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BAB V 

HASIL 

Studi ini melibatkan 46 sampel yang terbagi dalam dua kelompok, kelompok 

sampel hipospadia isolated (n=23) dan kelompok laki-laki normal (n=23). 

Karakteristik pasien hipospadia di Indonesia tampak dari rata-rata usia mereka 

saat pertama kali datang ke Pusat Riset Biomedik (CEBIOR). Kebanyakan pasien 

adalah rujukan dari dokter bedah urologi maupun dokter anak untuk pemeriksaan  

kromosom atau analisis mikrodelesi AZF dan SRY sebelum menjalankan serangkaian 

operasi repair. Rata-rata usia saat datang adalah 46,9 bulan (7 tahun 2 bulan). Usia 

tertua saat datang ke CEBIOR adalah 168 bulan (14 tahun), dan usia termuda adalah 

3 bulan. Gambar V.1 memperlihatkan karakteristik sampel yang diperlihatkan dengan 

riwayat obstetri dan riwayat paparan bahan kimia berbahaya. 

 

Gambar V.1. Karakteristik pasien sampel hipospadia. Tujuh puluh delapan persen 

(18/23) lahir dari ibu primiparitas, 43,5% (10/23) lahir dengan BBLR, 17,4% (4/23) lahir 

dengan prematur, 8% (2/23) lahir dari ibu usia tua dan kehamilan kembar, 52% (12/23) 

sampel memiliki orang tua dengan riwayat paparan obat nyamuk dan ayah yang perokok, 

30% (7/23) sampel lahir dari ibu yang mengkonsumsi obat penguat kehamilan, dan 13% 

(3/23) sampel lahir dari orang tua dengan riwayat terpapar pestisida. 
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Diagnosis hipospadia isolated didapatkan dari pemeriksaan klinik oleh Tim 

Penyesuaian Kelamin FK-UNDIP. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi diambil 

DNA-nya dan dilakukan pemeriksaan polimorfisme V89L gen SRD5A2 dengan 

metode PCR-RFLP dan konfirmasi dengan sekuensing. Beberapa produk PCR 

sebelum dicerna dengan enzim restriksi RsaI dan sebelum dikirim untuk sekuensing 

dapat dilihat pada gambar V.2. 

 

Gambar V.2. Visualisasi produk PCR yang dijalankan pada gel agarose 0,8% 

elektroforesis. Kolom 1 : marker 100bp DNA ladder , kolom 2-3 : Blanko, kolom 4-16 : 

produk PCR dengan besar produk sekitar 330 bp.  
 

 RFLP dari produk PCR sebelumnya divisualiasasi dengan gel agarose 3% 

namun fragmen pita ≤100 bp tidak tampak jelas sebagaimana pada gambar V.3. Oleh 

sebab itu, peneliti beralih menggunakan polyacrilamide gel electoroforesis (PAGE) 

untuk memperoleh fragmen pita yang lebih jelas. Gambar V.4 memperlihatkan hasil 

visualisasi PAGE dari beberapa sampel. 
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Gambar V.3.  Visualisasi Produk RFLP dengan gel agarose 3%. Fragmen pita <100bp 

tidak tampak jelas. M= Marker, B= Blangko. 
 

 

Gambar V.4. Hasil visualisasi RFLP menggunakan gel poliacrilamide 10% dengan 

pengecatan silver . Kolom 1 & 13 : marker 100bp DNA ladder. Kolom 2 : blanko. Kolom 4, 

5, 9, 12 menunjukan Wildtype allel (GG) yang diperlihatkan dengan munculnya pita ukuran 

169, 105 dan 64bp. Kolom 3 & 11 menunjukan alel heterozigot (CG) yang diperlihatkan 

dengan munculnya pita 169, 105, 83, dan 64 bp. Kolom 6, 7 & 8 menunjukan mutant allel 

(CC) yang diperlihatkan dengan munculnya pita 169, 105, dan 83 bp. 
 

Selanjutnya untuk konfirmasi, sekuensing dilakukan untuk semua sampel. 

Gambar V.5 memperlihatkan kromatogram sekuensing dari beberapa sampel. Hasil 

169bp 

105bp 

83bp 

64bp 
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sekuensing dianalisis dengan software Mutation Surveyor dan dilanjutkan dengan 

Alamut ver 2.6-1 untuk memastikan bahwa polimorfisme yang dicari berada di posisi 

yang benar. 

 

 (A)  

 (B) 

 ( C ) 

Gambar V.5. Hasil kromatogram sekuensing SNP V89L. (A) Kromatogram sekuensing 

yang memperlihatkan hasil heterozigot CG; (B) Hasil sekuensing yang memperlihatkan hasil 

homozigot CC; (C) Hasil sekuensing memperlihatkan homozigot GG. Panah : posisi SNP 

V89L di kodon c.265. 

 

Distribusi genotip GG, CG, dan CC pada kelompok hipospadia dan kontrol 

laki-laki normal diperlihatkan pada tabel V.1. 
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  Tabel V.1. Distribusi genotip kelompok hipospadia dan kelompok 

normal 

   Kelompok 

Total    Hipospadia Normal 

Alel CC Jumlah 8 5 13 

% dalam Kelompok 34.8% 21.7% 28.3% 

GG Jumlah 6 6 12 

% dalam Kelompok 26.1% 26.1% 26.1% 

CG Jumlah  9 12 21 

% dalam Kelompok 39.1% 52.2% 45.6% 

Total Jumlah 23 23 46 

% dalam Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 

X
2
 = 1.121  ; p value : 0.571 (chi square test lihat lampiran) 

Selanjutnya genotip homozigot CC dan CG dikelompokan kedalam alel MUTAN dan 

homozigot GG ke dalam wil type (WT). Didapatkan nilai PR (  sebes      ) : 

sebesar 1.0; 95% CI: 0.268–3.729, p value : 1.0 (lihat lampiran). Tabel V.2 

memperlihatkan cross-tabulation kelompok mutan dan wildtype. 

Tabel V.2. Cross-tabulation kelompok MUTAN vs WT (Wildtype)  

 

   Kelompok 

Total    Hipospadia Normal 

MUTvsWT CC+CG Jumlah 17 17 34 

% dalam Kelompok 73.9% 73.9% 73.9% 

GG Jumlah 6 6 12 

% dalam Kelompok 26.1% 26.1% 26.1% 

Total Jumlah 23 23 46 

% dalam Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 

p value : 1.0 (pearson chi-square lihat lampiran) 

CC+CG 
GG 

 



39 

 
 

Frekuensi alel C dan G pada kelompok hipospadia dan kontrol serta frekuensi 

keseluruhan alel C dan G disajikan dalam tabel V.3. 

Tabel V.3. Frekuensi alel C dan G 

Alel 

Frekuensi 

Total frekuensi 

Hipospadia Normal 

C 0,27 0,24 0,51 

G 0,23 0,26 0,49 

 

Frekuensi alel diatas bukanlah frekuensi genotip dan tidak mencerminkan frekuensi 

fenotip dikarenakan suatu frekuensi alel polimorfisme yang sama-sama berinteraksi 

dengan faktor risiko lain (lingkungan, hormonal, epigenetik) dalam timbulnya suatu 

penyakit multifaktorial. 

Semua sampel hipospadia maupun kelompok normal memiliki kromosom 

46,XY. Klasifikasi fenotip hipospadia dari 23 sampel terlihat pada gambar V.6. 

 

Gambar V.6. Distribusi fenotip hipospadia. Fenotip terbanyak yang dijumpai adalah 

hipospadia penile diikuti fenotip lain yang beragam. 
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Pasien hipospadia isolated yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada 

proyek penelitian sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan analisis mikrodelesi gen 

AZF dan SRY. Dari semua sampel hipospadia terdapat 2 sampel dari 23 sampel 

(8,7%) dengan mikrodelesi AZF yaitu  parsial AZFa dimana lokasi OUE berada di 

penile (S2) dan di penoscrotal (S6). Hasil tabulasi fenotip vs mikrodelesi AZF dan 

SRY tampak pada tabel V.4. 

Tabel. V.4 Fenotip vs Mikrodelesi AZF dan SRY 

No 
Kode 

sampel 

Fenotip 

Hipospadia 

Tidak ada 

mikrodelesi 

Mikrodelesi AZF dan SRY 

AZF a AZF b AZF c SRY 

1 S1 Penile + - - - - 

2 S2 Penile 

 

+ - - - 

3 S3 Penile + - - - - 

4 S4 Penoscrotal + - - - - 

5 S5 Penile + - - - - 

6 S6 Penoscrotal + - - - 

7 S7 Penoscrotal + - - - - 

8 S8 Penile + - - - - 

9 S9 Penoscrotal + - - - - 

10 S10 Penoscrotal + - - - - 

11 S11 Penile + - - - - 

12 S12 Penile + - - - - 

13 S13 Penoscrotal + - - - - 

14 S14 Penile (2 OUE) + - - - - 

15 S15 Penile + - - - - 

16 S16 Penile + - - - - 

17 S17 Penoscrotal + - - - - 

18 S18 Penoscrotal + - - - - 

19 S19 Penile + - - - - 

20 S20 Coronal + - - - - 

21 S21 Scrotal + - - - - 

22 S22 Penile + - - - - 

23 S23 Scrotal + - - - - 
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