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BAB V 

HASIL 

 

Penelitian dilakukan pada 24 ekortikus jantan galur wistar yang dilakukan 

abrasi ileum melalui laparotomi, umur 8-12 minggu dengan berat badan antara 

200  300 gram. Secara random dibagi menjadi empat kelompok dengan jumlah 

masing-masing kelompok 6 ekor tikus.  

Kelompok kontrol (R0), jumlah tikus 6 ekor dilakukan laparotomi dan 

abrasi ileum, pada akhir penelitian tidak didapatkan tikus yang mati atau masuk 

dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah tikus tetap 6 ekor sampai akhir 

penelitian. Hasil yang didapatkan pada kelompok ini, terjadi adhesi 

intraperitoneum grade 3 pada 4 ekor tikus dan grade 4 pada 2 ekor tikus. Jumlah 

rata-rata (mean) kadar PAI-1 intraperitoneum adalah 21,65± 1,104 ng/mL. 

Kelompok perlakuan 1 (R1), jumlah tikus 6 ekor, dilakukan laparotomi, 

abrasi ileumdan diberi vitamin E 10 mg dalam 5 ml olive oil secara topikal 

intraperitoneum, pada akhir penelitian tidak didapatkan tikus yang mati atau 

masuk dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah tikus tetap 6 ekor sampai akhir 

penelitian. Hasil yang didapatkan pada kelompok ini, terjadi adhesi 

intraperitoneum grade 3 pada 1 ekor tikus, grade 2 pada 4 ekor tikus dan grade 1 

pada 1 ekor tikus. Jumlah rata-rata (mean) kadar PAI-1 intraperitoneum adalah 

5,76 ± 0,96 ng/mL. 
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Kelompok perlakukan 2 (R2), jumlah tikus 6 ekor dan dilakukan 

laparotomi, abrasi ileum dan diberi simvastatin serbuk dengan dosis 0.27 mg 

dalam 1 ml aqua bidestilat secara peroral segera setelah operasi selama 5 hari 

paska operasi, pada akhir penelitian tidak didapatkan tikus yang mati atau masuk 

dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah tikus tetap 6 ekor sampai akhir 

penelitian. Hasil yang didapatkan pada kelompok ini, terjadi adhesi 

intraperitoneum grade 3 pada 1 ekor tikus, grade 2 pada 4 ekor tikus dan grade 1 

pada 1 ekor tikus. Jumlah rata-rata (mean) kadar PAI-1 intraperitoneum adalah 

6,58 ± 1,06 ng/mL. 

Kelompok perlakuan 3 (R3), jumlah tikus 6 ekor dan dilakukan 

laparotomi, abrasi ileum, diberi kombinasi vitamin E 10 mg dalam 5 ml olive oil 

secara topikal intraperitoneum dan simvastatin serbuk dengan dosis 0.27 mg 

dalam 1 ml aqua bidestilat secara peroral segera setelah operasi selama 5 hari 

paska operasi, pada akhir penelitian tidak didapatkan tikus yang mati atau masuk 

dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah tikus tetap 6 ekor sampai akhir 

penelitian. Hasil yang didapatkan pada kelompok ini, terjadi adhesi 

intraperitoneum grade 1 pada 4 ekor tikus dan grade 0 pada 2 ekor tikus. Jumlah 

rata-rata (mean) kadar PAI-1 intraperitoenum adalah 1,32 ±0,42 ng/mL. 
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 Adhesi intraperitoneum  
o grade 3: 4 ekor   
o grade 4: 2 ekor  

 Mean kadar PAI-1 
intraperitoneum adalah 
21,65 ± 1,104 ng/mL 

24 ekor wistar Adaptasi 1 minggu 

random alokasi 

Kelompok 1 
(6 ekor) 

Kelompok 2 
(6 ekor) 

Kelompok 3 
(6 ekor) 

Kelompok 4 
(6 ekor) 

Kontrol Vitamin E dalam olive 
oil intraperotoneum 

Simvastatin oral Vitamin E dalam olive 
oil intraperotoneum + 

simvastatin oral 

Laparotomi I Laparotomi I Laparotomi I Laparotomi I

14 hari 
Laparotomi  

14 hari 
Laparotomi  

14 hari 
Laparotomi  

14 hari 
Laparotomi 

 Adhesi intraperitoneum  
o grade 1: 1 ekor   
o grade 2: 4 ekor 
o grade 3: 1 ekor 

 Mean kadar PAI-1 
intraperitoneum adalah 
5,76 ± 0,96ng/mL 

 Adhesi intraperitoneum  
o grade 1: 1 ekor   
o grade 2: 4 ekor 
o grade 3: 1 ekor 

 Mean kadar PAI-1 
intraperitoneum adalah 
6,58 ± 1,06ng/mL 

 Adhesi intraperitoneum 
o grade 0: 2 ekor  
o grade 1: 4 ekor

 Mean kadar PAI-1 
intraperitoneum adalah 
1,32 ± 0,42ng/mL 

 

  

Gambar 9.Consolidated report penelitian 
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5.1. Derajat Adhesi 

Pada masing kelompok dilakukan perlakuan sesuai yang telah ditetapkan.  

Statistik deskriptif derajat adhesi intra peritoneal memberikan rerata 

perkembangan derajat adhesi pada kelompok R0 adalah 3,33±0,211; pada 

kelompok R1 adalah 2,00±0,258; pada kelompok R2 adalah 2,00±0,258 dan pada 

kelompok R3 adalah 0,67±0,211. Didapatkan hasil rerata derajat adhesi yang 

makin berkurang pada kelompok R1, R2, R3 dibanding kelompok R0. 

 

 

Kelompok n Rerata ±S.B 

Kontrol (R0) 6 3,33±0,211 

Vitamin E (R1) 6 2,00±0,258 

Simvastatin (R2) 6 2,00±0,258 

Vitamin E + Simvastatin (R3) 6 0,67 ±0,211 

 

Analisis statistik untuk mengetahui beda derajat adhesi pada wistar yang dibuat 

adhesi intraperitoneum dan diberi kombinasi vitamin E dalam olive oil topikal 

intraperitoneum dengan kelompok kontrol, simvastatin oral dan vitamin E dalam 

olive oil, menggunakan uji beda non paramerik dengan test Kolmogorov-Smirnov, 

karena tidak layak untuk dilakukan uji Chi Square. Hasilnya terdapat perbedaan 

bermakna antara kelompok kombinasi (R3) dengan kelompok kontrol (R0) p= 

0,005, antara kelompok kombinasi (R3) dengan kelompok vitamin E dalam olive 

oil (R1) p= 0,031, dan antara kelompok kombinasi (R3) dengan kelompok 

simvastatin oral (R2) p= 0,031. 

Tabel 3. Nilai rerata derajat adhesi intraperitoneum  
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Pemberian kombinasi vitamin E topikal intraperitoeal dan simvastatin oral  

menunjukkan efek penurunan derajat adhesi secara bermakna dibandingkan 

pemberian tunggal ataupun tidak diberi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# 

## 

### 

R0 R1 R2 R3 Kelompok 

Derajat  

Adhesi 

Gambar 10. Boxplot derajat adhesipada wistar yang dilakukan abrasi ileum: uji Kolmogorov-Smirnov, 
p<0,005. Perbedaan antar kelompok # dibanding R0, p=0,005, ## dibanding R1, p=0,031, ### 

dibanding R2, p=0,031. 
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5.2. Kadar PAI-1 

Pada masing kelompok dilakukan perlakuan sesuai yang telah ditetapkan.  

Statistik deskriptif kadar PAI-1 intra peritoneal pada kelompok R0 adalah 21,65 ± 

1,104; pada kelompok R1 adalah 5,76 ± 0,96; pada kelompok R2 adalah 6,58 ± 

1,06 dan pada kelompok R3 adalah 1,32 ± 0,42. Didapatkan hasil rerata kadar 

PAI-1 intra peritoneal yang makin berkurang pada kelompok R1, R2, R3 

dibanding kelompok R0. 

 

Kelompok n Rerata ±S.B 

Kontrol (R0) 6 21,65 ± 1,104 

Vitamin E (R1) 6 5,76 ± 0,96 

Simvastatin (R2) 6 6,58 ± 1,06 

Vitamin E + Simvastatin (R3) 6 1,32 ± 0,42 

 

Analisis statistik untuk mengetahui uji beda kadar PAI-1 cairan 

intraperitoneum antara kelompok perlakuan, dilakukan uji normalitas data 

dengan uji Shapiro-Wilk, didapatkan bahwa distribusi datanya normal untuk 

masing-masing kelompok,sehingga bisa dilakukan uji beda mean antar 

kelompok.Karena skala variabel independennya numerik dan variabel 

dependennya ordinal, dan dari analisis uji normalitas didapatkan bahwa 

distribusi data keempat kelompok adalah normal, analisis statistik menggunakan 

One way ANOVA. Levene test pada variabel kadar PAI-1 cairan 

Tabel 4. Nilai rerata kadar PAI-1 intraperitoneum  
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intraperitoneump=0,474. Sehingga post hoc test yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan uji Bonferroni. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uji beda kadar PAI-1 intraperitoneum dilakukan dengan ANOVA yang 

dilanjutkan denganpost hoc Bonferroni. Kadar PAI-1cairan peritoneum pada 

wistar yang dibuat adhesi intraperitoneum dan diberi kombinasi  vitamin E dalam 

olive oil topikal intraperitoneum dengan simvastatin oral, lebih rendah dibanding 

yang tidak diberi dengan p=0,000. Kadar PAI-1cairan peritoneum pada wistar 

yang dibuat adhesi intraperitoneum dan diberi kombinasi  vitamin E dalam olive 

oil topikal intraperitoneum dengan simvastatin oral, lebih rendah dibanding jika 

hanya diberi vitamin E dalam olive oil topikal intraperitoneum p=0,018, atau jika 

hanya diberi simvastatin oral dengan p=0,004. Dari hasil analisis didapatkan, 

Gambar 11. Boxplotkadar PAI-1 cairan peritoneum wistar yang dibuat adhesi(dalam ng/mL): 
ANOVA, p<0,005. Perbedaan antar kelompok # dibanding R0, p=0,000, ## dibanding R1, p=0,018, 

### dibanding R2, p=0,004. 

R0 R1 R2 R3 Kelompok 

Kadar PAI-1 
(ng/mL) 

# 

## 

### 
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pemberian kombinasi vitamin E dalam olive oil topikal intraperitoneum dengan 

simvastatin oral secara bermakna akan menurunkan kadar PAI-1 cairan 

peritoneum dibanding dengan kontrol, maupun pemberian tunggal simvastatin 

oral atau vitamin E dalam olive oil topikal intraperitoneum. Pemberian kombinasi 

vitamin E dalam olive oil topikal intraperitoneum dengan simvastatin oral akan 

memberikan efek potensiasi dengan menurunkan mean kadar PAI-1 cairan 

peritoneum sebesar 5 kali dibanding dengan pemberian tunggal simvastatin oral 

atau vitamin E dalam olive oil topikal intraperitoneum. 

5.2. Korelasi derajat adhesi dengan kadar PAI-1 cairan peritoneum 

Analisis statistik untuk mengetahui korelasi antara kadar PAI-1 cairan 

peritoneum yang merupakan variabel numerik,dengan derajat adhesi yang 

merupakan variabel ordinal, menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil uji 

korelasi didapatkan korelasiyang sangat kuat (r=0,909) antara kadar PAI-1 cairan 

peritoneum dan derajat adhesi pada wistar yang dibuat adhesi 

intraperitoneump=0.000, dimanasemakin tinggi kadar PAI-1 cairan peritoneum 

derajat adhesi semakin tinggi. 
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Gambar 12.Scatter plotkorelasi antara kadar PAI-1 cairan peritoneum dan derajat adhesi pada 

wistar yang dibuat adhesi intraperitoneum (p=0.000, r=0,909) 


