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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

metode True experimental-post test only control group design, karena profil flora 

normal tikus (bakteri probiotik) diukur atau dihitung setelah pemberian yogurt. 

Diamna sampel dipilih secara acak dan dibagi menajdi 6 kelompok, yaitu 3 

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

hewan sehat (KS) dan 3 kelompok uji yaitu P1, P2, dan P3. 

 

Gambar 4. 1 Rancangan metode the post test only control grup design (Marczyk 

et al., 2005) 

Keterangan:  

P  : Populasi  

S : Sampel  

R : Randomisasi 

Ks : Kelompok sehat diberi pakan standar tanpa perlakuan 

K+ : Perlakuan kelompok kontrol positif diberi pakan standar + induksi i.p 

aloksan monohidrat 150mg/kg BB + terapu glibenklamide 5mg/kg BB. 

K- : Perlakuan kelompok kontrol negatif diberi pakan standar + insuksi i.p 

aloksan monohidrat 140mg/kg BB + aquadest  

P1 : Perlakauan kelompok uji diberi pakan standar + induksi i.p aloksan 

monohidrat 150mg/kg BB + kombinasi low-fat yogurt 50ml/kg BB dan konjac 

flour 100mg/kg BB. 
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P2 : Perlakuan kelompok uji diberi pakan standar + indkusi i.p aloksan 

monohidrat 150mg/kg BB + kombinasi low-fat yogurt 50ml/kg BB dan konjac 

flour 200mg/kg BB. 

P3  : Perlakuan kelompok uji diberi pakan standar + indkusi i.p aloksan 

monohidrat 150mg/kg BB + kombinasi low-fat yogurt 50ml/kg BB dan konjac 

flour 400mg/kg BB. 

Os   : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok sehat. 

Ok+  : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok positif. 

Ok-  : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok negatif. 

Op1   : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok perlakuan 1 

Op2  : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok perlakuan 2 

Op3  : Jumlah total bakteri dalam cawan petri pada kelompok perlakuan 3 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sintesa Jurusan Farmasi, Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang. Laboratorium 

Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang, dan 

Laboratorium Biomedik, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah 

Malang. Waktu pelaksanaan kegiatan pada bulan Mei-Februari 2018. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

4.3.1 Populasi 

Populasi sampling dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan galur 

wistar, Rattus norvegicus  dengan berat badan 150-200 gram usia 70 hari sebagai 

hewan coba. Tikus yang digunakan adalah  tikus sehat yang ditandai dengan 

perilaku normal dan memiliki nafsu makan yang baik serta diadaptasi selama 7 

hari untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dilaboratorium sebagai 

hewancoba 

4.3.2 Sampel dan Besar Sampel 

Untuk menentukan besar sampel pada penelitian eksperimental digunakan 

rumus berikut (Pusdatin, Kemkes RI). 
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(t-1)  (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

(5)    (r-1) ≥ 15 

(r-1) ≥ 15/5 

(r-1) ≥ 3 

r ≥ 4 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka besar sampel yang di perlukan 

untuk masing-masing kelompok perlakuan adalah minimal 4 ekor tikus. Pada 

penelitian ini, jumlah tikus yang dipakai untuk 6 kelompok perlakuan yaitu 

masing-masing sebanyak 4 ekor. Tikus diadaptasi selama 7 hari (Robert, et. al) 

dan di beri pakan standar. 4 ekor tikus pada masing-masing kelompok di 

tempatkan pada kandang berukuran ±  17,5  x  23,75  x  17,5  cm dalam kondisi 

terawat dan bebas dari polutan dan kebisingan. Suhu ruangan terkontrol pada 22 ° 

C ± 1 ° C dan relatif kelembaban udara 50-60%. Makanan dan air keran yang 

disediakan ad-libitum. Berat tikus diukur mingguan pada seluruh percobaan 

(Badkook, 2013). 

4.3.2.1 Kriteria Inklusi  

Tikus wistar galur murni 

Umur tikus 70 hari 

Berat tikus 150 gram – 200 gram  

Jenis kelamin jantan  

Tikus sehat dan aktif  

4.3.2.2 Kriteria Ekslusi  

Tikus sakit selama aklimatisasi 

Tikus dengan kelain anatomi 

4.4 Variabel Penelitian  

Variabel yang dapat diamati pada penelitian ini yaitu :  

1. Variabel bebas :   

P1 : Kombinasi dosis low fat yogurt 50 ml/ Kg BB dengan KF 100mg/ Kg BB. 

P2 : Kombinasi dosis low fat yogurt 50 ml/ Kg BB dengan KF 200mg/ Kg BB. 

P3 : Kombinasi dosis low fat yogurt 50 ml/ Kg BB dengan KF 400mg/ Kg BB.  
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2. Variabel tergantung : Jumlah total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

3. Variabel kontrol : Tikus putih (Rattus norvegicus) diabetes. 

4. Variabel penganggu :  

a. Dapat dikendalikan : Jenis kelamin,  umur,  faktor hormonal,  makanan, 

minuman,  kondisi stress.  

b. Tidak dapat dikendalikan : Penyakit hati,  penyakit pankreas.  

4.5 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian yakni, Timbangan digital analytic, 

Timbangan analytical balance, gelas ukur, erlenmeyer, beaker glass, Mikroskop- 

komputer, sonde, spuit  1ml, cawan petri steril, Microplate steril kultur jaringan, 

Laminar Air Flow  (LAF), mortir dan stamper, glukometer, strip glukosa, 

microwave, autoklaf, inkubator, sterofoam box, mistar, pinset, alat bedah, papan 

bedah lilin, masker, handscoon, handscoon steril, micropipet, blue tip (200µl – 

1ml), yellow tip (10µl - 200µl), tabung Efendraf, benang, wadah usus, lemari 

pendingin, dan colony counter. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian yakni, hewan percobaan tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus L.), tepung porang (Konjac flour), low-fat yogurt, 

CMC-Na, aquadest, aloksan monohidrat, glibenklamide 5mg, pakan standar/ 

pellet, larutan glukosa 5%, MRS + Agar, Normal saline, dan kloroform.  

4.5.1 Persiapan Low-fat Yogurt  

`Low-fat yogurt yang digunakan adalah 1,5 % milk fat yogurt yang didapat 

dari Rumah Produksi Jobadi yang berlokasi di Dsn. Krajan RT 01 RW 03 Desa 

Sumbersekar – Kec. Dau. 

4.5.2 Persiapan Tepung Porang (Konjac Flour)  

Tepung umbi porang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari spesies 

Amorphophallus oncophyllus yang diperoleh dari Surabaya, Jawa Timur. 

Kandungan glukomannan pada tepung adalah 64,98 %. 
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4.6 Definisi Operasional  

1. True experimental-post test only control group design merupakan rancangan 

penelitian pada sampel sehingga kelompok kontrol dan eksperimen dianggap 

sama sebelum diberi perlakuan dan tidak diadakan pre-test.  

2. Yogurt konjac merupakan kombinasi antara low-fat yogurt dengan dengan 

tepung porang. 

3. Kontrol sehat adalah tikus yang diberikan pakan standart dan aquades selama 

penelitian. 

4. Kontrol negatif adalah tikus diabetes yang diberikan pakan standart dan 

aquades selama penelitian. 

5. Kontrol postitf adalah tikus diabetes yang diberikan pakan standart, aquades, 

dan glibenclamid selama penelitian. 

6. Perlakuan pada tikus diberikan kombinasi yogurt dengan tepung konjac (yogurt 

konjac) selama penelitian. 

7. Menjaga tikus agar tetap hidup adalah dengan cara memberi makan dan minum 

selama pengamatan sehingga dapat hidup dan aktif bergerak.  

8. Penghitungan jumlah total Bakteri Asam Laktat (BAL) pada duodenum tikus 

diabetes setelah dibiakkan pada media MRS Agar.  

4.7 Pengumpulan Data  

4.7.1 Persiapan Hewan Coba  

Pada penelitian ini sampel atau hewan coba yang di gunakan adalah tikus 

putih jantan Rattus norvegicus galur wistar dengan bobot 150-200 g berusia 70 

hari. Sampel di ambil secara acak dan termasuk jenis random sampling 

(probability sampling) dimana tiap unit atau individu dalam suatu populasi 

memiliki probabilitas yang sama untuk di jadikan sampel.  

Berdasarkan protokol yang disahkan oleh The Committee for the Purpose of 

Control and Supervision of Experiments on Animal (CPCSEA), hewan coba di 

pelihara pada kondisi lingkungan yang standar (22-28o C, ada pertukaran gelap 

terang setiap 12 jam) dan di beri makan dengan pakan standar dan air ad-libitum. 

Hewan coba di aklimatisasi pada kondisi eksperimen dengan menempatkannya 

pada kandang selama 7 hari terlebih dahulu sebelum eksperimen. 
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Setelah masa adaptasi hewan coba dipindahkan untuk masing-masing 

kelompok percobaan dan diberi tanda pada bagian ekor menggunakan spidol 

untuk membedakan antara tikus satu dengan lainnya.   

4.7.2 Induksi Aloksan  

Sebelum diinduksi aloksan, hewan uji dipuasakan terlebih dahulu selama 12 

jam namun tetap diberikan air minum. Setelah itu larutan aloksan monohidrat 

disuntikkan secara intraperitoneal dengan dosis 150 mg/kg BB (Zhang et al, 2006 

; Etuk, 2010) tikus pada kelompok K+ (kontrol positif) , K- (kontrol negatif), dan 

P1, P2, P3 (kelompok perlakuan) yang masing-masing terdiri dari 4 hewan uji. 

Setelah penyuntikkan, tikus diberi makan dan minum seperti biasa. Setelah 6 jam 

injeksi, tikus diberi larutan glukosa 5% untuk minum semalaman supaya 

menghindari syok hipoglikemia. 

Tikus diabetes dinilai dengan mengukur kadar glukosa plasma non-puasa 

setelah 72 jam dari injeksi aloksan, tikus dengan kadar glukosa darah di atas 200 

mg/dl diterima untuk percobaan dan dianggap sebagai penderita diabetes. Kadar 

gula darah normal pada tikus adalah 50-135 mg/ dL (Carvalho, 2003). Keesokan 

harinya tikus sudah dapat diberi perlakuan bahan uji. 

4.7.3 Pemberian Bahan Uji 

Tikus sejumlah 24 ekor di bagi menjadi 6 kelompok, masing-masing terdiri 

dari 4 ekor tikus :  

1. Dilakukan pengadaptasian pada hewan coba selama 7 hari dengan diberi pakan 

standart selama 7 hari (minggu pertama).  

2. 4 ekor tikus sebagai kontrol sehat, di beri pakan standar selama penelitan.  

3. 4 ekor tikus kontrol negatif (K-), yaitu tikus Diabetes Mellitus diberi Aquadest. 

4. 4 ekor tikus kontrol positif (K+), yaitu tikus Diabetes Mellitus diberi 

glibenklamide dosis 5 mg/kg BB di konversikan menjadi 0,09 mg/200 g BB 

selama 28 hari.   

5. 4 ekor tikus kelompok perlakuan dosis 1 (P1), yaitu tikus Diabetes Mellitus 

diberi kombinasi low-fat yogurt 50 ml/kg BB dan tepung konjac 100 mg/kg BB 

selama 28 hari.  
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6. 4 ekor tikus kelompok perlakuan dosis 2 (P2), yaitu tikus Diabetes Mellitus 

diberi kombinasi low-fat yogurt 50 ml/kg BB dan tepung konjac 200 mg/kg BB 

selama 28 hari. 

7. 4 ekor tikus kelo.mpok perlakuan dosis 3 (P3), yaitu tikus Diabetes Mellitus 

diberi kombinasi low-fat yogurt 50 ml/kg BB dan tepung konjac 400 mg/kg BB 

selama 28 hari.   

4.7.4 Pengukuran Kadar Glukosa Darah Hari ke 3 (72 jam) Setelah Induksi 

Aloksan 

 Sebelum pengambilan darah, ekor tikus dibersihkan dahulu dengan alkohol 

70%. Selanjutnya, diambil darah melalui ujung ekor dimana ujung ekor tikus 

ditoreh dengan menggunakan pisau bedah kecil hingga membentuk sayatan yang 

dalam dan diukur kadar gula darah dengan alat glucometer easy touch GCU. 

Caranya dengan setetes darah tikus yang berasal dari ujung ekor diteteskan pada 

strip glukosa yang telah dimasukkan dalam glukometer. Sebelumnya pada 

glukometer dilakukan penyesuaian kode yang tertera pada kemasan strip glukosa. 

Setelah darah diteteskan pada strip, ditunggu selama 10 detik untuk menunggu 

hasil pembacaan konsentrasi glukosa darah pada glukometer. Nilai yang tertera 

pada glukometer merupakan nilai konsentrasi glukosa darah dengan satuan 

mg/dL. 

4.7.5 Pengambilan Organ Duodenum Tikus Diabetes Hari ke 29 Setelah 

Pemberian Bahan Uji 

Sebelum pembedahan, tikus dianesthesi terlebih dahulu menggunakan 

kloroform secara inhalasi pada anesthesia chamber (Fahrimal, 2014). 

Pengambilan organ duodenum dilakukan dengan membedah bagian abdomen 

tikus secara vertikal mengunakan gunting bedah. Kemudian diambil keseluruhan 

organ usus dengan cara dipotong dan direntangkan di atas meja. Organ duodenum 

diukur dengan menggunakan mistar. Bagian ujung usus ditali dengan tujuan untuk 

menjaga bakteri dalam usus tetap dalam keadaan anaerob. Kemudian dilakukan 

pengenceran dari isi duodenum. 
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4.7.6 Kultur Bakteri Dan Perhitungan Bakteri Asam Laktat (BAL) pada 

Bagian Duodenum Tikus Diabetes  

Penghitungan jumlah total Bakteri Asam Laktat (BAL) dari duodenum tikus 

dilakukan pada hari ke-29 (perlakuan berakhir). Jumlah koloni total Bakteri Asam 

Laktat (BAL) dihitung berdasarkan Total Plate Count (TPC) dengan metode drop 

plate menggunakan media MRS Agar. Ditimbang isi duodenum sebanyak 0,10 g 

kemudian diencerkan dengan larutan normal saline ad 1000 µl dihomogenkan 

dengan sentrifuse. Selanjutnya dilakukan pengenceran 10-3 dengan dipipet 10 µl 

larutan tersebut (10-2), kemudian dipindahkan kedalam mikroplate yang telah 

berisi 90 µl larutan normal saline aduk ad homogen. Kemudian dilakukan 

pengenceran 10-4 dengan pipet 10 µl larutan tersebut (10-3), lalu dipindahkan 

kedalam mikroplate yang telah berisi 90 µl larutan normal saline aduk ad 

homogen. Pengenceran dilanjutkan hingga 10-7. 

Hasil pengenceran dipipet sebanyak 5 µl dan diteteskan pada media MRS 

Agar yang telah disiapkan dalam cawan petri steril. Setelah padat media MRS 

Agar diinkubasikan dalam inkubator anaerob dengan suhu 31oC selama 6 jam. 

Adanya Bakteri Asam Laktat (BAL) ditandai dengan adanya koloni bakteri yang 

berwarna putih.  

4.8 Analisis Data  

Parameter uji yang akan diamati dalam penelitian ini adalah jumlah koloni 

Bakteri Asam Laktat (BAL) yang tumbuh dalam medium MRS Agar pada cawan 

petri. Setelah hasil diketahui maka dilnjutkan dengan analisis ragam 

(ANOVA)untuk mengetahui pengaruh signifikansi pemberian yogurt konjac 

terhadap konsentrasi total Bakteri Asam Laktat (BAL) pada duodenum tikus 

diabetes. 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode One 

Way ANOVA. Uji homogenitas dan uji Post Hoc LSD dikelola menggunakan soft 

ware SPSS ( Statistic Program for Social Science) 18.0 for windows.  

1. Analisis varian dimana terdapat variabel numerik lebih dari dua kelompok, 

dalam penelitian ini data yang dianalisis yaitu tiga macam dosis kombinasi 

low-fat yogurt dengan tepung porang (konjac flour) terhadap profil Bakteri 

Asam Laktat (BAL) pada Rattus norvegicus diabetes ( P1, P2, dan P3). 
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Sebelum pengolahan data harus dipastikan bahwa data yang diperoleh harus 

homogen sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik 

inferensial). Data yang bersifat homogen memiliki signifikansi p > 0,05.  

2. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui aktifitas kombinasi low-fat yogurt 

dengan tepung porang (konjac flour) terhadap profilBakteri Asam Laktat 

(BAL). Hasil uji ANOVA dikatakan ada pengaruh yang sangat bermakna jika 

nilai signifikansi p < 0,05. Uji Post Hoc LSD dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan antar kelompok uji.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

4.9 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

Tikus putih jantan Rattus 
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(Ks) 
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Keterangan :  

Ks : Kelompok sehat  

K+ : Kontrol positif  

KF : Konjac Flour 

K- : Kontrol negatif  

P1 : Kelompok perlakuan 1  

P2 : Kelompok perlakuan 2  

P3 : Kelompok perlakuan 3 
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