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BAB IV 

 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen murni (True 

experimental design) dengan metode Post Test Only Control Group Design 

dengan pengamatan kadar sitokin interleukin 6 dilakukan setelah perlakuan. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang  dan Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan estimasi waktu 1 bulan (Juni –

Juli 2018). 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam tikus ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) 

4.3.2 Sampel 

Sampel penelitian diambil dari populasi tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) jantan sebagai hewan coba sesuai kriteria inklusi. 

4.3.3 Teknik Sampling 

Teknik Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

karena tidak semua tikus pada populasi  memiliki kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel. Sampel terdiri atas 4 kelompok. 
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4.3.4 Besar Sampel 

 Pada penelitian ini ditentukan  jumlah  minimal sampel dan jumlah 

maksimal sampel. Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah minimal 

sampel dan jumlah maksimal sampel (Arifin & Zahirudin, 2017), yaitu: 

DF= nk-k 

Minimal sampel = 10/k+1 

Maksimal sampel= 20/k+1 

Jadi,  

Minimal sampel (n)= 10/4+1 

n= 3,5/ 4 

maksimal sampel (n)= 20/4+1 

 n= 6 

Keterangan : 

k= kelompok perlakuan 

n = Jumlah populasi dalam kelompok 

 Dibutuhkan 16-24 ekor tikus yang dibagi kedalam 4 kelompok 

perlakuan. Dimana setiap kelompok perlakuan terdiri atas 4-6 ekor tikus. 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian  

a. Kriteria inklusi 

1. Umur 3-4 bulan. 

2. Berat badan 200gram. 

3. Jantan, Strain wistar. 

4. Sehat, ditandai dengan gerakan aktif dan bulu yang tebal dan 

berwarna putih serta  matanya jernih 
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b. Kriteria Eksklusi 

   1. Tikus yang pernah digunakan dalam penelitian 

2. Tikus yang cacat sebelum penelitian 

 c. Kriteria Drop Out 

1. Tikus yang mati selama perlakuan 

2. Tikus yang sakit selama perlakuan 

4.4 Variabel dan Definisi Operasional 

4.4.1 Variabel Bebas  

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia) 

4.4.2 Variabel tergantung 

  Variabel tergantung penelitian ini adalah kadar Interleukin-6 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  Definisi Operasional Variabel 
 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat Ukur Skala 

Data 
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1 Ekstrak 

buah 

Mengkudu 

Ekstrak buah 

mengkudu dari 

UPT Materia 

Medika Dinas 

Kesehatan, Kota 

Batu, Provinsi Jawa 

Timur diberikan ke 

tikus secara per oral 

menggunakan 

sonde. 

Dosis 

dengan 

sonde 

Dibagi menjadi 

3 dosis yakni 

20mg/200gr 

tikus/hari, 

40mg/200gr 

tikus/hari, 80 

mg/200gr 

tikus/hari. 

Pengukuran 

dosis 

menggunakan 

electric scale 

dengan tingkat 

ketelitian 

0,0001. 

Diberikan 

selama 1 bulan 

(Mularidharan 

& Srikanth 

2009) 

Kategorik 

(Ordinal). 

2 Interleukin 

6 

- sampel darah 

diambil dari 

jantung dimasukkan 

pada tabung 

efendorf 

- Ditambahkan 0,1 

ml sample diluent 

buffer sebagai 

kontrol pada 

microplate dan 

ditambahkan 

serumpada tiap 

microplate lalu 

diinkubasi 37ᵒC 

selama 90 menit 

- ditambahkan 0,1 

larutan biotin IL-6 

antibodi 

- ditambahkan 0,1 

larutan SABC lalu 

diinkubasi 

- ditambahkan 90 πl 

Spesime

n serum 

darah 

tikus 

yang 

diambil 

dari 

jantung. 

ELISA kit. 

 

Numerik 

(Rasio). 
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TMB warna akan 

berubah jadi biru 

- ditambahkan 0,1 

ml TMB stop 

solution, maka 

setelah 30 menit 

warna akan berubah 

jadi kuning   

- Dibaca O.D 

absorbansi pada 

450 nm di microlate 

reader 

3.   Mencit Mencit dibedah dan 

diambil darah 

melalui jantungnya 

   

 Berdasarkan penelitian (Mularidharan & Srikanth 2009) penggunaan dosis 

mengkudu 100mg/kgBB, 200mg/kgBB, dan 400mg/kgBB dapat menurunkan 

ulcer pada gaster dan duodenum yang diinduksi cysteamin HCL. Kemudian dosis 

ini dikonversikan ke berat badan tikus 200gr. Diharapkan karena dengan dosis 

tersebut sitokin pro inflamasi IL-6 turun (Mularidharan & Srikanth 2009). 

4.4 Dasar Penentuan dosis obat anti tuberkulosis 

Tabel 4. 2 Penentuan Dosis OAT MDR-TB berdasarkan Kelompok Berat Badan 

Pasien 
 

OAT  Berat Badan (BB)  

< 33 kg  33–50 kg  51–70 kg  >70 kg  

Pirazinamid 

(Z)  

20–30 

mg/kg/hari  

750–1.500 

mg  

1.500–1.750 

mg  

1.750–2.000 

mg  

Kanamisin 

(Km)  

15–20 

mg/kg/hari  

500–750 

mg  

1.000 mg  1000 mg  

Etambutol (E)  20–30 

mg/kg/hari  

800–1.200 

mg  

1.200–1.600 

mg  

1.600–2.000 

mg  

Capreomycin 

(Cm)  

15–20 

mg/kg/hari  

500–750 

mg  

1.000 mg  1.000 mg  

Levofloksasin 

(Lfx)  

7,5–10 

mg/kg/hari  

750 mg  750 mg  750–1.000 

mg  

Moksifloksasi

n (Mfx)  

7,5–10 

mg/kg/hari  

400 mg  400 mg  400 mg  

Cycloserin 

(Cs)  

15–20 

mg/kg/hari  

500 mg  750 mg  750–1.000 

mg  

Etionamid 15–20 500 mg  750 mg  750–1.000 
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(Eto)  mg/kg/hari  mg  

PAS  150 mg/kg/hari  8 g  8 g  8 g  

(Reviono dkk,2014) 

4.5 Dasar Konversi Obat TBC ke tikus 

Tabel 4. 3 Dasar Konversi Obat TBC dari Manusia ke Hewan Coba 

 Mencit 

20 g 

Tikus 

200 g 

Marmu

t 400 g 

Kelinc

i 1,5kg 

Kucin

g 

1.5kg 

Kera 

4kg 

Anjing 

12 kg 

Manus

ia 70 

kg 

Mencit 

20 g 

1,0 7,0 12,23 27,8 29,7 64,1 124,2 378,9 

Tikus 

200 g 

0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 

Marmut 

400 g 

0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 

Kelinci 

1,5kg 

0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 

Kucing 

1.5kg 

0,03 0,23 0,41 0,92 1,0 2,2 4,1 13,0 

Kera 

4kg 

0,016 0,11 0,19 0,42 0,43 0,1 1,9 6,1 

Anjing 

12 kg 

0,008 0,06 0,1 0,22 1,24 0,52 1,0 3,1 

Manusi

a 70 kg 

0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 0,16 0,32 1,0 

(Laurence dan Bacarach,1964) 

Konversi dosis Second-line drug anti tuberkulosis pada manusia ke tikus wistar : 

a. Pirazinamid 

Dosis pada manusia :2000 mg/kg/hari 

Faktor konversi dosis ke tikus 200 gram: 0,018 

Maka dosis untuk tikus: 2000 mg/kg/hari x 0,018= 36 mg/200 gram 

/hari 

b. Etambutol 

Dosis pada manusia :2000 mg/kg/hari 

Faktor konversi dosis ke tikus 200 gram: 0,018 

Maka dosis untuk tikus: 2000 mg/kg/hari x 0,018= 36 mg/200 gram 

/hari 
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c. Levofloksasin 

Dosis pada manusia : 1000 mg/kg/hari 

Factor konversi dosis ke tikus 200 gram: 0,018 

Maka dosis untuk tikus: 1000 mg/kg/hari x 0,018= 18 mg/200 gram   

/hari 

Dosis obat yang diberikan ke tikus sesuai dengan dosis untuk berat 

badan >70kg pada manusia. Hal ini diharapkan agar efek inflamasi pada 

tikus timbul lebih besar. 

4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

4.6.1Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian 

a. Alat perlakuan tikus: kandang tikus ukuran 25 cm X 25 cm X 

25 cm, botol  air, timbangan  electric scale  , spuit 3 cc , 

handscoon, scalpel,sarung tangan, sonde  

b. Alat pembuatan ekstrak: Oven,  incubator,  rotary evaporator, 

kertas saring whatman nomor 2, blender, pisau, dan pengaduk  

c. Alat pengukuran kadar IL-6 : Microplate Reader, ELISA kit 

4.6.2. Bahan penelitian  

a. Bahan perlakuan tikus: Tikus putih jantan galur wistar usia 2-3 

bulan dengan berat 200 gr, pakai pakan standart, aquades, alkohol 

50%, chloroform  

b. Obat TB Pirazinamid, Etambutol dan Levoflokasasin 

c. Bahan pembuatan ekstrak buah mengkudu: etanol 95 %, aquades, 

dan buah mengkudu masak dengan berat 2 kg  Prosedur Penelitian 

d. Bahan pengukuran IL-6 : serum darah hewan coba 
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4.7 Prosedur Penelitian 

4.7.1 Proses Adaptasi 

Subjek penelitian diadaptasikan di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadyah Malang selama tujuh hari, agar tikus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tikus dimasukkan ke 

kandang dan diberi makan dan minum. 

4.7.2 Pembagian Kelompok Tikus 

 Tikus yang digunakan sebanyak 16 ekor yang terbagi menjadi 4 

kelompok yaitu, satu kelompok kontrol positif, dan tiga kelompok perlakuan 

dengan pemberian pirazinamid, ethambutol, dan levofloxasin. Setiap kelompok 

terdapat 6 ekor tikus. 

Kelompok 1   : 4 ekor tikus diberi makan dan minum standart serta 

(kontrol positif)      diinduksi pirazinamid, ethambutol, levofloxacin 

       selama 30 hari. 

Kelompok 2  : 4 ekor tikus diberi makan dan minum standart, 

diberi ekstrak mengkudu dosis 20 mg/200g/ hari 

selama dan diinduksi pirazinamid, ethambutol, 

levofloxacin selama 30 hari. 

Kelompok 3  : 4 ekor tikus diberi makan dan minum standart, 

diberi ekstrak mengkudu dosis 40 mg/200g/ hari 

selama dan diinduksi pirazinamid, ethambutol, 

levofloxacin selama 30 hari. 

Kelompok 4  : 4 ekor tikus diberi makan dan minum standart, 

diberi ekstrak mengkudu dosis 80 mg/200g/ hari 
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selama dan diinduksi pirazinamid, ethambutol, 

levofloxacin selama 30 hari. 

 Kelompok kontrol negatif tidak diperlukan. Karena sitokin pro 

inflamasi Interleukin-6 hanya muncul apabila terjadi inflamasi. Apabila 

tidak terjadi inflamasi, maka interleukin-6 kadarnya 0 pg/ml. hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Masfufatun, 2018, kadar 

interleukin-6 pada serum tikus yang terinfeksi bakteri candida albicans. 

Data dari jurnal tersebut memberikan informasi, bahwa tikus yang tidak 

terinfeksi candida albicans kadar IL-6, 0 pg/ml (Masfufatun, 2018). 

4.7.3 Pembuatan Ekstrak Buah Mengkudu 

 Langkah pembuatan ekstrak mengkudu sebagai berikut: 

Pertama, buah mengkudu dihaluskan dengan blender kemudian 

direndam dengan alkohol 90% perbandingan 1:3 dan dikocok dengan 

pengocok listrik (Strrrer) selama 2 jam, lalu didiamkan selama 24 jam.  

Kedua, ektrak disaring dengan ampasnya direndam kembali dengan 

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

selama 24 jam. Ketiga, hasil saringan (filtrat) yang dihasilkan 

kemudian diuapkan dengan menggunakan mesin penguap listrik 

(evaporator) sampai didapatkan ekstrak kental dengan rendemen + 

7,65% (Surya, 2009). 

4.7.4 Penentuan Dosis Ekstrak Mengkudu 

Ekstrak mengkudu dibagi menjadi 3 dosis yang berbeda yaitu dosis 1 

sebanyak 20 mg/200g BB/hari, dosis 2 sebanyak 40 mg/200g BB/hari, 

dosis 3 sebanyak 80 mg/200g BB/hari dan diberikan selama 30 hari 
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dengan menggunakan sonde lambung. Berdasarkan penelitian 

(Mularidharan & Srikanth 2009) penggunaan dosis mengkudu 

100mg/kgBB, 200mg/kgBB, dan 400mg/kgBB dapat menurunkan ulcer 

pada gaster dan duodenum yang diinduksi cysteamin HCL. Diharapkan 

karena dengan dosis tersebut sitokin pro inflamasi IL-6 turun. Untuk 

menilai tingkat keefektifan ekstrak mengkudu dalam percobaan ini 

dilakukan orientasi tiga dosis yaitu : 100mg/kgBB, 200mg/kgBB, dan 

400mg/kgBB yang dikonversi pada berat tikus 200gr, menjadi 20 

mg/200gBB, 40 mg/200gBB, dan 80 mg/200gBB.  

1. Dosis I 1g ekstrak mengkudu yang dibutuhkan dicampur 

dengan 50cc Carboxyl Methyl Cellulose (CMC). 

2. Dosis II 2g ekstrak mengkudu yang dibutuhkan dicampur 

dengan 50cc Carboxyl Methyl Cellulose (CMC).. 

3. Dosis III  4g ekstrak mengkudu yang dibutuhkan dicampur 

dengan 50cc Carboxyl Methyl Cellulose (CMC). 

4.7.5 Pengamatan Kadar IL-6 

Untuk mengukur kadar IL-6, maka akan dilakukan dengan metode 

Enzim Linked Immunosorbent Assay (ELISA), langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan sampel darah dari jantung dengan spuit 

2. Masukkan dalam venoject plain ukuran 5 ml 

3. Dilakukan sentrifuse pada 3000 rpm selama 15 menit untuk 

memisahkan serum dari endapan dalam 30 menit sesudah 

pengambilan 
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4. Serum yang didapat disimpan dalam suhu -20ᵒC, jika tidak langsung 

dianalisis 

5. Setelah itu dilakukan tes ELISA untuk menentukan tingkat IL-6 

menggunakan Rat IL-6 Immunoassay Quantikine ELISA kit. 

a. Disiapkan microplate 96 wells 

b. Larutan standard pada tabung ependoff a-g dipindahkan ke tiap 

sumuran (a-g) microplate dan dibuat duplikasi atau secara duplo 

c. Ditambahkan 0,1 ml sample diluentbuffersebagaikontrol pada (h) 

microplate 

d. Ditambahkan 0,1 ml sample serum darah tikus pada tiap sumuran 

lalu diinkubasi 37ᵒC selama 90 menit. 

e. Ditambahkan 0,1 ml larutan biotin IL-6 antibody pada tiap 

sumuran, lalu diinkubasi 37ᵒC selama 60 menit. 

f. Sumuran dicuci 3 kali dengan wash buffer 

g. Ditambahkan 0,1 ml larutan SABC dalam tiap sumur 37ᵒC 

selama 30 menit 

h. Sumuran dicuci 5 kali dengan wash buffer 

i. Ditambahkan 90 πl TMB ke tiap sumuran, kemudian diinkubasi 

37ᵒC selama 25-30 menit dan akan berubah jadi warna biru. 

j. Ditambahkan 0,1 ml TMB stop solution, maka setelah 30 menit 

warna akan berubah jadi kuning. 

k. Dibaca O.D absorbansi pada 450nm di microplate reader. 
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4.7.6 Penanganan Hewan Coba 

Setelah hewan coba dibedah, harus dipastikan bahwa hewan coba tidak 

mengalami recovery. Sebelum mengubur hewan coba, dipastikan bahwa 

denyut nadi sudah berhenti. Jika hewan coba mengalami recovery  maka 

harus dilakukan prosedur euthanasia, salah satunya dengan prosedur Cervical 

Dislocation, yaitu dengan cara memisahkan tengkorak dan vertebrae. Teknik 

ini dilakukan dengan memberikan tekanan ke bagian posterior dasar tulang 

tengkorak dan vertebrae. Bila vertebrae terpisah dari otak, reflek kedip 

menghilang dengan segera, rangsangan rasa sakit  menghilang sehingga 

hewan tidak merasakan sakit. Selanjutnya hewan coba yang sudah dipastikan 

mati, dikumpulkan menjadi satu lalu dikubur.
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4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penukuran IL-6 menggunakan ELISA 

 

Analisa Data 

Analisis data menggunakan Shapiro-wilk, One 

Way ANOVA, Levene test, Pos hoc Bonferroni, 

Regresi linear 

Pemberian : 

Ekstrak sesuai dosis 

Kelompok III                       

Ekstrak 

mengkudu dosis 

40 mg/200g dan 

pemberian 

pirazinamid, 

ethambutol, 

levofloxacin 

selama 30 hari 

 

Kelompok IV                                        

Ekstrak 

mengkudu 

dosis 80 

mg/200g dan 

pemberian 

pirazinamid, 

ethambutol, 

levofloxacin 

selama 30 hari 

Kelompok II 

Ekstrak 

mengkudu 

dosis 20 

mg/200g dan 

pemberian 

pirazinamid, 

ethambutol, 

levofloxacin 

selama 30 

hari 

Adaptasi Hewan  Coba Selama 7 hari 

Kelompok I 

Pemberian 

pirazinamid, 

ethambutol, 

levofloxacin 

selama 30 

hari 

(kontrol 

positif) 
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4.9 Analisis Data 

Dalam menguji perbedaan kadar cytokine interleukin 10  serum tikus pada 

masing-masing kelompok dilakukan uji one way annova dan jika diperoleh hasil 

yang berbeda signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Uji Post Hoc Bonferroni 

untuk mengetahui perbedaan yang bermakna dari lima perlakuan dengan 

menggunakan program SPSS 19 (Statistical Product and Service Solution versi 

19) sehingga dapat diketahui dosis ekstrak buah mengkudu  yang lebih efektif  

untuk menaikkan kadar interleukin 6 serum darah tikus. Hasil uji Anova satu arah 

dan Uji Post Hoc Bonferroni signifikan bila didapatkan harga p < 0,05 dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

a.  Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Shaphiro Wilk untuk 

mengetahui kenormalan data (data bersifat normal jika sig > 0,05). Jika 

data normal maka dilakukan Uji One Way Annova. Jika data tidak 

normal maka dilakukan uji Kruskal Wallis dan uji Post hoc Mann 

Whitney. 

b. One Way ANOVA  untuk  membuktikan adanya perbedaan yang 

bermakna antara kelompok kontrol dengan kelompok pemberian 

ekstrak. Hasil uji  ANOVA  dikatakan ada perbedaan bermakna jika 

signifikan (sig) < 0,05.  

c. Uji Homogenitas menggunakan Levene Test untuk mengetahui 

kehomogenan varian dari data-data yang diperoleh (data bersifat 

homogen jika sig > 0,05). Jika data homogen maka dilanjutkan uji Post 

Hoc Bonferroni. Jika data tidak homogen maka dilakukan uji Post Hoc 

Tamhane’s. 
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d. Uji Regresi linier digunakan untuk mengetahui besar pengaruh 

pemberian ekstrak mengkudu terhadap penurunan kadar cytokine IL-6. 

4.10 Jadwal Penelitian 

No Aktivit

as 

Peneliti

an 

Des

’ 

‘17 

Jan

’ 

‘18 

Feb

’ 

‘18 

Mar

’ 

‘18 

Apr

’ 

‘18 

Ju

n’ 

‘18 

Jul

’ 

‘18 

Agt

’ 

‘18 

Sep

’ 

‘18 

Okt

’ 

‘18 

1. Pengaju

an 

judul 

dan 

pengaju

an 

proposa

l ke 

Jurusan 

X          

2. Revisi 

Proposa

l 

 X X X X      

3. Semina

r 

proposa

l 

     X     

4. Peneliti

an 

     X     

5. Pember

ian 

perlaku

an 

     X X X   

6. Pengam

atan 

Interleu

kin-6 

       X   

7. Penulis

an 

Skripsi 

        X X 

8. Ujian 

Skripsi 

         X 

 


