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BAB 5 

HASIL DAN BAHASAN 

 

V.1 Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5. Consolidated report penelitian 

Total sampel 

(n = 90) 

Dutasteride 

0,5 mg + 1 

kapsul teh 

hijau (P3) 

(n = 23) 

Dutasteride 0,5 

mg + placebo 

(P1) 

(n = 23) 

1 kapsul teh 

hijau + placebo 

(P2) 

(n = 22) 

Placebo + 

placebo  

(K) 

(n = 22) 

Random 

alokasi 

Follow – up 14 

hari kepatuhan 

minum obat 

(n = 23)  

Follow – up 14 

hari kepatuhan 

minum obat  

(n = 23) 

Follow – up 14 

hari kepatuhan 

minum obat  

(n = 22) 

Follow – up 14 

hari kepatuhan 

minum obat 

(n=22) 

 

Operasi TURP  

(n = 22) 

Operasi TURP  

(n = 21) 

Operasi TURP  

(n = 20) 
Operasi TURP  

(n = 20) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam post 

TURP 

(n = 22) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam post 

TURP 

(n = 21) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam post 

TURP 

(n = 20) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam 

post TURP 

(n = 20) 

Analisa Ht 

1 x 24 jam pre 

TURP 

 (n = 22) 

Analisa Ht 

1 x 24 jam pre 

TURP  

(n = 21) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam pre 

TURP  

(n = 20) 

Analisa Ht  

1 x 24 jam pre 

TURP  

(n = 20) 

Pemeriksaan  

IHC 

 (HIF – 1 α) 

(n = 19) 

Pemeriksaan  

IHC 

 (HIF – 1 α) 

(n = 19) 

Pemeriksaan  

IHC 

 (HIF – 1 α) 

(n = 19) 

Pemeriksaan  

IHC 

 (HIF – 1 α) 

(n = 19) 

 Drop out  P3 = 1 

sampel (Resiko 

tinggi operasi : 

Gagal jantung 

NYHA III) 

 Drop out P1 = 2 

sampel (tidak 

patuh minum  

obat (<14 hari) 

Drop out 

 P1 = 1 

sampel 

 P2 = 1 

sampel 

 P3 = 1 

sampel 

 K = 1 

sampel 

(Reagen 

habis) 

 Drop out 
P2 = 2 

sampel 

(resiko 

tinggi 

operasi : 

Gagal 
jantung  

NYHA III) 

 Drop out 
K = 2 

sampel 

(menolak 

operasi) 

 Drop out P3 = 2 

sampel 

(Spesimen rusak) 

 Drop out P1 = 1 

sampel 

(Spesimen rusak) 
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Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel penelitian adalah  

penderita BPH datang ke RSUP Dr. Kariadi Semarang yang secara klinis dan 

sonografi telah di diagnosis sebagai BPH dan direncanakan untuk menjalani 

operasi TURP. Setelah menjalani operasi TURP sampel kemudian diperiksakan 

ke laboratorium Patologi Anatomi RSUP Dr. Kariadi. 1 x 24 jam sebelum dan 

setelah operasi dilakukan pemeriksaan hematokrit di laboratorium patologi klinik 

RSUP Dr.Kariadi. 

Semua pasien BPH yang memenuhi kriteria inklusi dicatat identitas, suhu 

tubuh, hasil pemeriksaan darah  rutin, urin rutin, kimia darah (faal hati dan ginjal), 

PSA, kultur urine, volume prostat trans rektal. Setelah mendapat perlakuan 

dengan diberikan obat selama paling sedikit 14 hari, 1 x 24 jam pre op pasien 

diperiksa Ht, dan Faktor pembekuan darah hasilnya normal lalu pasien dilakukan 

prosedur TURP (Trans Urethral Resection of Prostate) , dicatat tanggal operasi 

dan jumlah jaringan kerokan prostat Spesimen TURP diambil sebanyak 5-10  

kerokan  prostat periurethra dan dikirim ke laboratorium PA kemudian dilakukan 

pemeriksaan HIF – 1 α ( Hypoxia induced factor – 1 alpha) dengan teknik blok 

parafin. Kadar Ht post op 1 x 24 jam diperiksa Kadar HIF – 1 α Selama waktu 14 

hari atau lebih tidak ada kelompok yang meminum teh jenis lainnya, 

mengkonsumsi antikoagulan dan terdapat 14 sampel yang drop out. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabel 3. Karakteristik data pada operasi TURP 

  

Deskripsi Kelompok P1 

(Dutasteride + 

placebo) 

Kelompok P2 

(Teh hijau + 

placebo) 

Kelompok P3 

(Dutasteride 

+ Teh hijau) 

Kelompok K 

(Placebo + 

placebo) 

p 

n 19 19 19 19  

Usia (Mean,SD) 67,74±7,76 70,26±9,50 70,37±6,80 70,42±8,87 0,703 

Volume prostat (cc) 45,63±17,46 43,1±14,84 39,63±13,24 44,09±17,61 0,693 

Lama operasi 35,37 ± 2,81 35,00 ± 3,05 34,32 ± 4,07 34,58 ± 3,59 0,789 

Lama pemberian obat 14,63 ± 0,895 14,68 ± 1,057 14,74 ± 0,933 14,84 ± 1,167 0,957 

Ht pre TURP (%) 37,61±1,76 37,06±1,52 37,20±1,66 37,78±2,06 0,559 

 

Hasil tabel karakteristik data ini dilakukan dengan uji statistik one way 

anova oleh karena data yang di didapatkan berdistribusi normal dan homogen 

untuk usia antar kelompok didapatkan p = 0,703 yang berarti perbedaannya tidak 

signifikan. Volume prostat antar kelompok didapatkan p = 0,693 dimana yang 

berarti perbedaannya tidak signifikan dan lama operasi antar kelompok didapatkan 

p = 0,789 dimana yang berarti perbedaannya tidak signifikan 

 

V.1.1 Nilai ekspresi HIF – 1 α 

 

Tabel 4. Rerata Persentase HIF-1 (%) pada masing-masing kelompok  

Persentase HIF-1 (%) Mean  SD p 

P1 59,32  14,69 

0,491
‡
 

P2 59,11  20,73 

P3 64,21  14,95 

K 58,16  16,00 

Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
‡
 Kruskal Wallis Test 

 

 Hasil uji statistik dengan tes Kruskal wallis pada 4 kelompok tersebut 

didapatkan p = 0,491 yang berarti perbedaan Persentase HIF - 1α diantara 4 

kelompok tidak signifikan. 
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V.1.2 Kadar Hematokrit setelah perlakuan 

 

Tabel 5. Rerata Data Kadar HT (%) pre dan post TURP pada masing-masing 

kelompok setelah perlakuan 

 

Kadar HT (%) 
Pre Post 

p 
Mean  SD Mean  SD 

P1 37,61  1,76 37,00  1,70 0,000
¥
 

P2 37,06  1,52 36,52  1,56 0,000
¥
 

P3 37,20  1,66 36,79  1,69 0,000
¥
 

K 37,78  2,06 36,65  2,19 0,000
¥
 

P 0,559
¤
 0,704

¤
  

Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
¥
 Paired Sample t Test 

¤
 One Way ANOVA 

 

Hasil uji one way ANOVA didapatkan perbedaan kadar hematokrit pre 

operasi antar kelompok p = 0,559 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Dengan uji yang sama didapatkan perbedaan kadar hematokrit post operasi antar 

kelompok p = 0,704 dengan sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil 

uji t berpasangan kadar hematokrit pre dan post op tiap kelompok menunjukkan 

hasil p = 0,000 ; maka menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

 

Tabel 6. Rerata Δ Data Kadar HT (%) pada masing-masing kelompok  

Perlakuan Mean  SD p 

P1 -0,61  0,20 

0,000*
‡
 

P2 -0,54  0,25 

P3 -0,41  0,27 

K -1,13  0,69 

Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
‡
 Kruskal Wallis Test 

 

Hasil uji statistik dengan tes Kruskal wallis pada 4 kelompok tersebut 

didapatkan p = 0,000 yang berarti perbedaan penurunan kadar Ht pre dan post 
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operasi pada 4 kelompok tersebut signifikan. Namun untuk mengetahui kelompok 

mana yang signifikan maka dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. 

 

Tabel 7. Signifikansi Δ Data Kadar HT (%) antar masing-masing kelompok  

Δ Data Kadar HT (%)
£
 P2 P3 K 

P1 0,213 0,001* 0,005* 

P2 – 0,005* 0,001* 

P3  – 0,000* 

Keterangan : 

* Signifikan p < 0,05 
£
 Mann Whitney Test 

 

Hasil uji statistik dengan uji Mann Whitney didapatkan perbandingan 

persentase penurunan kadar Ht kelompok P1 terhadap kelompok P2 didapatkan p 

= 0,213 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.  kelompok P1 terhadap 

kelompok P3 didapatkan p = 0,001 berarti ada perbedaan yang signifikan. 

kelompok P1 terhadap kelompok K didapatkan p = 0,005 berarti ada perbedaan 

yang signifikan. kelompok P2 terhadap kelompok  P3 didapatkan p = 0,005 berarti 

ada perbedaan yang signifikan. kelompok P2 terhadap kelompok K didapatkan p 

= 0,001 berarti ada perbedaan yang signifikan. kelompok P3 terhadap kelompok 

K didapatkan p = 0,000 berarti ada perbedaan yang signifikan.  

 

 

V.2. Bahasan 

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada presentase HIF – 1 α antara kelompok yang diberikan kombinasi dutasteride 

dan teh hijau (P3) dengan kelompok yang hanya diberikan dutasteride saja (P1), 

kelompok yang hanya diberikan teh hijau saja (P2) dan kelompok tanpa perlakuan 

(K).  

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa agent 5 α reduktase inhibitor ( 

dutasteride) disebutkan dapat menurunkan ekspresi dari hypoxia induced factor – 

1 alpha (HIF - 1α) pada jaringan sub epithelial prostat.
13

 Terapi tumor prostat 
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dengan EGCG yang merupakan senyawa aktif dari teh hijau dengan ion besi 

menghilangkan peningkatan transkripsi yang dimediasi HIF – 1 alpha yang 

tampak pada terapi tunggal dengan EGCG.
24

 Sehingga diharapkan terjadi 

sinergisme kerja antara teh hijau dengan dutasteride. 

Secara teoritis hipoksia diduga sebagai perangsang yang paling poten dari 

VEGF, dan ekspresinya secara transkripsional diatur oleh HIF – 1. Peran HIF – 1 

sangat penting, sebagai pengatur transkripsi genom secara luas diidentifikasi 

untuk hemostasis O2 sebagai respon terhadap stress hipoksia. HIF – 1 merupakan 

heterodimer yang terdiri atas subunit HIF - 1α dan HIF - 1β. HIF – 1 β 

diekspresikan secara konstitutif., dimana ekspresi HIF – 1 α dipertahankan pada 

level rendah pada kebanyakan sel dalam kondisi normal.
55

  

Dalam kondisi hipoksia, HIF – 1 α melepaskan degradasi proteosomal dan 

kemudian ditanslokasikan ke nukleus. Proses yang terbentuk sebagai hasil dari 

penghambatan aktivitas prolylhidroxylase yang bergantung oksigen yang 

memodifikasi residu 564 dan 402, dan proses berikutnya diperantarai oleh sinyal – 

sinyal lokalisasi inti sel. Modifikasi enzimatik ini dari HIF – 1 α diperlukan untuk 

mengikat protein von hippel-lindau, dimana mengenali komponen dari ligase 

protein ubiquitin E3 yang merupakan target dari HIF – 1 α untuk degradasi 

proteosomal. Secara kontras terhadap pengaturan ketergantungan oksigen dari 

degradasi HIF – 1 α, dilaporkan faktor yang menginduksi sintesis protein HIF – 1 

α melalui jalur transduksi sinyal membawa kepada reseptor tirosin kinase terhadap 

PI3K terhadap serine / threonine kinase AKT dan FRAP. 
55,101 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan perbedaan persentase yang 

signifikan pada kelompok dengan kombinasi dutasteride dan teh hijau 

dibandingkan dengan ketiga kelompok lainnya. Kelompok yang hanya diberikan 

teh hijau saja (P2) ini diharapkan terjadi  penghambatan jalur P13k/Akt oleh teh 

hijau mengakibatkan produksi HIF – 1 α akan menurun sehingga angiogenesis 

akan menurun pula. Namun hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Hilpakka RA et al bahwa EGCG pada teh 

hijau memiliki potensi sebagai penghambat aktivitas 5 – alpha reductase yang 

berpengaruh terhadap terjadinya BPH.
106

 Penelitian yang dilakukan oleh Drsata et 
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al Fitofarmaka seperti cathechin pada teh hijau bermanfaat sebagai penghambat 5 

alpha reduktase yang non steroid.
107

 Liao S et al didapatkan bahwa kandungan 

EGCG dalam teh hijau bekerja sinergisme dalam memperkuat efek inhibisi 5 

alpha – reductase oleh dutasteride.
102

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila 

bekerja sendiri teh hijau menjadi kurang efektif. 

Kelompok pemberian hanya dutasteride saja (P1) dibandingkan dengan 

ketiga kelompok lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Dutasteride bekerja 

menurunkan aktivitas growth factor dengan menghambat konversi testosteron 

menjadi dehidrotestosteron (DHT), membuat aktivitas androgen menurun 

sehingga akan menurunkan aktivasi tirosin kinase dan menurunkan produksi HIF 

– 1 α. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pastore et al dan Kravchick et al 

bahwa setelah 6 minggu pemberian dutasteride baru dapat mengurangi 

vaskularisasi jaringan prostat. Penelitian yang dilakukan oleh Ku JH et al bahwa 

pemberian dutasteride kurang dari 4 minggu tidak menekan ekspresi dari HIF – 1 

α pada jaringan prostat manusia. Sehingga menjadi penyebab hasil yang tidak 

signifikan dari perbedaan kadar HIF - 1α antar kelompok tersebut.
13,15,103

 

Sehingga lama waktu pemberian juga dapat mempengaruhi efektifitas obat 

tersebut. 

Kelompok pemberian kombinasi dutasteride dan teh hijau (P3) dengan 

ketiga kelompok lainnya perbedaan persentase kadar HIF - 1α tidak signifikan. 

Secara bioavaibilitas, dalam keradaan perut kosong polifenol teh hijau mudah 

diabsorbsi oleh mukosa usus. Absorbsinya sangat dipengaruhi oleh pH, makanan 

dalam usus, alkohol, rokok, enzim di empedu yang terlibat dalam metabolisme.
61

 

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan variabilitas farmakokinetik inter 

individu dari bentuk konjugat maupun non konjugat PFTH dalam plasma darah.
61

 

Kadar maksimal Polifenol teh hijau dalam plasma dicapai 2-4 jam setelah 

dikonsumsi. Konsentrasi maksimal EGCG plasma dicapai setelah 4 jam dan yang 

paling lambat turun dengan t1/2 hampir 7 jam.
61,67

 Oleh karena itu diduga hasil 

yang tidak signifikan ini dipengaruhi oleh variabilitas farmakokinetik dari 

polifenol teh hijau dan jangka waktu pemberian dutasteride yang kurang dari 4 

minggu. 
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Faktor lainnya dapat mempengaruhi hasil yang tidak signifikan terhadap 

ekspresi HIF - 1α adalah jalur JAK/STAT 3. Penelitian yang dilakukan 

Matsumura et al, didapatkan bahwa ekspresi HIF - 1α bukan hanya dipengaruhi 

oleh kondisi hipoksia namun juga dapat ditingkatkan regulasinya oleh jalur 

JAK/STAT 3, dimana jalur ini belum diketahui apakah dipengaruhi oleh teh hijau 

maupun dutasteride atau tidak.
111 

Hasil uji statistika mengenai perbedaan kadar hematokrit pre dan pasca 

operasi antar kelompok didapatkan pada kelompok kombinasi dutasteride dan teh 

hijau (P3) lebih sedikit terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kelompok 

yang hanya diberikan dutasteride saja (P1), dan teh hijau saja (P2) atau tanpa 

perlakuan (K) secara signifikan dengan p < 0,05. Perbedaan penurunan hematokrit 

antara kelompok P2 dengan kelompok K signifikan, namun dengan kelompok P1 

tidak signifikan.  Antara kelompok P1 dengan kelompok K terdapat perbedaan 

penurunan kadar hematokrit yang signifikan. 

TURP ( Transurethral Resection of Prostate ) masih merupakan gold 

standar untuk penanganan kasus BPH. Komplikasi yang paling sering terjadi 

adalah pendarahan intra dan perioperatif. Namun pendarahan tersebut diharapkan 

dapat dikurangi dengan pemberian teh hijau dan dutasteride. Hasil yang diperoleh 

belum sesuai dengan yang diharapkan bahwa kelompok yang diberikan kombinasi 

teh hijau dan dutasteride lebih poten dalam mengurangi ekspresi HIF – 1 sejalan 

dengan mengurangi pendarahan pre dan pasca TURP bila dibandingkan dengan 

pemberian dutasteride saja atau teh hijau saja atau tanpa diberikan kedua obat 

tersebut. 

Hasil uji statistika mengenai perbedaan kadar hematokrit pre dan pasca 

operasi antar kelompok didapatkan pada kelompok kombinasi dutasteride dan teh 

hijau (P3) lebih sedikit terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kelompok 

yang hanya diberikan dutasteride saja (P1), dan teh hijau saja (P2) atau tanpa 

perlakuan (K) secara signifikan, perbedaan penurunan hematokrit antara 

kelompok P2 dengan kelompok K signifikan, antara kelompok P1 dengan 

kelompok K terdapat perbedaan penurunan kadar hematokrit yang signifikan. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan hematokrit pada pasca 
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operasi TURP pada penelitian ini, antara lain lama tindakan dan balance cairan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ather et al menemukan bahwa pendarahan yang 

terjadi pada saat dilakukan TURP dipengaruhi oleh lama operasi dan ukuran 

prostat.
108

 Penelitian yang dilakukan oleh Kirollos et al juga mengemukakan 

bahwa  ukuran dari prostat mempengaruhi pendarahan pada saat operasi TURP.
109

 

Penelitian yang dilakukan oleh Miyao H et al ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan hematokrit pada kelompok yang mengalami syndrome TURP dengan 

yang asimtomatik. Penurunan hematokrit ini diasumsikan terjadi oleh karena 

hemodilusi pada saat operasi TURP yang juga dipengaruhi oleh lama tindakan 

operasi.
110 

Hasil uji statistika antara kelompok yang hanya diberikan dutasteride saja 

(P1) dengan kelompok yang diberikan teh hijau saja (P2) tidak signifikan. 

Penelitian yang dilakukan Pastore et al didapatkan penurunan Hemoglobin atau 

Hematokrit yang signifikan pada pemberian dutasteride selama 6 minggu.
103

 

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Hahn RG et al tidak ditemukannya 

adanya perbedaan kehilangan darah yang signifikan antara kelompok yang 

diberikan dutasteride dengan kelompok tanpa perlakuan.
104

 Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Boccon – Gilbod L et al disimpulkan bahwa perbedaan kehilangan 

darah pada pasien yang diberikan dutasteride sebelumnya selama 4 minggu 

dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan setelah dilakukan TURP 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil yang tidak signifikan diasumsikan 

terjadi oleh karena dipengaruhi oleh lamanya pemberian terapi yang 

mempengaruhi penurunan hematokrit pada operasi TURP .
105

 

   


