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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

The Post Test Only Control Group Design. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhmmadiyah Malang. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan 

Oktober 2018 dengan estimasi waktu selama 26 hari. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus) jantan yang diperoleh dari Laboratorium Biomedik FK 

UMM. 

4.3.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah tikus putih (Rattus norvegicus) strain 

wistar jantan dengan beberapa karakteristik tertentu sesuai kriteria inklusi 

dan kriteria eksklusi. 

4.3.3 Besar Sampel 

Sampel penelitian diambil dari populasi tikus putih (Rattus 

norvegicus) strain wistar jantan umur 8-10 minggu dengan berat 150-200 
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gram yang dipilih secara acak dan dihitung berdasarkan pada rumus Wan 

Nor Arifin dan Wan Mohd Zahiruddin (2017): 

Jumlah hewan coba pada masing-masing kelompok dihitung 

dengan rumus: 

n = DF/k + 1 

dimana k adalah jumlah kelompok perlakuan dan DF adalah konstanta 

dengan nilai minimal 10 dan nilai maksimal 20, sesuai dengan jumlah 

sampel yang direkomendasikan untuk penelitian eksperimen yaitu 

sebesar 10 sampai 20 sampel. Dengan demikian maka diperoleh: 

n (minimum) = 10/k + 1 

n (minimum) = 10/8 + 1  

n (minimum) = 1.25 + 1 

n (minimum) = 2.25 

Maka jumlah minimal tikus pada setiap kelompok perlakuan 

adalah 2. Sedangkan jumlah maksimal tikus dalam setiap kelompok 

pelakuan dihitung dengan rumus: 

n (maksimum) = 20/k + 1 

n (maksimum) = 20/8 + 1  

n (maksimum) = 2.5 + 1 

n (maksimum) = 3.5 

Jumlah maksimal tikus pada setiap kelompok penelitian adalah 4.  

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka peneliti 

menggunakan 28 ekor tikus yang terbagi menjadi 8 kelompok dengan 
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ketentuan setiap kelompok perlakuan terdapat 3 ekor tikus sebagai hewan 

coba utama dan 1 ekor tikus sebagai cadangan. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

simple random sampling.  

4.3.5 Karakteristik Pengambilan Sampel 

4.3.5.1 Kriteria inklusi: 

a. Tikus putih (Rattus  norvegicus) strain wistar jantan 

b. Umur 8-10 minggu 

c. Berat badan 150-200 gram 

d. Tikus dalam keadaan sehat, ditandai dengan gerakannya yang 

aktif, bulu yang tebal, dan mata yang jernih. 

4.3.5.2 Kriteria eksklusi: 

a. Tikus yang sudah pernah dipakai dalam penelitian. 

4.3.5.3 Kriteria drop out: 

a. Tikus yang sakit saat perlakuan 

b. Tikus yang mati saat perlakuan 

c. Tikus yang kadar glukosa darah tidak >200 mg/dL 

4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah dosis ekstrak jahe 

(Zingiber officinale), kayu manis (Cinnamomum zeylanicum), dan 

cengkih (Syzygium aromaticum).   
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4.3.6.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung penelitian ini adalah kadar SGOT dan 

SGPT tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur wistar. 

4.3.7 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Variabel 

Hasil Ukur 

(Indikator) 

Variabel 

Alat dan Cara 

Ukur Variabel 

Kriteria 

Hasil 

Skala 

Ukur 

Variabel 

1.  Ekstrak jahe 

 

Ekstrak jahe,  

jenis lokal 

yang telah 

dilakukan 

pengolahan 

selama 21 hari 

dan 

pengekstrakan 

di UPT. 

Materia 

Medica Batu,  

Jawa Timur 

dengan metode 

maserasi 

Ekstrak jahe 

berbentuk 

cairan 

Ekstrak jahe 

dengan 

100mg/kgBB/hari 

diukur 

menggunakan 

neraca digital dan 

diberikan ke tikus 

secara peroral 

setiap hari selama 

14 hari pada jam 

yang sama 

- Nominal 
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2. Ekstrak kayu 

manis 

Ekstrak jahe,  

jenis lokal 

yang telah 

dilakukan 

pengolahan 

selama 21 hari 

dan 

pengekstrakan 

di UPT. 

Materia 

Medica Batu,  

Jawa Timur 

dengan metode 

maserasi 

Ekstrak jahe 

berbentuk 

cairan 

Ekstrak kayu manis 

dengan dosis 

100mg/kgBB/hari 

diukur 

menggunakan 

neraca digital dan 

diberikan ke tikus 

secara peroral 

setiap hari selama 

14 hari pada jam 

yang sama 

- Nominal 

3.  Ekstrak 

cengkih 

Ekstrak jahe,  

jenis lokal 

yang telah 

dilakukan 

pengolahan 

selama 21 hari 

dan 

pengekstrakan 

Ekstrak jahe 

berbentuk 

cairan 

Ekstrak cengkih 

dengan dosis 

100mg/kgBB/hari 

diukur 

menggunakan 

neraca digital dan 

diberikan ke tikus 

secara peroral 

- Nominal 
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di UPT. 

Materia 

Medica Batu,  

Jawa Timur 

dengan metode 

maserasi 

setiap hari selama 

14 hari pada jam 

yang sama 

4.  Ekstrak jahe, 

kayu manis, 

dan cengkih 

Ekstrak jahe,  

jenis lokal 

yang telah 

dilakukan 

pengolahan 

selama 21 hari 

dan 

pengekstrakan 

di UPT. 

Materia 

Medica Batu,  

Jawa Timur 

dengan metode 

maserasi 

Ekstrak jahe 

berbentuk 

cairan 

1. Kombinasi 

ekstrak jahe 

dengan dosis 25 

mg/kgBB/hari 

dan kayu manis 

dosis 25 

mg/kgBB/hari, 

dan cengkih 

dosis 25 

mg/kgBB/hari 

2. Kombinasi 

ekstrak jahe 

dengan dosis 50 

mg/kgBB/hari 

dan kayu manis 

dosis 50 

- Ordinal 
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mg/kgBB/hari, 

dan cengkih 

dosis 50 

mg/kgBB/hari 

diukur 

menggunakan 

neraca digital 

dan diberikan 

ke tikus secara 

peroral setiap 

hari selama 14 

hari pada jam 

yang sama 

3. 100 

mg/kgBB/hari 

dan kayu manis 

dosis 100 

mg/kgBB/hari, 

dan cengkih 

dosis 100 

mg/kgBB/hari 

diukur 
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menggunakan 

neraca digital 

dan diberikan 

ke tikus secara 

peroral setiap 

hari selama 14 

hari pada jam 

yang sama 

5. Kadar SGOT 

dan SGPT 

SGPT dan 

SGOT 

merupakan 

transaminase 

yang bisa 

memberikan 

dugaan adanya 

kerusakan 

jaringan. 

SGOT banyak 

ditemukan 

pada beberapa 

organ seperti 

jantung, hati, 

Kadar normal 

SGOT dan 

SGPT adalah 

kadar SGOT 

dan SGPT 

kelompok 

tikus yang 

tidak 

mendapatkan 

perlakuan. 

 

Sampel darah 

disentrifuge untuk 

diambil serumnya 

lalu dimasukkan ke 

dalam test drive 

dan dibaca 

menggunakan kit 

Pentra C.200 

reader 

Kadar 

SGOT tikus 

yang 

didapatkan 

dari hasil 

pengukuran 

darah 

serum tikus 

dengan 

nilai 

absolut 

dalam 

mg/dl 

Rasio 
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otot, otak, dan 

ginjal.  

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1 Alat dan bahan ekstrak jahe (Zingiber officinale Roscoe)    

1. Aquades 

2. Jahe (Zingiber officinale) 

3. Rotary evaporator  

4. Alat maserasi 

5. Metanol 70% 

6. Kertas Saring 

4.4.2 Alat dan bahan ekstrak kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) 

1. Aquades 

2. Kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) 

3. Rotary evaporator  

4. Alat maserasi 

5. Metanol 90% 

6. Kertas Saring 

4.4.3 Alat dan bahan ekstrak cengkih (Syzygium aromaticum) 

1. Aquades 
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2. Cengkih (Syzygium aromaticum) 

3. Rotary evaporator  

4. Alat maserasi 

5. Etanol 70% 

6. Kertas Saring 

4.4.4 Alat dan bahan Pemeliharaan tikus 

1. Kandang tikus 

2. Penutup kandang dari anyaman kawat  

3. Botol air 

4. Tempat makan tikus 

5. Pakan standar BR-1 

6. Air matang 

7. Handscoon 

4.4.5 Alat dan bahan induksi 

1. Streptozotocin 

2. Normal Salin 0,9% 

3. Larutan glukosa 5% 

4. Spuit 3cc 

4.4.6 Alat dan bahan bedah tikus 

1. Alat bedah minor 

2. Papan bedah 

3. Handscoon 

4. Jarum  
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5. Kloroform 

6. Toples kaca 

7. Botol sediaan 

4.4.7 Alat dan Bahan Pemeriksaan SGOT dan SGPT 

a. Bahan  

1.  1000 μl  R1  (Tris,  L-alanine,  LDH)  

2.  250 μl R2 (2-oxoglutarate, NADH) 

3.  Sampel  darah 

b. Alat 

1.  Pentra C.200 reader 

2.  Test drive 

3.  Spektrofotometer 

4.  Tabung reaksi 

5.  Pipet 

4.4.8 Alat dan bahan lain 

1. Kamera digital 

2. Neraca berat badan 

3. Sonde modifikasi 

4. Label 

5. Glucometer 

6. Mikroskop 

4.5 Prosedur Penelitian  

4.5.1 Adaptasi 
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Proses adaptasi tikus dilakukan selama tujuh hari dengan 

pemberian makanan berupa BR-1 dan minuman ad libitum dalam 

kandang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

4.5.2 Pembagian kelompok tikus 

Tikus yang digunakan sebanyak 28 ekor yang dibagi dalam 7 

kelompok tiap kelompok terdiri dari 4 ekor tikus.  

1. Kelompok I (K-) adalah kontrol negatif, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum. 

2. Kelompok II (K+) adalah kontrol positif, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis  60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p). 

3. Kelompok III (P1) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis  60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p) dan diberikan ekstrak jahe (Zingiber officinale ) dengan dosis 100 

mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

4. Kelompok IV (P2) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 
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(i.p) dan diberikan ekstrak kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) 

dengan dosis 100 mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

5. Kelompok V (P3) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p) dan diberikan ekstrak cengkih (Syzygium aromaticum) dengan 

dosis 100 mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

6. Kelompok VI (P4) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p) dan diberikan ekstrak jahe (Zingiber officinale ) dengan dosis 25 

mg/kgBB/hari, ekstrak kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) 

dengan dosis 25 mg/kgBB/hari dan ekstrak cengkih (Syzygium 

aromaticum) dengan dosis 25 mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

7. Kelompok VII (P5) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p) dan diberikan ekstrak jahe (Zingiber officinale ) dengan dosis 50 

mg/kgBB/hari, ekstrak kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) 
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dengan dosis 50 mg/kgBB/hari dan ekstrak cengkih (Syzygium 

aromaticum) dengan dosis 50 mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

8. Kelompok VII (P6) adalah perlakuan, diberi pakan standar BR-1 

sebanyak 20 g/hari/tikus serta minum ad libitum ditambah 

streptozotocin dengan dosis 55 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 0,1 

M buffer sitrat (pH 4,5) dengan dosis tunggal secara intraperitoneal 

(i.p) dan diberikan ekstrak jahe (Zingiber officinale ) dengan dosis 100 

mg/kgBB/hari, ekstrak kayu manis (Cinnamomum verum) dengan 

dosis 100 mg/kgBB/hari dan ekstrak cengkih (Syzygium aromaticum) 

dengan dosis 100 mg/kgBB/hari per oral selama 14 hari. 

4.5.3 Induksi Streptozotocin 

Streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB yang dilarutkan dalam 

0,1 M buffer sitrat (pH 4,5) diberikan dengan dosis tunggal secara 

intraperitoneal (i.p). Untuk mengatasi syok hipoglikemia akibat obat 

maka diberi minum larutan glukosa 5% ad libitium dalam 24 jam. Setelah 

3 hari akan didapatkan keadaan diabetik (Rodrguez, 2018). 

4.5.4 Pembuatan ekstrak jahe, kayu manis, dan cengkih 

1. Jahe (Zingiber officinale Roscoe), kayu manis (Cinnamomum 

zeylanicum), dan cengkih (Syzygium aromaticum) yang diperoleh dari 

Materia Medika Batu 

2. Jahe, kayu manis, dan cengkih masing-masing sebanyak 500 gram, 

dipisahkan dari bagian kotorannya, dicuci, ditiriskan, kemudian 

dikeringkan dan dibuat serbuk 
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3. Serbuk jahe diektraksi dengan cara maserasi mengguakan metanol 

70%, serbuk kayu manis diektraksi dengan cara maserasi 

mengguakan etanol 90%, dan serbuk cengkih diektraksi dengan cara 

maserasi mengguakan etanol 70% 

4. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator 

menjadi ektrak kental masing-masing sebanyak 280 ml 

5. Ekstrak kental diasamkan dengan asam sulfat 2M dan diekstraksi 

dengan kloroform 

6. Lapisan air asam yang dipeoleh dibasakan dengan amonia hingga PH 

10 

7. Difraksikan dengan kloroform-metanol (3:1) sebanyak 3 kali 

8. Diuapkan dengan rotary evaporator 

9. Dikeringkan pada suhu 50°C 

10. Didapatkan fraksi kering 1 gram 

4.5.5 Penentuan Dosis 

  4.5.5.1 Ekstrak jahe (Zingiber officinale Roscoe)  

Penelitian yang dilakukan Abdulrazaq et al pada tahun 2012 

menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jahe sebesar 100 mg/kgBB/hari 

selama 15 hari mampu menurunkan kadar glukosa serum  tikus model diabetes 

mellitus sebesar 10,69 persen. 

 4.5.5.2 Ekstrak kayu manis (Cinnamomum verum J. Presl)  

Penelitian yang dilakukan Rajesh et al pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa pemberian ekstrak kayu manis sebesar 100 mg/kgBB/hari selama 14 
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hari mampu menurunkan kadar glukosa darah serum  tikus model diabetes 

mellitus dengan nilai signifikansi p<0,001. 

 4.5.5.3 Ekstrak cengkih (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry) 

Penelitian yang dilakukan Chowdhury et al. pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa pemberian ekstrak cengkih sebesar 400 mg/kgBB/hari 

selama 4 hari mampu menurunkan 66,11% kadar glukosa darah serum  tikus 

model diabetes mellitus. Berdasarkan data tersebut peneliti menghitung 

kebutuhan dosis optimal apabila dilakukan pemberian ekstrak cengkih selama 

14 hari, dengan perhitungan sebagai berikut : 

Total ekstrak yang dikonsumsi tikus = 400 mg x 4 hari = 1600 mg 

Dosis ekstrak untuk 14 hari = 1600 mg : 14 hari = 114,28 mg/hari 

Maka dosis tersebut dibulatkan menjadi 100 mg/hari dan diberikan selama 14 

hari. 

4.5.5.4 Ekstrak kombinasi 

Ekstrak kombinasi yang digunakan dalam perlakuan yaitu : 

kombinasi dosis N = 100 mg/kgBB jahe, kayu manis, dan cengkih. 

kombinasi dosis ½ N = 50 mg/kgBB jahe, kayu manis, dan cengkih. 

kombinasi dosis ¼ N = 25 mg/kgBB jahe, kayu manis, dan cengkih. 

4.5.6 Proses anastesi dan pembedahan hewan coba 

a. Proses anastesi  

 Anastesi dilakukan secara inhalasi pada satu per satu hewan 

coba ke dalam toples kaca yang berisi kapas yang sudah dicampur dengan 

kloroform. Kemudian dilakukan pengamatan 2 menit, setelah terjadi 
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penurunan laju pernafasan, langsung diangkat dari toples untuk dilakukan 

pembedahan (Goodies, 2015). 

b. Proses pembedahan 

Setelah dilakukan anastesi, tikus diterminasi dengan cara dislokasi 

servikal. Hewan coba diletakkan pada meja lilin dan keempat kaki hewan 

coba difiksasi dengan menggunakan jarum pentul. Dengan menggunakan 

gunting bedah, dilakukan pembedahan pada abdomen hingga setinggi 

leher. Kemudian jaringan hepar diambil untuk di lakukan pengamatan di 

bawah mikroskop. 

c. Penanganan hewan coba setelah pembedahan 

Tikus yang telah diambil organ yang akan diteliti dipastikan mati, 

bangkai tikus diletakkan dalam wadah baskom di jadikan satu dan dikubur 

di tanah dalam satu lubang. Lubang ditutup kembali dengan tanah agar 

tidak tercium bau dari bangkai tikus tersebut, hal ini untuk mencegah 

bangkai tikus digali oleh hewan lain seperti kucing. 

4.5.7 Pembuatan Sediaan dan Pemeriksaan Kadar SGOT dan SGPT 

1. Pembuatan Sediaan dan Pemeriksaan Kadar SGOT 

Tahap pengujian ini menggunakan kit Pentra C.200 reader 

dengan bantuan enzim AZAT.   Prosedur kerja berdasarkan protocol kit 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan  monoreagent    yaitu  1000  μl  R1 (  Tris,  L-

aspartat,  LDH) dicampur dengan 250 μl R2 (2-oxoglutarate, 

NADH). 

2. Sampel  darah  yang  diambil  dimasukkan  ke dalam tube  

kemudian  di sentrifuge untuk diambil serum sebanyak 10 μl 
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3. Pembuatan  larutan  sampel  dengan  10  μl  serum  darah  

dicampur  dengan 1000  μl  R1  kemudian  diinkubasikan  

selama  5  menit.  Selanjutnya ditambah R2 sebanyak 250 μl 

kemudian diinkubasikan selama 1 menit 

4. Larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam test drive  

5. Kadar SGOT dibaca dengan Pentra C.200 reader. 

2. Pembuatan Sediaan dan Pemeriksaan Kadar SGPT 

Tahap pengujian ini menggunakan kit Pentra C.200 reader dengan 

bantuan enzim ALAT. Prosedur kerja berdasarkan protocol kit sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan  monoreagent    yaitu  1000  μl  R1  (  Tris,  L-

alanine,  LDH) dicampur dengan 250 μl R2 (2-oxoglutarate, 

NADH). 

2. Sampel  darah  yang  diambil  dimasukkan  ke dalam tube  

kemudian  di sentrifuge untuk diambil serum sebanyak 10 μl. 

3. Pembuatan  larutan  sampel  dengan  10  μl  serum  darah  

dicampur  dengan 1000  μl  R1  kemudian  diinkubasikan  

selama  5  menit.  Selanjutnya ditambah R2 sebanyak 250 μl 

kemudian diinkubasikan selama 1 menit. 

4. Larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam test drive 

Kadar SGPT dibaca dengan Pentra C.200 reader.  

 

 

4.6 Alur Penelitian 

 

 

 

P1 

Adaptasi 28 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan strain wistar, umur 8-10 

minggu, berat badan 150-200 gram kondisi sehat selama 7 hari 

 

Pada hari ke-8 hewan coba dipuasakan selama 12 jam  
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Diberi induksi streptozotocin secara intraperitoneal 

Cek Glukosa Darah (Hari ke-11) 

Hari ke 8-11 tikus diberi pakan standar dan minum ad libitum 

P2 P3 K+ P4 P5 

P1 P2 P3 K+ P4 P5 

K- 

Hari ke 12 sampai 25 tikus diberi ekstrak, pakan, dan minuman ad libitum 

Hari ke-26 tikus di anestesi dengan kloroform secara inhalasi. Dilakukan pembedahan 

setelah hewan coba teranastesi dengan baik, menggunakan gunting bedah pada 

abdomen hingga setinggi leher. Diambil darah ± 3 ml dari ventrikel kiri hewan coba 

dengan spuit 3 ml. Hewan coba yang telah mati dikuburkan. 

Pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT:  

a. Darah sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit  

b. Mengambil supernatannya  

c. Pemerikasaan menggunakan metode direk  

d. Perhitungan dibaca dengan spektrofotometer persipitat dengan panjang gelombang 

500 nm 

Analisis Data 

P6 

P6 
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4.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji One Way Annova, uji pos hoc, uji korelasi dan 

uji regresi yang pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS 24.00.  

1. Uji yang dipakai untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak (uji 

normalitas) menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang 

digunakan kurang dari 50 dengan kriteria sebaran normal yaitu, nilai p > 

0,05. Uji yang dilakukan untuk mengetahui homogenitas data 

menggunakan Levenes.  

2. Jika distribusi normal dan varian data sama, menggunakan uji Oneway 

Annova untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antar kelompok (> 2 

kelompok). Jika tidak memenuhi syarat, maka diupayakan untuk 

melakukan transformasi data upaya distribusi menjadi normal dan varian 

menjadi sama. Jika variabel hasil transformasi tidak berdistribusi normal 

atau varian tetap tidak sama, maka alternatifnya dipilih uji ANNOVA. Jika 

pada uji ANNOVA menghasilkan nilai p < 0,05, maka dilanjutkan dengan 

uji Post Hoc. 

3. Uji post hoc Bonferroni merupakan uji kelanjutan dari uji ANNOVA 

digunakan untuk mengetahui perbedaan yang bermakna antara masing-

masing kelompok perlakuan dan penelitian. 

4. Uji korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan korelasi, bentuk korelasi 

dan ada atau tidaknya hubungan yang bermakna apabila distribusi data 

normal atau tranformasi data berhasil. 
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5. Uji regresi yang digunakan karena variabel terikat adalah berupa variabel 

numerik menggunakan uji Regresi linier. Uji ini untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan yang diperoleh dari analisa korelasi dan untuk 

mengetahui seberapa kuat pengaruh dosis kombinasi ekstrak jahe, kayu 

manis, dan cengkih terhadap kadar SGOT dan SGPT.  

 


