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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histopatologi hati tikus putih yang diinjeksi formalin
dengan dosis bertingkat. Penelitian ini menggunakan hati 24 ekor tikus putih strain Wistar jantan umur 4-5 bulan
dengan berat 180-200 gram. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan
4 kelompok perlakuan. Kelompok kontrol (KO) adalah tikus yang hanya diberi pakan standar tanpa perlakuan
apapun. Kelompok perlakuan 1 (K1), 2 (K2), dan 3 (K3) diberi pakan standar dan diinjeksi formalin secara
intraperitoneal dengan dosis 1; 2,5; dan 5 mg/kg bb per hari. Penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan selama 14
hari. Pada hari ke-15 semua tikus dibunuh dengan menggunakan kloroform, kemudian sampel organ hati diambil
untuk dibuat sediaan histopatologi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANAVA dan apabila terdapat
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis statistik menunjukkan rata-rata (±SD) jumlah
sel hati yang mengalami degenerasi parenkim pada K0, K1, K2, dan K3 berturut-turut adalah (2,40 ± 0,34), (3,40 ±
0,34), (4,73 ± 0,410), dan (5,53 ± 0,50). Jumlah sel hati yang mengalami degenerasi hidropis pada K0, K1, K2, dan
K3 berturut-turut adalah (0,26 ± 0,23), (3,13 ± 0,30), (4,33 ± 1,00), dan (5,40 ± 0,87). Jumlah sel hati yang
mengalami nekrosis pada K0, K1, K2, dan K3 berturut-turut adalah (0,66 ± 0,23), (2,06 ± 0,30), (2,53 ± 0,46), dan
(3,60 ± 1,00). Formalin berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah sel hati yang mengalami degenerasi parenkim,
degenerasi hidropis, dan nekrosis. Pemberian formalin dengan dosis bertingkat selama 14 hari pada tikus putih
menyebabkan perubahan histopatologi sel hati berupa degenerasi parenkim, degenerasi hidropis, dan nekrosis.
Semakin tinggi dosis yang diberikan, semakin banyak kerusakan sel hati yang ditemukan.
Kata kunci: formalin, histopatologi hati, Rattus novergicus
ABSTRACT
This study aimed to determine the histopathology of rat liver induced by gradual dosage of formaldehide.
This study used 24 liver of Wistar rats aged 4-5 months, weighing of 180-200 grams. The research design used was
a completely randomized design (CRD) with 4 unidirectional pattern group treatments. Eachgroup treatment
consisted of six rats. The control group (KO) rat given only the standard feed without any treatment. Treatment
group 1 (K1), 2 (K2), and 3 (K3) were fed with standard feed and injected intraperitoneally with formaldehide doses
of 1, 2.5, and 5 mg/kg bw. The treatment was carried out for 14 consecutive days. On day 15 all rats were eutanized
using chloroform. Then the liver samples taken for histopathological preparations. Data were analyzed using
ANAVA and then followed by Duncan test. Statistical analysis showed that the average (± SD) number of
parenchyma degeneration of liver cell on K0, K1, K2, and K3 were (2.40±0,34), (3.40±0.34), (4.73±0.410) and
(5.53±0.50) respectively. The number of hydropis degeneration of liver cell on K0, K1, K2, and K3 were
(0.26±0.23), (3.13±0.30), (4.33±1.00), and (5.40±0.87) respectively. The number of liver cell necrosis in K0, K1,
K2, and K3 were (0.66±0.23), (2.06±0.30), (2.53±0.46), and (3.60±1.00) respectively. Formalin effect significantly
(P<0.05) on the number of parenchyma degeneration, hydropis degeneration, and necrosis of liver cell. The higher
the dosage given, the more damage the liver cells were found.
Keyword : formalin, liver histopathology, Rattus novergicus
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PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, angka penyalahgunaan obat dan senyawa kimia di Indonesia semakin
meningkat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan bisnis pangan yang semakin pesat sehingga
muncul persaingan dagang yang tidak sehat antara pedagang. Akibatnya, para pedagang mulai
menggunakan zat-zat aditif yang salah satunya berguna untuk memperpanjang masa simpan
bahan pangan seperti formalin (Pramono, 2012). Formalin adalah larutan formaldehid 37%
dalam air apabila diencerkan dinamai larutan formalin (Jivai dan Yetti, 2008). Aprilianti dkk.,
(2007) menambahkan bahwa formalin adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air
dengan kadar 30–40%. Formalin yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan
pada sel dari organ yang dilewatinya. Formalin pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat
menyebabkan kematian karena kerusakan yang dialami oleh organ tubuh misalnya ginjal, hati,
paru-paru dan lain-lain (Niendya dkk., 2011).
Hati merupakan tempat utama untuk aktivitas sintesis, katabolik, dan detoksifikasi
dalam tubuh (Utomo dkk., 2012). Hati merupakan organ yang bersifat sensitif terhadap bahan
atau zat yang bersifat toksik. Salah satu fungsi hati yaitu detoksifikasi semua bahan obat maupun
bahan yang bersifat toksik, setelah diabsorbsi di usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah
kemudian mengalami detoksifikasi dalam hati membentuk bahan yang tidak toksik dan menjadi
lebih polar sehingga mudah untuk dieksresikan (Tatukude dkk., 2014). Metabolisme dan
detoksifikasi formalin terjadi di hati dan menghasilkan metabolit toksik yang dapat merusak sel
hati. Biasanya perubahan yang terjadi akibat pemberian formalin meliputi degenerasi
parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan nekrosis (Pramono, 2012). Formalin yang masuk ke
dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan pada sel dari organ yang dilewatinya. Formalin pada
konsentrasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian karena kerusakan yang dialami oleh
organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru dan lain-lain (Niendya dkk., 2011).
MATERIAL DAN METODE
Penelitian ini menggunakan hati 24 ekor tikus putih (Rattus novergicus) strain Wistar
jantan umur 4-5 bulan dengan berat 180-200 gram yang sudah diinjeksikan formalin. Rancangan
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan 4 kelompok
perlakuan. Kelompok kontrol (KO) adalah tikus yang hanya diberi pakan standar tanpa
perlakuan apapun. Kelompok perlakuan 1 (K1), 2 (K2), dan 3 (K3) diberi pakan standar dan
diinjeksi formalin secara intraperitoneal dengan dosis 1; 2,5; dan 5 mg/kg bb per hari. Penelitian
ini dilakukan secara berkelanjutan selama 14 hari.
Pada hari ke-15 semua tikus dibunuh dengan menggunakan kloroform, kemudian
sampel organ hati diambil untuk dibuat sediaan histopatologi dengan pewarnaan hemaktosilineosin (HE). Pengamatan terhadap perubahan degenerasi dan nekrosis dilakukan dengan
menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 10 x 40 dengan 5 lapang pandang.
Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan metode ANAVA dan apabila
terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Duncan (Steel dan Torrie,1993).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap jumlah sel hati tikus yang mengalami degenerasi parenkim
dan degenerasi hidropis serta nekrosis pada setiap kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel
1 dan Gambar 1.
Tabel 1. Rata- rata (± SD) jumlah sel-sel hati pada tikus yang mengalami degenerasi parenkim,
degenerasi hidropis dan nekrosis yang diinjeksi formalin dengan dosis bertingkat

Perlakuan

Degenerasi
parenkim
2,40 ± 0,34a
3,40 ± 0,34b
4,73 ± 0,41c
5,53 ± 0,50d

K0
K1
K2
K3

Degenerasi
hidropis
0,26 ± 0,23a
3,13 ± 0,30b
4,33 ± 1,00bc
5,40 ± 0,87c

Nekrosis
0,66 ± 0,23a
2,06 ± 0,30b
2,53 ± 0,46bc
3,60 ± 1,00c

Keterangan :
abcd
Superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)
K0 = tikus yang hanya diberi pakan standar tanpa perlakuan apapun
K1 = tikus yang diberi pakan pakan standar dan diinjeksi formalin secara intraperitoneal dengan dosis 1
mg/Kg bb per hari
K2 = tikus yang diberi pakan standar dan diinjeksi formalin secara intraperitoneal dengan dosis 2,5
mg/Kg bb per hari
K3 = tikus yang diberi pakan standar dan diinjeksi formalin secara intraperitoneal dengan dosis 5 mg/Kg
bb per hari
degenerasi parenkim

degenerasi hidropis

nekrosis
5.53

5.4

4.73
4.33
3.4

3.6
3.13
2.53

2.4
2.06

0.66
0.26
K0

K1

K2

K3

Gambar 2. Perbandingan rata-rata jumlah kerusakan sel hati yang mengalami degenerasi
parenkim, degenerasi hidropis, dan nekrosis pada setiap kelompok pemberian formalin dengan
dosis bertingkat
Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata jumlah sel hati yang
mengalami degenerasi parenkim terjadi peningkatan. Hasil analisis statistik menggunakan
analisis of variance (ANAVA) pola satu arah menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) dari
pemberian formalin dengan dosis bertingkat sel-sel hati mengalami perubahan berupa degenerasi
parenkim. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa jumlah sel-sel hati yang mengalami degenerasi
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parenkim berpengaruh nyata pada semua perlakuan. K0 berpengaruh nyata terhadap K1, K2, dan
K3. K1 berpengaruh nyata terhadap K2 dan K3, dan K2 berpengaruh nyata terhadap K3.
Rata-rata jumlah sel hati yang mengalami degenerasi hidropis juga terjadi peningkatan.
Hasil analisis statistik menggunakan (ANAVA) pola satu arah menunjukkan perbedaan yang
nyata (P<0,05) dari pemberian formalin dengan dosis bertingkat terhadap sel-sel hati yang
mengalami perubahan berupa degenerasi hidropis. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa jumlah
sel-sel hati yang mengalami degenerasi hidropis berpengaruh nyata pada beberapa perlakuan. K0
berpengaruh nyata terhadap K1, K2, dan K3. K1 berpengaruh nyata terhadap K3 namun tidak
berpengaruh nyata terhadap K2, dan K2 juga tidak berpengaruh nyata terhadap K3.
Rata-rata jumlah sel hati yang mengalami nekrosis juga terjadi peningkatan. Hasil
analisis statistik menggunakan (ANAVA) pola satu arah menunjukkan ada perbedaan yang nyata
(P<0,05) dari pemberian formalin dengan dosis bertingkat sel-sel hati mengalami perubahan
berupa nekrosis. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa jumlah sel-sel hati yang mengalami
nekrosis berpengaruh nyata pada beberapa perlakuan. K0 berpengaruh nyata terhadap K1, K2,
dan K3. K1 berpengaruh nyata terhadap K3 namun tidak berpengaruh nyata terhadap K2, dan K2
juga tidak berpengaruh nyata terhadap K3.

Gambar 3. Gambaran histologi hati tikus
kelompok kontrol yaitu kelompok tikus
tanpa pemberian formalin. a) struktur inti sel
terletak ditengah, dan b) nampak pola
susunan radier (40x10)

Gambar 4. Gambaran histopatologi hati
tikus kelompok 1 yang diinjeksi formalin
secara intraperitoneal dengan dosis 1
mg/Kgbb per hari. a) degenerasi parenkim,
b) degenerasi hidropis, c) nekrosis (40x10)
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Gambar 5. Gambaran histopatologi hati
tikus kelompok 2 yang diinjeksi formalin
secara intraperitoneal dengan dosis 2,5
mg/Kg bb per hari. Terlihat a) degenerasi
parenkim, b) degenerasi hidropis, c)
nekrosis (40x10)

Gambar 6. Gambaran histopatologi hati
tikus kelompok 3 yang diinjeksi formalin
secara intraperitoneal dengan dosis 5 mg/Kg
bb per hari. Terlihat a) degenerasi parenkim,
b) degenerasi hidropis, c) nekrosis (40x10)

Pada kelompok 1 (K1) yaitu tikus yang diinjeksi formalin secara intraperitoneal dengan
dosis 1 mg/Kg bb per hari, sel-sel hati mengalami degenerasi dan nekrosis, selain itu terlihat
sinusoid berdilatasi (Gambar 3). Pada kelompok 2 (K2) yaitu tikus yang diinjeksi formalin secara
intraperitoneal dengan dosis 2,5 mg/Kg bb per hari, terlihat sel-sel hati mengalami degenerasi
dan nekrosis yang lebih banyak dari kelompok 1, selain itu terdapat sel radang dan sinusoid
berdilatasi (Gambar 4). Pada kelompok 3 (K3) yaitu tikus yang diinjeksi formalin secara
intraperitoneal dengan dosis 5 mg/Kg bb per hari, sel-sel hati mengalami degenerasi dan nekrosis
yang lebih parah dari kelompok perlakuan 1 dan 2, hal ini menunjukkan bahwa besarnya paparan
dosis dalam tubuh berpengaruh terhadap kerusakan yang terjadi pada sel-sel hati (Gambar 5).
Pada kelompok perlakuan yang diberi formalin dosis bertingkat secara intraperitoneal,
terjadi perubahan histopatologi berupa degenerasi parenkim, degenerasi hidropis, dan nekrosis.
Koeman (1987), mengatakan bahwa hati merupakan organ yang bersifat sensitif terhadap bahan
atau zat yang bersifat toksik. Salah satu fungsi hati yaitu detoksifikasi, dimana bahan obat
maupun bahan yang bersifat toksik, setelah diabsorbsi di usus halus dan masuk ke dalam
peredaran darah kemudian mengalami detoksifikasi dalam hati membentuk bahan yang tidak
toksik dan menjadi lebih polar sehingga mudah untuk dieksresikan. Salah satu zat yang memiliki
sifat toksik adalah formalin. Berdasarkan hal tersebut, apabila hati terpapar formalin, maka akan
menyebabkan kerusakan sel hati.
Degenerasi hati terjadi akibat akumulasi bahan toksik dan metabolit lain dalam hati
(Koeman, 1987). Menurut Spector dan Spector (1993), degenerasi sel diartikan sebagai
hilangnya struktur normal sel. Degenerasi parenkim merupakan bentuk degenerasi yang paling
sering terjadi dan bersifat reversibel. Menurut Sarjadi (2003), degenerasi parenkim terjadi karena
adanya pergeseran air ekstraseluler ke dalam sel. Pergeseran ini terjadi karena benda toksik salah
satunya formalin. Menurut Sudiono dkk, (2003) degenerasi hidropis merupakan jejas sel yang
reversibel dengan penimbunan intraselular yang lebih parah jika dibandingkan dengan
degenerasi parenkim. Etiologinya dianggap sama dengan degenerasi parenkim, hanya saja
intensitas rangsang patologik lebih berat dan jangka waktu terpapar yang lebih lama. Menurut
Carlton dan McGavine (1995), secara mikroskopis pada sel-sel yang mengalami degenerasi
hidropis terlihat adanya ruangan-ruangan jernih di sitoplasma tetapi tidak sejernih kolagen
maupun lemak.
Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organime hidup, ditandai dengan
perubahan morfologi sebagai tindakan degradasi progresif oleh enzim-enzim pada sel yang
terjejas (Pramono, 2012). Kematian sel merupakan kerusakan yang bersifat irreversibel, sehingga
hepatosit tidak dapat kembali ke bentuk normal. Kematian sel dapat terjadi melalui proses
apoptosis dan nekrosis sel. Apoptsis merupakan proses kematian sel yang terencana atau
terprogram, sedangkan nekrosis dicirikan dengan adanya sel radang. Nekrosis dapat bersifat
lokal atau difus, yang disebabkan oleh keadaan iksemia, anemia, kekurangan oksigen, bahanbahan radikal bebas, dan gangguan peptida (Lu, 1995). Menurut Sudiono dkk, (2003) salah satu
penyebab terjadinya nekrosis adalah paparan bahan kimia yang bersifat toksik misalnya
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formalin. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan mengeluarkan radikal bebas yang
menyebabkan terjadinya nekrosis sel karena sifat toksik yang dihasilkan oleh formalin itu
sendiri. Kemudian penyebab lain terjadinya nekrosis adalah hipoksia. Hipoksia merupakan
penyebab umum dari jejas sel dan kematian sel, karena kegagalan sistem kardiovaskular dan
keracunan karbon monoksida sehingga menghambat pengangkatan oksigen. Suhita dkk, (2013)
mengatakan secara mikroskopik perubahan yang terjadi pada nekrosis berupa inti padat tampak
gelap (piknosis), inti tampak pecah (karioreksis), dan inti tampak hilang akibat hidrolisis
kromatin (kariolisis).
Larutan formalin yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami metabolisme dengan
cepat dan menjadi asam format terutama dalam hati kemudian akan dikeluarkan melalui urin
namun formalin juga bereaksi dengan protein dinding sel hati (lipoprotein) sehingga dapat
merusak dinding sel hati yang dapat menyebabkan fungsi hati terganggu atau menjadi penyebab
terbentuknya radikal bebas (Jivai dan Yetti, 2008). Evans (2006) melaporkan bahwa radikal
bebas yang dihasilkan oleh formalin dapat menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid membran
sel dan merusak organisasi membran sel. Peroksidasi lipid membran sel memudahkan terjadinya
kerusakan sel hati. Hal ini menunjukkan bahwa formalin sangat berbahaya bagi tubuh. Teda
(2010) menjelaskan formalin merupakan zat yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan
kanker bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak digunakan sesuai fungsinya.
Radikal bebas adalah sekelompok bahan kimia yang bersifat toksik baik berupa atom
maupun molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan (Werdhasari, 2014). Formalin yang
telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan berubah menjadi senyawa asam format. Asam
format yang sudah terbentuk masuk akan beredar dalam tubuh, salah satunya menuju organ hati
melalui vena porta. Di dalam hati, asam format akan mempengaruhi semua sel yang ada di hati.
Sel Kupffer hati akan memicu pengeluaran Reactive Oxygen Species (ROS) yang merupakan
radikal bebas yang bersifat toksik apabila terdapat di dalam tubuh. Radikal bebas yang terbentuk
akan menyebabkan terbukanya kanal pada membran mitokondria. Hal ini menyebabkan
keluarnya protein salah satunya sitokrom ke sitosol. Proses tersebut sel dalam keadaan
kekurangan ATP sehingga perlahan-lahan akan menyebabkan hipoksia dan berakhir dengan
kerusakan sel diantaranya degenerasi sel dan kematian sel (nekrosis) (Peanasari dkk, 2015).
Lamanya paparan dan besarnya dosis formalin akan berefek terhadap kerusakan yang
terjadi pada sel hati berupa degenerasi dan nekrosis. Aprilianti dkk., (2007) mengatakan apabila
formalin masuk ke dalam tubuh secara rutin dan terus menerus akan mengakibatkan
penumpukan pada tubuh. Penumpukan ini antara lain mengakibatkan nekrosis, penciutan selaput
lendir, terdapat kelainan pada hati, ginjal, jantung, dan otak, serta mengakibatkan kegiatan sel
berhenti. Pada kelompok 3 pemberian formalin dengan dosis 5 mg/Kg bb menunjukkan jumlah
kerusakan sel hati yang lebih parah dari pada kelompok 1 dan 2. Artinya besarnya dosis sangat
berefek terhadap jumlah kerusakan sel hati. Hal ini sesuai dengan pernyataan Monticello (1990)
yang disitasi oleh Odinko dkk, (2012) bahwa efek dari paparan formalin tergantung pada teknik
pemberian dan tingkatan dosis.
Hasil yang diperoleh antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menunjukkan
perbedaan yang nyata yaitu antara kelompok kontrol yang tidak diberi formalin dengan K1, K2,
dan K3. Hasil ini menunjukkan bahwa formalin yang digunakan 14 hari secara intraperitoneal
dapat menyebabkan terjadinya perubahan histopatologi hati dibandingkan dengan yang tidak
diberikan formalin. Perubahan histopatologi hati akibat paparan formalin sendiri pernah diteliti
oleh Pramono (2010) yang melakukan pemaparan formalin terhadap tikus wistar albino selama
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kurun waktu tertentu mengalami perubahan histopatologi hati berupa degenerasi parenkim,
degenerasi hidropis, dan nekrosis.
Pada umunya degenerasi parenkim yang terdapat pada setiap kelompok perlakuan
terjadi peningkatan, pada kelompok 3 dengan dosis 5 mg/Kg bb jumlah kerusakan yang terjadi
lebih banyak daripada kelompok 1 dan 2 berturut-turut dengan dosis 1 mg/Kg bb dan 2,5 mg/Kg
bb. Semua kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol yang ada berbeda nyata satu sama
lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kusumawati (2004) yang menyatakan bahwa besarnya
dosis formalin yang diberikan akan berefek pula terhadap jumlah kerusakan yang terjadi. Namun
perubahan pada degenerasi hidropis dan nekrosis walaupun secara umum terjadi peningkatan
tetapi ada beberapa kelompok perlakuan yang tidak berbeda nyata diantaranya K2 yang tidak
berbeda nyata terhadap K3, Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perubahan yang terjadi
hasilnya sama, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Vere dan Steba (2009), mengatakan
perubahan histopatologi yang terjadi pada hati bisa disebabkan oleh faktor-faktor selain formalin,
antara lain faktor stres dan faktor imunitas tikus Wistar. Stres dapat meningkatkan sekresi dari
hormon kortisol, kemudian hormon ini akan menekan laju leukosit untuk menempel ke daerah
infeksi, salah satunya di daerah hati. Selain itu, kortisol juga menghambat proliferasi mastosit,
neutrofil, eosinofil, sel T, dan sel B
Hasil uji Duncan antar kelompok perlakuan menunjukkan perbedaan yang
nyata.
Secara keseluruhan kelompok K3 memiliki derajat perubahan yang terberat dibandingkan
dengan kelompok perlakuan lain. Kelompok K2 memiliki derajat perubahan lebih berat dari pada
kelompok K1 namun lebih ringan dari pada K3. Artinya semakin besar paparan formalin pada
tubuh maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Lee (2003), semakin tinggi dosis formalin maka akan semakin banyak formalin yang diubah
menjadi metabolit berupa asam format. Hal ini menyebabkan metabolit yang beredar di hati
semakin banyak. Akibatnya, semakin banyak pula sel hati yang mengalami perubahan
histopatologi.

KESIMPULAN
Pemberian formalin dengan dosis bertingkat selama 14 hari pada tikus putih
menyebabkan perubahan histopatologi sel hati berupa degenerasi parenkim, degenerasi hidropis,
dan nekrosis. Semakin tinggi dosis yang diberikan, semakin besar kerusakan sel hati yang
ditemukan.
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