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BAB V

HASIL

Penelitian dilakukan pada 18 ekor kelinci New Zealand berusia 4-8

bulanu dengan berat badan 2 kilogram. Kemudian dilakukan dilakukan adapatasi

selama 1 minggu, dan diberikan pakan standar. Setelah itu dilakukan pematahan

tulang femur dan dibagi menjadi tiga kelompok secara random dengan jumlah

masing masing kelompok 6 ekor kelinci.

Kelompok kontrol (K) dengan jumlah kelinci 6 ekor tidak diberikan

colostrum basic protein , pada akhir penelitian tidak didapatkan kelinci yang

mati atau masuk dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah kelinci tetap 6 ekor

sampai akhir penelitian. Nilai median perhitungan kadar osteocalsini pada hari

ke-14 : 2,50 ( tabel 3). Rata-rata hasil perhitungan kadar bone alkali phospatase

pada hari ke-14 0,1199  0,0112 IU ( tabel 4) .

Kelompok perlakuan 1 (P1) dengan jumlah kelinci 6 ekor diberikan

colostrum basic protein 1% , pada akhir penelitian tidak didapatkan kelinci yang

mati atau masuk dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah kelinci tetap 6 ekor

sampai akhir penelitian. Nilai median kadar osteocalsini pada hari ke-14 : 3,25

( tabel 3). Rata-rata hasil perhitungan kadar bone alkali phospatase pada hari ke-

14 : 0,1187  0,0132 IU (tabel 4).
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Kelompok perlakuan 2 (P2) dengan jumlah kelinci 6 ekor diberikan

colostrum bovine 10 % , pada akhir penelitian tidak didapatkan kelinci yang mati

atau masuk dalam kriteria eksklusi, sehingga jumlah kelinci tetap 6 ekor sampai

akhir penelitian. Nilai median hasil perhitungan kadar osteocalsini pada hari ke-

14 3,750 ( tabel 3 ). Rata-rata hasil perhitungan kadar bone alkali phospatase

pada hari ke-14 0,1538  0,1255 IU ( tabel 4 ).

Dari data kadar bone alkali phospatase dan osteocalsin hasil uji

normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk didapatkan bahwa distribusi datanya

tidak normal untuk masing-masing kelompok.

Tabel 3. Nilai median kadar Osteocalsin

Variabel Mean  SD Median Min. Max. p

Kontrol 2,583  0,665 2,500 2,00 3,500

Perlakuan I 3,333  0,408 3,250 3,00 4,00

Perlakuan II 3,667  0,408 3,750 3,00 4,00

0,022*

Tabel 4 . Nilai rata rata kadar BALP

Variabel Mean  SD Shapiro-Wilk

Perlakuan I 0,1187  0,0132 0,381

Perlakuan II 0,1538  0,1255 0,034

Kontrol 0,1199  0,0112 0,460
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Analisis statistik yaitu uji beda dilakukan terhadap variabel-variabel

tersebut. Oleh karena skala variabel independen numerik dan ordinal sedangkan

variabel dependennya nominal dengan distribusi datanya tidak normal yang

didapatkan dari analisis menggunakan Shapiro Wilk karena n < 50 maka analisis

statistik menggunakan Kruskal –Wallis Test dan dilanjutkan menggunakan

Mann Whitney test.

Kelompok

Perlakuan IIPerlakuan IKontrol

D
a
ta

0.1600

0.1400

0.1200

0.1000

Gambar 17 . Rata-rata jumlah kadar bone alkali phospatase antar

kelompok. Terdapat perbedaan yang bermakna dalam kelompok (Kruskal –Wallis

Test P =0,06). Perbedaan antar kelompok P1 dibanding P2 p = 0,004, P1

dibanding K p = 0,873, P2 dibanding K p = 0,010.

p = 0,873* p = 0,004*

p = 0,010*
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Gambar 18 . Nilai median kadar osteocalsin antar kelompok. Terdapat

perbedaan yang bermakna dalam kelompok (Kruskal –Wallis Test P =0,02).

Perbedaan antar kelompok P1 dibanding P2 p = 0,176, P1 dibanding K p = 0,064,

P2 dibanding K p = 0,013.

p = 0,064 p = 0,176

p = 0,013*
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Gambar 19. Kelompok kontrol, 400x, Osteocalcin

Sel-sel osteoblas dengan sitoplasma tercat positif dengan intensitas ringan (skor

1), positivitas pada beberapa sel (skor 2), skor Allred 3.

Gambar 20. Kelompok perlakuan 1, 400x, Osteocalcin

Sel-sel osteoblas dengan sitoplasma tercat positif dengan intensitas sedang (skor

2), positivitas pada lebih dari 1/3 jumlah sel osteoblas yang tampak (skor 4), skor

Allred 6

Gambar 21. Kelompok perlakuan 2, 400x, Osteocalcin

Sel-sel osteoblas dengan sitoplasma tercat positif dengan intensitas kuat (skor 3),

positivitas pada seluruh sel osteoblas (skor 5), skor Allred 8.


