4.4 Alat Untuk Pemeriksaan Histopatolgi 

1. Mikroskop cahaya 

2. Kaca objek dan kaca penutup 

3.  Kamera digital 

 

3.5 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

Terdapat dua variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebas 

(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel) 

3.5.1.1  Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemberian boraks dan 

formalin peroral dosis bertingkat. 

3.5.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah perubahan gambaran 

histopatologi hepar tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur 

Sprague dawley. 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian ini yaitu: 

3.5.2.1 Variabel Bebas (Pemberian boraks dan formalin) 

1) Definisi operasional 

Pemberian boraks dan formalin peroral dengan dosis yang 

bertingkat. 

S  = kelompok sampel   

K  = kelompok kontrol (boraks dan formalin peroral 0 mg/kgBB)  
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P1   = kelompok perlakuan 1 (boraks 0,067 g/hari dan formalin    

dosis 0,012 ml/hari)  

P2  = kelompok perlakuan 2 (boraks 0,135 g/hari dan formalin 

dosis 0,025 ml/hari)  

P3   = kelompok perlakuan 2 (boraks 0,27 g/hari dan formalin 

dosis 0,05 ml/hari)  

Tk  = tes kelompok kontrol  

Tp1 = tes kelompok perlakuan 1  

Tp2 = tes kelompok perlakuan 2  

Tp3 = tes kelompok perlakuan 3  

2) Alat Ukur 

Gelas ukur, spuit 10 cc dan sonde. 

3) Hasil Ukur 

Pemberian boraks 0,067 g/hari, 0,135 g/hari, 0,27 g/hari dan 

formalin dengan dosis 0,012 ml/hari, 0,025 ml/hari, 0,05 ml/hari 

1 kali sehari pemberian ke tikus putih jantan galur Rattus 

novergicus. 

4) Skala Ukur : Kategorik. 

 

3.5.2.2 Variabel Terikat (Gambaran Histopatologi Hepar) 

 

1) Definisi 

Gambaran mikroskopis hepar tikus putih jantan yang diamati 

dibawah mikroskop cahaya menggunakan pembesaran 400x pada 

lima lapang pandang. 
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2) Alat Ukur 

Mikroskop cahaya dengan pembesaran 400x dalam lima lapang 

pandang berdasarkan ada tidaknya kerusakan jaringan hepar yang 

ditandai dengan adanya nekrosis, degenerasi parenkim, 

degenerasi hidropik. 

3) Hasil Ukur 

Penilaian kerusakan hepar dilihat dengan sistem skor skoring 

Manja Roenigk (Nurzali, 2013). Dengan skor sebagai berikut: 

1) Nilai 1 = sel hepar normal tampak sel berbentuk polygonal, 

sitoplasma berwarna merah homogen, dinding sel berbatas 

tegas. 

 2) Nilai 2 = sel hepar degenerasi parenkimatosa pembengkakan 

sel disertai sitoplasma keruh dan bergranula.  

3) Nilai 3 = sel hepar degenerasi hidropik tampak sel sembab, 

terdapat akumulasi cairan dan terdapat banyak vakuola.  

4) Nilai 4 = sel hepar nekrosis merupakan kerusakan permanen 

sel atau kematian sel  

4) Skala Ukur : Numerik. 
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3.6 Dummy Tabel 

 

Tabel 3. Hasil Skoring Pengamatan Gambaran Histopatologis Hepar tikus Rattus 

novergicus 

NO Kelompok Sel 

Normal 

Deg. 

Parenkimatosa 

Deg. 

Hidropik 

Nekrosis Normal Rata2 

Ʃ Skor Ʃ Skor Ʃ Skor Ʃ Skor Ʃ Skor  

1. K1            

2. P1            

3. P2            

4. P3            

 

Skor = Ʃ x Faktor pengali 

 

Tabel 4. Uji One Way ANOVA Setiap Kelompok Perlakuan 
NO Kelompok ANOVA 

1 K1  

2 P1  

3 P2  

4 P3  

 

Tabel 5. Uji Post Hoc Setiap Kelompok Perlakuan 

No Kelompok K1 P1 P2 P3 

1 K1     

2 P1     

3 P2     

4 P3     
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Perhitungan Dosis 

Penentuan dosis formalin pada tikus jantan dengan berat badan 200 gram. 

Dengan dosis LD50 formalin pada tikus adalah 100-200 mg/kgBB/hari 

(Til et al., 1988). Formaldehid dalam perdagangan dikenal sebagai 

formalin yang tersedia dalam larutan 37%. Formaldehid dalam 

perdagangan dikenal sebagai formalin yang tersedia dalam larutan 37%. 

Formalin memiliki masa jenis 1,08 kg/m³ = 399,6 mg/ml yang berarti  

didalam 1 ml formalin mengandung 399,6 mg/ml formaldehid. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan dosis 

formalin bertingkat yang diberikan secara oral : 

a. Kelompok 1 

 ¼  x LD50 = ¼  x 100 mg/kgBB/hari = 25 mg/kgBB/hari 

 Berat badan tikus 200 gram, maka dosis pada tikus dalam 

(mg) adalah 75 mg/kgBB/hari x 0,2 mg = 5 mg/hari 

 1 ml formalin mengandung 399,6 mg/ml formaldehid, maka 

dosis pada tikus dalam (ml) adalah 5/399,6 x ml = 0,012 

ml/hari 

b. Kelompok 2 

 ½  x LD50 = ½  x 100 mg/kgBB/hari = 50 mg/kgBB/hari 

 Berat badan tikus 200 gram, maka dosis pada tikus dalam 

(mg) adalah 50 mg/kgBB/hari x 0,2 mg = 10 mg/hari 
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 1 ml formalin mengandung 399,6 mg/ml formaldehid, maka 

dosis pada tikus dalam (ml) adalah 10/399,6 x ml = 0,025 

ml/hari 

c. Kelompok 3 

 1 x LD50 = 1 x 100 mg/kgBB/hari = 100 mg/kgBB/hari 

 Berat badan tikus 200 gram, maka dosis pada tikus dalam 

(mg) adalah 100 mg/kgBB/hari x 0,2 mg = 20 mg/hari 

 1 ml formalin mengandung 399,6 mg/ml formaldehid, maka 

dosis pada tikus dalam (ml) adalah 20/399,6 x ml = 0,05 

ml/hari 

 

Penentuan dosis boraks berdasarkan dosis manusia dengan berat badan 

70kg dikonversikan kepada tikus (berat badan 20 g) menggunakan tabel 

Konversi  Laurence-Bacharach (1964)  dengan faktor konversi 0,018. 

Sedangkan dosis LD50  pada bayi 2-3 gr, pada anak-anak 5-6 gr, 

sedangkan pada orang dewasa berkisar 15-30 gr (Alm dan Larsen, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan dosis boraks 

bertingkat yang diberikan secara oral : 

 

a.) Kelompok 1  

 ¼  x LD50 = ¼ x 15 g/hari x 0,018 

  = 0,067 g/hari peroral 

b.) Kelompok 2 

 ½  x LD50 = ½  x 15 g/hari x 0,018 

 = 0,135 g/hari peroral 
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c.) Kelompok 3 

 1 x LD50 = 1 x 15 g/hari x 0,018 

 = 0,27 g/hari peroral 

 

3.7.2 Adaptasi Hewan dan Pemberian Formalin 

1) Adaptasi dilakukan terhadap 28 ekor tikus Rattus novergicus 

jantan selama 7 hari di laboratorium dengan kandang tunggal dan 

diberi pakan standar serta minum ad libitum.   

2) Pada hari ke-8, tikus Rattus novergicus dibagi menjadi 4 

kelompok yang masing–masing terdiri dari 7 ekor tikus Rattus 

Novergicus yang dipilih secara acak (simple random sampling). 

Kemudian tikus Rattus novergicus ditandai dengan asam pikrat pada 

daerah yang berbeda yaitu kepala dan punggung.   

3) Berat badan masing-masing tikus ditimbang.   

4) Mulai hari ke-8 sampai hari ke-22 pada kelompok kontrol (K) 

diberikan pakan standar dan air minum tanpa diberi boraks dan 

formalin peroral. Kelompok P1 diberikan boraks dengan dosis 0,067 

g/hari  dan formalin dengan dosis  0,012 ml/hari peroral yang 

dicampur dalam air minum sampai 1 ml diberikan personde sekali 

sehari, pakan standar dan minum. Kelompok P2 diberikan boraks 

0,135 g/hari  dan formalin dengan dosis 0,025 ml/hari peroral yang 

dicampur dalam air minum sampai 1 ml sekali sehari, pakan standar 

dan minum. Kelompok P3 diberikan boraks dengan dosis 0,27 g/hari 

dan formalin dengan dosis 0,05 ml/hari peroral yang dicampur dalam 

air minum sampai 3 ml sekali sehari, pakan standar dan minum. 
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5) Hari ke-22 tikus Rattus novergicus dimatikan dengan cara 

diberikan eter.  

6) Dilakukan autopsi pada masing-masing tikus dan organ hepar  

diambil. Sampel hepar tersebut kemudian diukur dan ditimbang, 

diamati secara makroskopik selanjutnya diletakkan pada tabung     

berisi cairan pengawet buffer formalin 10%  dengan perbandingan 1 

bagian hepar dan 9 bagian buffer formalin 10 %.  

7) Tabung berisi sampel hepar tikus Rattus novergicus diletakkan ke 

rak tabung kemudian diserahkan ke laboratorium patologi anatomi 

untuk mengolahnya mengikuti metode baku histologi dengan 

pewarnaan Hematoxylin-Eosin. Dari setiap sampel hepar dibuat 

preparat dengan  potongan longitudinal. Preparat tersebut akan 

dibaca dalam lima lapangan pandang dengan perbesaran 400x di 

daerah sekitar vena sentralis. Sasaran yang dibaca adalah perubahan 

histopatologis sel hepar tikus Rattus novergicus dengan penilaian 

Manja Roenigk.  

3.7.3 Alur Penelitian 

Adapun alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 8. 
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Gambar 8. Alur Penelitian Pengaruh Pemberian Formalin Terhadap Gambaran 

Histopatologi Hepar. 
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Analisis dan Interpretasi Data 
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3.8 Analisis Data 

 

Data yang diperoleh diolah dengan program komputer, untuk mengukur 

normalitas uji yang dilakukan yaitu uji Shapiro Wilk, kemudian dilanjutkan 

dengan uji varian (Levene’s test) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 2 

atau lebih varian kelompok data mempunyai varian yang sama atau tidak. Bila 

syarat nya sudah terpenuhi dan kurva distribusi datanya normal, dilakukan uji 

beda dengan One Way Anova, jika p < 0,05 maka dilanjutkan dengan uji analisis 

Post Hoc. Jika setelah ditransformasi distribusi data tetap tidak normal, maka 

dilakukan uji beda dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kruskal 

Wallis dan uji statistik non parametrik Mann Whitney. 

Hipotesis dapat dikatakan diterima ketika nilai p < 0,05. Selanjutnya dilakukan 

analisis Post-Hoc Least Significant Differences (LSD). 

 Jika P < 0,05 maka ada perbedaan yang bermakna  

 Jika P > 0,05 maka tidak ada perbedaan yang bermakna 

Jika didapatkan perbedaan yang bermakna, maka ada hubungan antara boraks 

dan formalin dengan perubahan gambaran histopatologis hepar tikus Rattus 

novergicus. 

 

  3.8 Etika penelitian 

 

Peneliti akan memperhatikan kesejahteraan hewan coba dengan 

memperlakukan hewan coba secara baik sesuai prinsip 3R yaitu replacement, 

reduction, dan refinement. Penelitian ini akan diajukan ke Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unila. 

 



61 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Terdapat pengaruh pemberian boraks dan formalin terhadap gambaran 

histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague 

dawley. 

1.2 Saran.  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pemberian formalin menggunakan dosis yang lebih bervariasi dan dosis yang 

biasa beredar di masyarakat 

2. Peneliti lain disarankan melakukan penelitian yang lebih lanjut 

menggunakan organ yang berbeda. 

3. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh 

pemberian formalin dalam jangka waktu yang lebih lama (kronik). 

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam 

mengkonsumsi makanan dan minuman. 
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