
 
 

 

 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian true experimental 

dengan menggunakan metode the post test only control group design dimana 

sampel dipilih secara random dan dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 

kelompok kontrol yaitu kontrol positif (K+), kontrol negatif (K-) dan kontrol sehat 

(Ks) dan 3 kelompok perlakuan yaitu P1, P2 dan P3. 

4.2 Tempat dan WaktunPenelitian 

4.2.1 Ekstraksi Tanaman 

Ekstraksi dilakukan di Materia Medika Batu Malang. Waktu ekstraksi 

dilakukan pada bulan Februari-maret 2017. 

4.2.2 Pengujian Aktivitas 

Pengujian aktivitas berupa pemberian perlakuan dan pengambilan sampel 

darah dilakukan di Laboratorium farmakologi Fakultas Kedoteran Universitas 

Muhammadiyah Malang dan pengecekan kadar HDL plasma dilakukan di 

Laboratorium Patologi Klinik Universitas Brawijaya. Waktu pengujian dilakukan 

pada bulan maret-mei  2018. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah tikus putih jantan wistar 

dengan syarat umur tikus 8-12 minggu. Berat badan 200 g ≤  20%. Tikus yang 

digunakan adalah tikus sehat yang ditandai dengan perilaku normal dan diadaptasi  

selama tidak kurang dari 5 hari untuk tindakan pembiasaan atau adaptasi hewan 

coba dalam lingkungan baru atau laboratorium dengan menempatkan dalam 

kandang percobaan. (BPOMRI, 2014). 

4.3.2 Sampel dan Berat Sampel 

Sampel dipilih secara randomisasi dari populasi tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
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Kriteria Inklusi 

1. SehatMemiliki berat badan antara 180 – 200 gram  

2. Jenis kelamin jantan. 

3. Berusia sekitar 2 bulan. 

Kriteria Eksklusi 

1. Sakit (penampakan rambut kusam, rontok atau botak dan aktivitas kurang 

atau tidak aktif, keluarnya eksudat yang tidak normal dari mata, mulut, 

anus atau genital). 

2. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi di 

laboratorium  

Untuk menentukan besar sampel pada penelitian eksperimental, digunakan 

rumus Federer (Salim, 2013) : 

(t-1)(n-1)  ≥ 15 

(6-1)(n-1)  ≥ 15 

5(n-1)   ≥ 15 

5n-5   ≥ 15 

5n   ≥ 20 

n   ≥ 4 

Keterangan : 

t : jumlah perlakuan 

n : replikasi (jumlah sampel) 

Dari data perhitungan tersebut, didapatkan data untuk enam perlakuan 

dibutuhkan jumlah sampel atau replikasi sebanyak minimal 4 ekor hewan coba tikus 

(Rattus novergicus) yang diadaptasikan terlebih dahulu selama 7 hari (Gani et al, 

2013). 

4.4 Alat dan Bahan 

4.4.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pengujian sebagai berikut : 

1 Timbangan untuk menimbang berat badan tikus 

2 Timbangan untuk menimbang Mangifera indica dan 

Syzygium polyanthum 

3 Tempat makan tikus 



37 
 

 

 

4 Kandang tikus 

5 Penutup kandang dari anyaman kawat 

6 Botol air 

7 Gelas ukur 

8 Erlenmeyer 

9 Cawan porselin 

10 Batang penganduk 

11 Sentrifuge 

12 Pipet tetes 

13 Sonde 

14 Spuit 1 mL dan 3 mL 

15 Kapas 

16 Alat GCU untuk cek kadar gula darah dan kolesterol 

17 Stick untuk pengecekan kadar gula darah dan 

kolesterol 

18 Oven 

4.4.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian sebagai berikut : 

1 Hewan Percobaan 

2 Aquadest 

3 Simplisia daun Mangifera indica dan daun Syzygium 

polyanthum 

4 Ekstrak daun Mangifera indica dan daun Syzygium 

polyanthum 

5 Etanol 96% 

6 CMC Na 

7 Glibenklamid 

8 Simvastatin 

9 Pakan Standar BR 1 
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4.5 Prosedur Pengumpulan Data 

4.5.1 Ekstraksi Daun Mangga ( Mangifera indica L.) 

Daun Mangga yang sudah dibersihkan dari kotoran fisik, dicuci, dan 

dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan single phase induction motor dan 

diblender hingga menjadi serbuk simplisia. Serbuk simplisia ditimbang 500 mg, 

kemudian lakukan maserasi dengan merendam serbuk daun mangga dengan pelarut 

etanol 96% sebanyak 1:10 atau 5 L di dalam bejana, didiamkan selama 24 jam. 

Kemudian akan didapatkan filtrat dan residunya, tampung filtrat dan residu dalam 

wadah yang berbeda. Lakukan maserasi pada residu dari proses sebelumnya dengan 

menambahkan etanol 96% dengan perbandingan 1:7 atau sebanyak 3,5 L selama 24 

jam, lakukan pengulangan pada proses tersebut sebanyak dua kali. Tampung filtrat 

dan residunya pada wadah yang berbeda, filtrat yang didapatkan digabungkan 

dengan filtrat dari proses maserasi pertama. Pekatkan seluruh filtrat dengan rotary 

evaporator dengan tekanan 175 bar kecepatan 65 rpm dengan suhu 60ºC dan 

boilling point 40ºC sampai didapatkan esktrak kental daun mangga (Ningsih, et al., 

2017 ; Kristanti, et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4. 1 Skema Pembuatan Ekstaksi Daun Mangifera indica L. 

 

500 gram serbuk daun mangga 

Maserasi dengan pelarut 2 L etanol 96 % selama 24 jam 

Filtrat Residu 

Maserasi dengan 1,5 L etanol 96 % 

selama 24 jam (langkah ini diulang 2x) 
Digabung 

Filtrat Residu 

Dipekatkan dengan rotavapor sampai tersisa 1/3 bagian  

Ekstrak kental daun mangga 

Skrining Fitokimia 



39 
 

 

 

4.5.2 Ekstraksi Daun Salam ( Syzygium polyanthum ) 

Daun salam yang sudah dibersihkan dari kotoran fisik, dicuci, dan 

dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan single phase induction motor dan 

diblender hingga menjadi serbuk simplisia. Serbuk simplisia ditimbang 500 mg, 

kemudian lakukan maserasi dengan merendam serbuk daun Mangga dengan pelarut 

etanol 96% 1:10 atau sebanyak 5 L di dalam bejana, didiamkan selama 24 jam. 

Kemudian akan didapatkan filtrat dan residunya, tampung filtrat dan residu dalam 

wadah yang berbeda. Lakukan maserasi pada residu dari proses sebelumnya dengan 

menambahkan etanol 96% dengan perbandingan 1:7 atau sebanyak 3,5 L selama 24 

jam, lakukan pengulangan pada proses tersebut sebanyak dua kali. Tampung filtrat 

dan residunya pada wadah yang berbeda, filtrat yang didapatkan digabungkan 

dengan filtrat dari proses maserasi pertama. Pekatkan seluruh filtrat dengan rotary 

evaporator dengan tekanan 175 mbar putaran 65 rpm dengan suhu 60ºC dan 

boilling point 40ºC sampai didapatkan esktrak kental daun Mangga (Ningsih, et al., 

2017 ; Kristanti, et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4. 2 Skema Pembuatan Ekstraksi Daun Syzygium polyanthum 

500 gram serbuk daun salam 

Maserasi dengan pelarut 2 L etanol 96 % selama 24 jam 

Filtrat 
Residu 

Maserasi dengan 1,5 L etanol 96 % selama 24 jam 

(langkah ini diulang 2x) Digabung 

Filtrat Residu 

Dipekatkan dengan rotavapor sampai tersisa 1/3 bagian  

Ekstrak kental daun salam 

Skrining Fitokimia 
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4.5.3 Skrining Fitokimia 

Skirining fitokimia adalah tahap pendahuluan didalam penelitian. Metode 

skrining fitokimia ini dilakukan dengan menggunakan reaksi pengujian warna yang 

muncul dengan menggunakan suatu pereaksi warna (Kristianti et al., 2008). 

Skrining yang dilakukan pada penelitian yaitu untuk mengetahui senyawa biologis 

aktif yang terkandungt di dalam tumbuhan dilakukan dengan penapisan fitokimia 

yang memiliki metode dari mulai pemisahan, pemurnian, hingga identifikasi 

kandungan senyawa di dalam tanaman. Hal tersebut akibat dari tanaman memiliki 

keragaman struktural dan juga berbagai aktivitas farmakologi yang digunakan 

dalam bidang Farmasi. Tanaman juga memiliki senyawa biologis aktif yang disebut 

fitokimia. Kandungan senyawa organik yang diindentifikasi dalam penelitian ini 

adalah uji Flavonoid, Alkaloid, Glikosida, Antrakinon, dan Tanin pada daun 

Mangifera indica L. var arumanis dan daun Syzygium polyanthum.  

Proses skrining fitokimia diawali dengan penyiapan fase diam yaitu plat KLT  

Silica gel G60 F254 dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Disiapkan bahan uji yaitu 

ekstrak etanol dari tanaman yang akan diuji sebanyak 10 mg dilarutkan dalam 1 ml 

etanol kemudian ditotolkan pada fase diam. Untuk menentukan fase gerak yang 

digunakan maka dilakuakn optimasi fase gerak dengan perbandingan 8:2 ; 2:8 ; 6:4 

dan  4:6. Eluen yang baik adalah eluen yang dapat memisahkan senyawa dalam 

jumlah yang banyak. Dapat dilihat dari noda yang terbentuk tidak berekor dan jarak 

antara noda satu dengan yang lainnya jelas (Rahimah, et al., 2013). 

4.5.3.1 Uji KLT Senyawa Flavonoida 

Bahan uji ekstrak yang telah dilarutkan ke dalam etanol kemudian 

ditotolkan pada plat KLT. Ditunggu hingga bahan uji menyerap dan dieluasi dengan 

fase gerak. Setelah itu dilihat dibawah sinar tampak pada panjang gelombang 254 

nm dan sinar tampak berwarna biru pada UV 365 nm. Kemudian akan 

memunculkan noda berwarna kuning cokelat yang menegaskan bahwa adanya 

kandungan flavonoid di dalam tanaman yang diuji. Reaksi positif tersebut akan 

lebih tampak jika dilihat setelah diberi penampak noda H2SO4 10% (Marliana et al., 

2005). 
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4.5.3.2 Uji KLT Senyawa Alkaloid 

Bahan uji yang telah dilarutkan ke dalam etanol kemudian ditotolkan pada 

plat KLT. Ditunggu hingga bahan uji menyerap dan dieluasi dengan fase gerak 

tersebut di atas. Setelah itu dilihat dibawah sinar tampak pada panjang gelombang 

254 nm dan sinar tampak berwarna biru pada UV 365 nm. Kemudian akan 

memunculkan noda berwarna hijau kekuningan atau jingga kehitaman yang 

menegaskan bahwa adanya kandungan Alkaloid di dalam tanaman yang diuji. 

Reaksi positif tersebut akan lebih tampak jika dilihat setelah diberi penampak noda 

Dragendorff (Marliana et al., 2005). 

4.5.3.3 Uji KLT Senyawa Triterpenoid 

Bahan uji yang telah dilarutkan ke dalam etanol kemudian ditotolkan pada 

plat KLT. Ditunggu hingga bahan uji menyerap dan dieluasi dengan fase gerak 

tersebut di atas. Setelah itu dilihat dibawah sinar tampak pada panjang gelombang 

254 nm dan sinar tampak berwarna biru pada UV 365 nm. Kemudian akan 

memunculkan noda berwarna merah hingga ungu yang menegaskan bahwa adanya 

kandungan Triterpenoid di dalam tanaman yang diuji. Reaksi positif tersebut akan 

lebih tampak jika dilihat setelah diberi penampak noda Lieberman-Baurchard atau 

anelasdehida-asam sulfat (Marliana, 2005). 

4.5.3.4 Uji KLT Senyawa Antrakinon 

Bahan uji yang telah dilarutkan ke dalam etanol kemudian ditotolkan pada 

plat KLT. Ditunggu hingga bahan uji menyerap dan dieluasi dengan fase gerak 

tersebut di atas. Setelah itu dilihat dibawah sinar tampak pada panjang gelombang 

254 nm dan sinar tampak berwarna biru pada UV 365 nm. Kemudian akan 

memunculkan noda berwarna noda kuning, kuning cokelat, merah, ungu, hijau dan 

lembayung yang menegaskan bahwa adanya kandungan Antrakinon di dalam 

tanaman yang diuji. Reaksi positif tersebut akan lebih tampak jika dilihat setelah 

diberi penampak noda KOH 10% larutan dalam metanol (Kristanti et al., 2008). 

4.5.3.5 Uji KLT Senyawa Tanin 

Bahan uji yang telah dilarutkan ke dalam etanol kemudian ditotolkan pada 

plat KLT. Ditunggu hingga bahan uji menyerap dan dieluasi dengan fase gerak 

tersebut di atas. Setelah itu dilihat dibawah sinar tampak pada panjang gelombang 

254 nm dan sinar tampak berwarna biru pada UV 365 nm. Kemudian akan 
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memunculkan noda berwarna hitam yang menegaskan bahwa adanya kandungan 

Tanin di dalam tanaman yang diuji. Reaksi positif tersebut akan lebih tampak jika 

dilihat setelah diberi penampak noda FeCl3 5 % (Banu dan Nagarajan, 2014). 

4.5.4 Persiapan Hewan Uji 

Pada penelitian ini hewan coba yang di gunakan adalah tikus putih jantan 

Rattus norvegicus dengan bobot 200 g ≤ 20% yang berusia 8-12 minggu. Sampel 

dipilih secara randomisasi dari populasi tikus yang ada. Tikus diadaptasi selama 

tidak kurang dari 5 hari, pada percobaan ini diadaptasi selama 7 hari untuk 

menyesuaikan kondisi tempat sebelum dilakukannya percobaan. Tikus ditempatkan 

dalam kandang plastik dengan tutup yang terbuat dari kawat ram dan dialasi sekam 

dimana masing-masing kandang berisi 4 ekor tikus yang dipisahkan oleh sekat. 

Sehingga masih terdapat interaksi tikus satu dengan lainnya sehingga 

meminimalkan resiko terjadinya stress. Suhu ruangan diatur menjadi 22˚±3˚C 

dengan kelembapan relatif 30-70% dan terdapat pertukaran gelap dan terang setiap 

12 jam. (BPOMRI, 2014) 

 Setelah masa adaptasi selesai atau pada hari ke-8 hewan coba dikelompokkan 

berdasarkan kelompok percobaan dan diberikan tanda dibagian ekor untuk 

membedakan antara tikus satu dengan tikus lainnya. Dimana kelompok K (+), K (-

), P1, P2 dan P3 diinduksi dengan aloksan secara intraperitoneal (IP). Sedangkan 

kelompok sehat (KS) hanya diberi pakan standart BR 1. 

4.5.5 Pembuatan Dosis Aloksan 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, hewan uji diinduksi 

aloksan monohidrat dengan dosis 150 mg/kg BB dengan diinjeksikan secara 

intraperitoneal (IP) dengan volume pemberian yaitu 0,5 mL. Pada penelitian ini 

dosis atau kadar aloksan yang diberikan yaitu 30mg/200g BB tikus. Pengukuran 

kadar glukosa darah dilakukan secara bertahap pada hari ke 1, 4, 8 dan 15 yang 

telah diinduksi aloksan. Pada hari kedelapan kadar glukosa darah puasa tikus telah 

meningkat. Kadar glukosa darah tikus dikatakan meningkat atau mengalami 

diabetes jika melebihi kadar normal yaitu >140mg/dL. Sebelum diambil darahnya 

tikus dipuasakan selama lebih kurang 16 jam terlebih dahulu (Sunarsih, et al., 2007 

; Studiawan, 2005). 
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4.5.6 Penentuan Dosis Kombinasi Ekstrak Daun Mangga dan Daun Salam 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Syah dkk 

(2015) pemberian ekstrak etanol daun Magnifera indica L. pada dosis 8,4 mg/20 

kgBB mencit dapat menurunkan kadar gula darah yang efektif. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho (2011) pemberian ekstrak etanol daun Syzygium polyantum 

pada dosis 720 mg/200 gram BB tikus dapat menurunkan kadar trigliserida secara 

signifikan. Sehingga pada penelitian kali ini, menggunakan kombinasi dari 

perbandingan kedua dosis tanaman tersebut. 

- EEDM : EEDS 1 : ½  (84 mg/200 gBB : 360 mg/200 gBB) 

- EEDM : EEDS ½ : ½ (42 mg/200 gBB : 360 mg/200 gBB) 

- EEDM : EEDS ½ : 1 (42 mg/200 gBB : 720 mg/200 gBB) 

4.6 Prosedur Pengujian 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental yaitu tikus dibagi 

menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif (K-),kontrol positif (K+) , 

kelompok perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 (P2), perlakuan 3 (P3)  serta satu kelompok 

sehat (Ks): 

1. Kelompok sehat (Ks) merupakan tikus yang tidak diberi perlakuan 

apapun, hanya diberikan pakan standar. 

2. Kelompok K (-) merupakan kontrol negatif yang diberi perlakuan 

Aloksan 

3. Kelompok K (+) merupakan kontrol positif yang diberi perlakuan 

Aloksan dan terapi Glibenklamid. 

4. Perlakuan I (P1) merupakan tikus hiperglikemia dan diberi terapi bahan 

uji kombinasi ekstrak daun Mangga dan daun Salam dengan dosis 

perbandingan 1 :  ½ = 84 mg : 360 mg per ekor. 

5. Perlakuan II (P2) merupakan tikus hiperglikemia dan diberi terapi bahan 

uji kombinasi ekstrak daun Mangga dan daun Salam dengan dosis 

perbandingan ½ : ½ = 42 mg : 360 mg per ekor. 

6. Perlakuan III (P3) merupakan tikus hiperglikemia dan diberi terapi 

bahan uji kombinasi ekstrak daun Mangga dan daun Salam dengan dosis 

perbandingan ½: 1 = 42 mg : 720 mg per ekor. 
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Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. Pengukuran kadar HDL 

plasma dilakukan secara post examination. Post examination dilakukan untuk 

mengetahui hasil perlakuan. Adapun variabel yang diamati pada penelitian ini 

adalah: 

- Variabel bebas  : Dosis terapi 

- Variabel tergantung : Kadar HDL plasma 

- Variabel kontrol : Tikus (Rattus norvegicus) 

4.7 Pengukuran Kadar HDL 

Pengukuran kadar HDL dalam serum menggunakan metode ABX Pentra 

HDL Direct CP. ABX Pentra HDL Direct CP  adalah suatu metode metode untuk 

mengukur langsung kadar HDL-C dalam serum tanpa perlu melakukan langkah 

sentrifugasi. Pada metode ini menggunakan dua reagen dan tergantung pada sifat 

deterjen. Metode ini didasarkan pada percepatan reaksi kolesterol oksidase (CO) 

dengan kolesterol non-HDL yang tidak diesterifikasi dan melarutkan HDL secara 

selektif menggunakan deterjen khusus. Dalam reagen pertama, kolesterol non-HDL 

yang tidak diesterifikasi dikenakan reaksi enzim dan peroksida yang dihasilkan 

dikonsumsi oleh reaksi peroksidase dengan DSBmT menghasilkan produk yang 

tidak berwarna. Reagen kedua terdiri dari deterjen yang mampu melarutkan HDL 

secara khusus, esterase kolesterol (CE) dan coupler chromagenic untuk 

mengembangkan warna untuk penentuan kuantitatif HDL-C. Ini dapat disebut 

sebagai Metodologi Detektif Selektif Akselerator.  

4.8 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu, dengan menggunakan metode One 

Way ANOVA,  yaitu analisis varian dimana terdapat variabel  numerik labih dari 

dua kelompok, dalam penelitian ini adalah tiga macam dosis kombinasi ekstrak 

daun Mangifera indica dan daun Syzygium polyanthum. Metode ini menggunakan 

soft ware SPSS( Statistic Program for Social Science ) 21.0 for windows. Sebelum 

pengolahan data dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Data yang 

bersifat homogen memiliki signifikansi > 0,05. Kesimpulan penerimaan hipotesis 

dapat dilihat apabila nilai signifikan yang diperoleh dari hasil analisis yaitu <0,05. 
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4.9 Alur Penelitian 

 

 

Gambar 4. 1 Skema Alur Penelitian 
 


