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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Terpadu dan 

Laboraturium Farmakologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian True Eksperimental dengan desain 

penelitian Pre-post Test Control Group Design. 

 

Gambar 4.2. Skema Pre-Post Test Control Group Design 

 

4.3. Variabel Penelitian  

4.3.1. Variabel Bebas  

1. Fraksi n-heksan daun Jatropha gossypifolia L. dengan dosis 100 

mg/kg BB, 200 mg/kg BB, 300 mg/kg BB. 

2. Na diklofenak 50 mg/Kg BB (Manusia) 

4.3.2. Variabel Terikat  

1. Volume udem pada telapak kaki tikus jantan. 
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4.4. Definisi Operasional Penelitian  

1. Fraksi n-heksana daun Jatropha gossypofilia L. adalah Fraksi yang 

diperoleh dari daun tanaman Jatropha gossypofilia L. yang dipotong-

potong kemudian dikeringkan dan dibuat serbuk, kemudian dimaserasi 

dengan pelarut n-heksan. Setelah itu dipekatkan dengan rotavapor 

menjadi ekstrak kental n-heksan. 

2. Karagenin adalah polimer linear yang tersusun dari sekitar 25.000 

turunan galaktosa yang strukturnya tergantung pada sumber dan 

kondisi ekstraksi. Karagenin dipilih untuk menguji antiinflamasi 

karena tidak bersifat antigenik dan tidak menimbulkan efek sistemik 

(Chakroborty et al., 2004).  

3. Volume edema adalah besarnya edema pada telapak kaki kiri tikus 

yang diukur dengan pletismometer dalam satuan mmHg. 

 

4.5. Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan hewan coba Rattus norvegicus dengan kriteria 

sebagai berikut:  

4.5.1. Kriteria sampel 

1. Jenis kelamin jantan  

2. Usia 2-3 bulan  

3. Berat 120-200 gram 

4. Tikus dalam keadaan sehat. 

 

4.6. Besaran sampel  

Dalam mencari besar pengulangan berdasarkan perhitungan rumus Federer 

1955 (Hanafiah, 2001). 

(P-1) (r-1) ≥ 15 

Keterangan :P = banyak kelompok perlakuan; r = jumlah replikasi (pengulangan) 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r-5 ≥ 15 

5r ≥ 20 

r ≥ 20 

        5 

r ≥ 4 
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Maka jumlah r yang diharapkan adalah 4. Sehingga jumlah keseluruhan 

hewan coba yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 ekor dan 

untuk menjaga adanya kematian dalam penelitian hewan yang digunakan 

ditambahkan 1 ekor setiap kelompok sehingga jumlah total tikus yang dibutuhkan 

sebanyak 30 ekor. 

 

4.7. Alat dan Bahan Penelitian 

4.7.1. Alat penelitian  

1. Kandang tikus 

2. Sonde 

3. Sarung tangan 

4. Neraca berat badan  

5. Spuit injeksi  

6. Evaporator 

7. Pletismometer air raksa 

8. Spidol  

9. Beaker glass 

10. Stopwatch. 

4.7.2. Bahan penelitian  

1. Aquadest 

2. CMC Na 0.5% 

3. Karagenin 1% 

4. Na diklofenak  

5. Fraksi N-heksana daun Jatropha gossypifolia L. 

6. Rattus novergicus 

 

4.8. Prosedur Penelitian  

4.8.1. Pembuatan sediaan Na diklofenak 

Cara membuat larutan Na diklofenak 20 ml yaitu CMC Na 0.5% dalam 20 

ml aquadest kemudian ditambahkan Na diklofenak 50 mg dan diaduk sampai larut 

(Haryoto et la., 2010). 
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4.8.2. Pembuatan sediaan karagenin 

Sediaan karagenin yang akan digunakan yaitu karagenin 1% yang dibuat 

dengan cara karagenin ditimbang 0.05 g dilarutkan dalam 5 ml larutan garam 

fisiologis (NaCl 0.9%) (Haryoto et al., 2010). 

4.8.3. Tahap persiapan hewan uji 

1. Tikus diadaptasikan dalam kandang kurang lebih selama 1 minggu 

untuk proses aklimatisasi. Selama proses tersebut, dijaga agar 

kebutuhan makan dan minum tetap terpenuhi. Kandang tikus dibuat 

dari bak plastik dengan panjang 40 cm, lebar 15 cm dan tinggi 10 cm. 

Kandang tersebut ditutup dengan anyaman besi yang berukuran 0.5 cm. 

2. Tikus dipuasakan selama (12-18) jam sebelum perlakuan, namun air 

minum tetap diberikan (ad libitum) ( Parveen et al., 2007). 

3. Pada sendi salah satu kaki belakang masing-masing tikus ditandai 

dengan spidol agar pemasukan kaki ke dalam pletismometer air raksa 

setiap kali selalu sama. Kemudian berat badan tiap tikus ditimbang dan 

dikelompokkan menjadi 6 kelompok secara acak, masing-masing 

kelompok terdiri atas 5 ekor tikus. 

4.8.4. Tahap Perlakuan 

a. Sebelum diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan penandaan 

dengan spidol pada sendi salah satu kaki belakang tikus agar 

pemasukan kaki dalam air raksa selalu sama kemudian volume kaki 

belakang masing-masing tikus ditimbang dengan plestismometer. Hasil 

pengukuran dicatat sebagai volume awal (Fitriyani et la., 2011). 

b. Tikus pada masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut : 

1. Kelompok I : 5 ekor tikus diberi CMC Na 0,5% sebanyak 1 ml/ 

200 gr BB tikus secara peroral (kontrol negatif). 

2. Kelompok II : 5 ekor tikus diberi larutan Na diklofenak 0,72 ml/ 

200 g BB tikus secara peroral (kontrol positif). 

3. Kelompok IV : 5 ekor tikus diberi fraksi daun Jatropha 

gossypifolia L. dengan dosis 100 mg/Kg BB secara peroral (Panda 

B.B, et al., 2009). 
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4. Kelompok V : 5 ekor tikus diberi fraksi daun Jatropha 

gossypifolia L. dengan dosis 200 mg/Kg BB secara peroral (Panda 

B.B, et al., 2009). 

5. Kelompok VI : 5 ekor tikus diberi fraksi daun Jatropha 

gossypifolia L. dengan dosis 300 mg/Kg BB secara peroral. 

c. Setelah 30 menit pemberian larutan kontrol dan fraksi, diinduksikan 

secara subplanar larutan karagenin 1% pada telapak kaki Rattus 

novergicus sebanyak 0,1 ml (Fitriyani et la., 2011). 

d. Pada menit 60, 90, 120, 150, dan 180 setelah penyuntikan karagenin, 

volume kaki belakang Rattus novergicus diukur menggunakan 

plestismometer air raksa dengan cara  mencelupkan telapak kaki 

belakang tikus ke dalam alat tersebut sampai tanda yang telah dibuat 

dan hasilnya dicatat. Semua data yang diperoleh ditabulasikan (Fitriyani 

et la., 2011). 
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4.9. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Alur Penelitian 

30 ekor tikus 

Adaptasi selama 7 hari dan dipuasakan selama 12-18 jam sebelum uji 

Dibagi masing-masing 5 ekor tikus setiap kelompok perlakuan 

Ditandai sendi belakang kaki tikus dan ditimbang berat badan masing-masing tikus 

Volume awal kaki diukur dengan pletismometer 

Perlakuan  

Na diklofenak 

50 mg/Kg BB 

(kontrol (+)) 

Fraksi 

dosis 100 

mg/Kg BB 

Fraksi 

dosis 200 

mg/Kg BB 

Setelah 30 menit induksi karagenin 1% 0,1 ml 

Volume kaki diukur dengan pletismometer pada menit ke 

15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 

Analisis Data 

CMC Na 0,5% 

(kontrol (-)) 

Fraksi 

dosis 300 

mg/Kg BB 
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4.10. Analisi Data 

Data didapatkan melalui pengamatan data primer yaitu langsung dari 

hewan uji  dan secara kuantitatif dengan mengukur volume udem pada telapak 

kaki hewan uji. Setiap kelompok tikus dihitung persentase inhibisi radang rata-

rata untuk setiap zat uji dengan rumus (Lauren, 1964 ; Turner, 1964) : 

 

Dari hasil perhitungan tersebut data dibandingkan dengan uji statistik 

dengan menggunakan metode two way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji post 

hoc Tuckey jika berbeda nyata (p<0,05). Melalui persentase inhibisi diketahui 

perbedaan berarti (p<0,05) antar kelompok. Setelah melalui analisis two way 

ANOVA dan uji post hoc Tuckey akan terlihat perbandingan hasil antara 

kelompok uji dan kelompok kontrol yang akan menunjukkan aktivitas 

antiinflamasi dari kelompok uji. 


