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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian True Experimental dengan desain 

penelitian yang digunakan adalah post test only control group design yaitu 

dilakukan pengamatan / pengukuran kadar MDA sesudah perlakuan. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan di Laboratorium 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

     Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih dewasa jenis Strain 

Wistar. 

4.3.2 Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini adalah tikus putih dewasa jenis strain wistar 

dengan jenis kelamin jantan, meiliki berat 150-250 gram, dan berusia 2-3 

bulan dalam kondisi sehat, dengan tanda bergerak aktif dan mata jernih.  

4.3.3 Replikasi 

      Replikasi diambil dari populasi tikus putih (Rattus norvegicus strain 

wistar) jantan sebagai hewan coba. Replikasi terdiri atas 5 kelompok. 
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4.3.4 Estimasi besar sampel 

Estimasi besar sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan rumus E (resource equation) dengan pendekatan : 

DF = (nk) – k.  

Rumus DF ini digunakan untuk mengetahui jumlah minimum 10 

dan maksimum 20 sampel pada setiapkelompok perlakuan. (Arifin & 

Zahiruddin, 2017) Maka banyak sampel yang dibutuhkan: 

DF = (nk) – k 

Min 10 = (nk) – k 

10 = 5n – 5 

15 = 5n 

 n  = 3 sampel / kelompok 

 Maks 20 = (nk) – k 

          20 = 5n – 5 

          25 = 5n 

           n  = 5 sampel / kelompok 

Keterangan : 

k = jumlah kelompok perlakuan,  

n = banyaknya sampel pada setiap kelompok perlakuan 

Sehingga berdasarkan perhitungan diatas, jumlah tikus yang 

dibutuhkan adalah 3-5 ekor tiap perlakuan. 

      Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel keseluruhan yang akan 

digunakan untuk empat kelompok perlakuan sebanyak 15 ekor dengan rincian 

sebagai berikut : 
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a. Kelompok I: Kontrol negatif diberi pakan standar. 

b. Kelompok II: Kontrol positif diberi pakan standar dan pemberian 

Streptozotocin tanpa ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) 

c. Kelompok III: Diberi pakan standar, pemberian Streptozotocin, dan 

ekstrak ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) dengan pemberian 

dosis 50 mg/kgBB/hari 

d. Kelompok IV: Diberi pakan standar, pemberian Streptozotocin, dan ektrak 

ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) dengan pemberian dosis 100 

mg/kgBB/hari 

e. Kelompok V: Diberi pakan standar, pemberian Streptozotocin, dan ektrak 

ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) dengan pemberian dosis 200 

mg/kgBB/hari. 

4.3.5 Karateristik Sampel Penelitian 

4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

1) Tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) jenis kelamin 

jantan. 

2) Umur 2-3 bulan 

3) Berat badan 150 – 250 gram 

4) Sehat, yang ditandai dengan ciri-ciri gerakan aktif dan mata 

jernih 

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

1) Tikus yang pernah digunakan penelitian sebelumnya 

2) Sakit atau cacat sebelum perlakuan 
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3) Tikus yang mati sebelum perlakuan 

4.3.5.3 Kriteria Drop out 

1) Tikus mati saat perlakuan 

2) Tikus yang sakit selama proses perlakuan (gerak tidak aktif, 

bulu rontok, dan menggumpal) 

4.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, sampel diambil secara purposive non problability 

sampling untuk masing-masing kelompok (Sunyoto, 2012) 

4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

      Dosis ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia.) 

4.5.2 Variabel Tergantung 

         Kadar MDA dan glukosa darah tikus putih (rattus norvegicus strain wistar)  

4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

4.6.1 Alat 

a. Timbangan untuk menimbang berat badan tikus. 

b. Alat pemeliharaan tikus 

- Bak tikus 

- Penutup kandang dari anyaman kawat 

- Botol air 

- Tempat makan 

- Sekam 
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c. Alat untuk melakukan perlakuan : 

- Sarung tangan 

- Alat glucose test 

- Spuit untuk pemberian streptozotocin 

- Sonde untuk pemberian ekstrak buah mengkudu 

d. Alat untuk pengamatan kadar MDA plasma darah 

- Spuit untuk mengambil darah 

- Tabung untuk darah 

- Pipet 

- Sarung tangan 

- Sentrifuge 

- Spektrofometer UV-Vis 

4.6.2 Bahan 

a. Tikus putih jenis Strain Wistar 

b. Bahan pemeliharaan tikus : 

- Bahan pakan standar 

- Aquades 

c. Bahan untuk perlakuan 

- Streptozotocin 

- Ekstrak Buah Mengkudu 

d. Bahan pengukuran kadar MDA plasma darah : 

- Plasma darah  

- TCA 20% 

- TBA 1% 
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4.7 Definisi Operasional 

1. Ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia) didapatkan dari Balai Materia 

Medica Kota Batu yang diekstrak secara maserasi kinetik dengan 

menggunakan pelarut etanol 96% sehingga diperoleh ekstrak etanol buah 

mengkudu (Morinda Citrifolia). Penelitian ini menggunakan 50 

mg/kgBB/hari, 100 mg/kgBB/hari dan 200 mg/kgBB/hari yang diberikan 

selama 15 hari. Alat ukur yaitu timbangan. Cara ukur ekstrak buah mengudu 

diukur dengan timbangan untuk masing-masing dosis. Termasuk kategori 

ordinal. 

2. Kadar glukosa darah tikus yang akan diukur pada akhir penelitian adalah 

kadar glukosa darah puasa, dimana jika kadarnya melebihi 200 mg/dl dapat 

dikatakan hiperglikemia. Diukur setelah induksi diabetes menggunakan blood 

glucose stick meter. Termasuk kategori rasio. 

3. Produk hasil peroksidasi lipid yang didambil dari plasma  darah. MDA 

berfungsi sebagai penanda kerusakan seluler akibat radikal bebas. Diukur 

dengan metode Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBAR) assay yang 

diamati dengan spektofotometri UV-Vis. Alat ukurnya adalah 

Spektrofotometri. Data disajikan perindividu dan dicari rerata dari semua 

replikasi dalam satu kelompok. Termasuk kategori rasio.  

4. Streptozotocin adalah agen diabetogenik yang mirip dengan GLUT2, 

sehingga dapat dengan mudah masuk ke sel β pankreas dan merusak DNA sel 

β, serta menghasilkan radikal superoksida dan NO yang dapat merusak sel β, 

dan akhirnya menurunkan sekresi hormon insulin. Streptozocin yang 

dilarutkan dalam buffer sitrat diberikan secara intraperitoneal sebanyak 60 
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mg/KgBB dosis tunggal selama 3 hari. Diukur volume dengan mengambil 

streptozocin melalui spuit 1 cc. Diinjeksi Streptozocin 60 mg/kgBB. 

Termasuk kategori numerik.  

4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penumpulan Tikus Putih Jantan (Rattus Novergicus) Strain Wistar 

Seleksi kriteria inklusi dan eksklusi 

Adaptasi 15 ekor tikus (hari 1-7) 

Pengukuran kadar glukosa darah 

Pengukuran MDA pada hari ke-25 

Analisis data : One WAY. Uji Post Hoc. Uji Regresi 

Kelompok 1 

(3 Ekor) 

Kelompok 2 

(3 Ekor) 

Kelompok 3 

(3 Ekor) 

Kelompok 4 

(3 Ekor) 

Kelompok 2 

(Kontrol 

Positif) 

Induksi 

Streptozotocin 

sebesar 

60mg/KgBB 

single dose 

selama 3 hari 

+ pemberian 

pakan standar  

selama 25 hari 

Kelompok 3 

Induksi 

Streptozotocin 

sebesar 

60mg/KgBB 

single dose 

selama 3 hari 

+ ekstrak buah 

mengkudu 

(Morinda 

Citrifora) 50 

mg/kgBB/ hari 

selama 15 hari 

+ pemberian 

pakan standar 

selama 25 hari 

Kelompok 4 

Induksi 

Streptozotocin 

sebesar 

60mg/KgBB 

single dose 

selama 3 hari 

+ ekstrak buah 

mengkudu 

(Morinda 

Citrifora) 100 

mg/kgBB/ hari 

selama 15 hari 

+ pemberian 

pakan standar 

selama 21 hari 

Kelompok 5 

Induksi 

Streptozotocin 

sebesar 

60mg/KgBB 

single dose 

selama 3 hari 

+ ekstrak buah 

mengkudu 

(Morinda 

Citrifora) 200 

mg/kgBB/ hari 

selama 15 hari 

+ pemberian 

pakan standar 

selama 21 hari 

Kelompok 5 

(3 Ekor) 

Kelompok 1 

(Kontrol 

Nefatif) 

Pemberian 

pakan standar  

selama 25 hari 
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4.9 Prosedur Penelitian 

4.9.1 Adaptasi Hewan percobaan 

      Tikus diaklimatisasi dahulu dengan lingkungan dan pakan selama satu 

minggu di laboratorium sebelum injeksi ekstrak Buah Mengkudu sambil 

diamati kesehatannya. Memberi makanan pada tikus 2 kali sehari. Makanan 

tikus adalah broiler 1, sedangkan untuk minum diberikan aquades. 

4.9.2 Penentuan Dosis 

a. Dosis aquades  

Aquades yang diberikan adalah 2 ml/200 gramBB.  

b. Dosis Streptozotocin  

Larutan streptozotocin diberikan pada kelompok II, III, IV, dan V 

dengan dosis tunggal 60 mg/kgBB selama 3 hari. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Thomson et al (2016) 

yang menginjeksi streptozotocin 60 mg/kgBB secara IP 

(intraperitoneal) kepada 20 tikus Sprague-Dawley. Setelah tiga hari 

didapatkan peningkatan glukosa darah 3estikus, yaitu rata-rata lebih 

dari 400 mg/dl. Dan pada penelitian Masjedi et al (2013) yang 

memberi streptozotocin dengan dosis tunggal 60 mg/kgBB selama 3 

hari menunjukkan gula darah puasa tikus lebih dari 200 mg/dl dan 

dapat bertahan selama lebih dari 21 hari. 

c.  Dosis Ekstrak Buah Mengkudu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murnah (2014) tentang 

ekstrak buah mengkudu yang berjudul “Pengaruh Ekstrak Etanol 

Mengkudu (Morinda citrifolia l) terhadap Diabetik Nefropati pada 
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Tikus Spraque Dawley yang Diinduksi Streptozotocin (STZ)” 

menyatakan bahwa dengan dosis efektif 20 mg/ kgBB mencit dapat 

menurunkan kadar albumin pada tikus yang diinduksi streptozotocin 

50 mg/kgBB pada hewan eksperimen. Untuk menilai tingkat 

keefektifan ekstrak buah mengkudu dalam percobaan ini dilakukan 

orientasi tiga dosis yaitu : 50 mg/ kgBB; 100  mg/ kgBB; dan 200 

mg/ kgBB.  

4.9.3 Pembuatan Larutan Streptozotocin  

      Pada penelitian ini, diabetes diinduksi dengan dosis tunggal streptozotocin 

yaitu 60 mg/kgBB secara intraperitoneal, yang dilarutkan dalam buffer sitrat 

(pH 4,5) sebelum digunakan. 

4.9.4 Pembuatan Larutan Ekstrak Buah Mengkudu 

      Langkah pembuatan ekstrak buah mengkudu sebagai berikut:  

1. Buah mengkudu dihaluskan dengan blender kemudian direndam 

dengan etanol 90% perbandingan 1:3 dan dikocok dengan pengocok 

listrik (Strer) selama 2 jam, lalu didiamkan selama 24 jam.  

2. Ekstrak disaring dengan ampasnya direndam kembali dengan etanol  

90% 1:2, kemudian dikocok selama 2 jam dan didiamkan selama 24 

jam.  

3. Hasil saringan (filtrat) yang dihasilkan kemudian diuapkan dengan 

menggunakan mesin penguap listrik (evaporator). 

4.9.5 Percobaan 

a. Pembuatan Tikus Diabetes Melitus  
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Pada kelompok II, III, IV dan V diberi perlakuan pemberian injeksi 

larutan streptozotocin dengan dosis tunggal 60 mg/kgBB secara 

intraperitonial selama 3 hari untuk mendapatkan tikus dengan 

kondisi hiperglikemia. Sebelumnya tikus dipuasakan selama satu 

malam, dengan minuman tetap diberikan.  

b. Pemberian Ekstrak Buah Mengkudu 

Kelompok I adalah kelompok kontrol positif yang hanya diberi 

perlakuan injeksi streptozotocin pada hari ke 8 selama 3 hari. 

Kelompok III, IV, dan V diberi perlakuan injeksi streptozotocin 

dan ekstrak Buah mengkudu dengan masingmasing dosis 50 

mg/kgBB/hari untuk kelompok II, 100 mg/kgBB/hari untuk 

kelompok II, 200 mg/kgBB/hari untuk kelompok IV selama 11 

hari.Untuk keseragaman, maka pemberian ekstrak buah mengkudu 

dilakukan setiap hari selama 15 hari pada jam 12.00-13.00 WIB.  

c. Tahap anastesi 

Satu persatu hean coba dimasukkan ke wadah tertutup yang berisi 

kapas yang sudah dicampur dengan kloroform. Anastesi dilakuakn 

secara inhalasi pada hewan coba dengan dosis 0,67 ml per hewan 

coba sampai pingsan dan tunggu 60 detik lalu dikeluarkan untuk 

dilakukan pembedahan (Alexandru, 2011). 

d. Proses pembedahan 

Hewan coba diletakkan pada meja lilin dan keempat kaki hewan 

coba difiksasi terhadap meja lilin dengan jarum pentul. Lakukan 

pembedahan dengan menggunakan gunting bedah tajam pada 
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abdomen hingga setinggi leher. Ambil darah hewan coba pada 

ventrikel kiri menggunakan spuit 3 cc. Darah kemudian di 

sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk 

diambil supernatannya (Alexandru, 2011). 

e. Tahap pemeriksaan kadar MDA 

Sebanyak 200  µL plasma EDTA ditambahkan 1 ml TCA 20% dan 

2 ml TBA 0,067%. Larutan dicampur homogen dengan dipanaskan 

di atas tangas air selama 10 menit. Setelah dingi disentrifugasi pada 

3000 rpm selama 10 menit. Filtrat yang berwarna merah muda 

diukur serapannya pada panjang gelombang 532 nm menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Kadar MDA dihitung menggunakan 

kurva baku MDA (Sumarny dkk, 2015) 

f. Penguburan tikus percobaan 

Tikus yang telah diambil organ yang akan diteliti dipastikan mati, 

bangkai tikus diletakkan dalam wadah baskom. Bangkai tikus 

percobaan dikubur di tanah dengan kedalaman minimal 50 cm dan 

luas lubang 0,25 m2. Setiap lubang hanya digunakan untuk 

mengubur 10 tikus secara bersama, hal ini untuk mencegah bangkai 

tikus digali oleh hewan lain seperti kucing. Lubang ditutup kembali 

dengan tanah lalu lubang dipadatkan agar tidak tercium bau dari 

bangkai tikus tersebut (Sylvestris et al, 2012) 
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4.10 Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Kemudian 

jika distribusi normal dan homogen, data dianalisis menggunakan uji One 

Way Anova, uji Post-Hoc dan uji Regresi linier yang pengolahannya 

menggunakan SPSS 21. 

a. 4.10.1 Uji Normalitas 

Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji normalitas dengan uji Shapiro – Wilk, karena besar 

sampel yang digunakan < 50. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah distribusi data normal.  Sebaran data dinilai 

normal jika p>0,05. Jika p<0,05 maka data dapat ditransformasi.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan uji varian Levene’s test untuk 

mengetahui kehomogenan varian dari data - data yang diperoleh. 

Varian dinilai homogen jika p>0,05.   

c. Uji ANOVA dan Post hoc Bonferroni 

Uji ANOVA dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan 

yang bermakna antara kelompok kontrol negatif dengan kontrol 

positif, kontrol negatif dengan kelompok perlakuan, kelompok 

kontrol positif dengan kelompok perlakuan. Sebelum uji ANOVA 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Apabila uji normalitas 

didapatkan sebaran data tidak normal setelah ditransformasi dapat 
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menggunakan uji non parametrik dengan uji Kruskal-Wallis dan 

dilanjutkan uji Post hoc Mann-Whitney.  

Jika hasil dari uji homogenitas varian data homogen (p >0,05) 

maka dilanjutkan uji Post hoc Bonferroni. Namun jika varian data 

tidak homogen maka dilanjutkan dengan uji Post hoc Tamhane. Uji 

Post hoc Bonferroni dilakukan untuk mengetahui variabel mana 

yang memiliki perbedaan signifikan. 

d. Uji Regresi Linier 

Uji Regresi Linier digunakan untuk mengetahui pengaruh per 

1 mg dosis ekstrak buah mengkudu terhadap perubahan kadar 

malondialdehid (MDA) pada tikus yang diinduksi streptozotocin 

 

 

 


