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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian true experimental dan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah post test control group design. 

4.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

4.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 21 hari, dengan 7 hari pertama 

sebagai masa adaptasi dan 14 hari berikutnya sebagai masa perlakuan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tan Jackie, et al (2011) 

pemberian timbal asetat oral 500 mg/kgBB selama 14 hari pada tikus 

secera signifikan menurunkan serum antioksidan total yang akan 

berdampak salah satunya pada kerusakan sel hati. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah tikus putih jantan 

Rattus norvegicus Strain Wistar. 

4.3.2 Sampel 

Sampel diambil dari populasi tikus putih Rattus norvegicus strain 

wistar dengan jenis kelamin jantan yang memenuhi kriteria inklusi. 
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4.3.3 Besar Sampel 

Peneliti menetapkan kelompok perlakuan terdiri 5 kelompok yaitu, 

satu kelompok kontrol normal, satu kelompok kontrol normal, kelompok 

dosis ekstrak meniran 20 mg/200grBB, kelompok dosis ekstrak meniran 

40 mg/200gBB, dan kelompok dosis ekstrak meniran 80 mg/200grBB. 

Untuk menentukan replikasi menggunakan Rumus (Arifin & Zahiruddin, 

2017): 

Degrees of Freedom (DF) = 10 (minimum) – 20 (maksimum) 

Dengan rumus : (r x k) – k 

Maka dapat diperoleh : 

Minimum: 10 = (r x 5) – 5 

           15 = 5r 

                                    r = 3 

Maksimum: 20 = (r x 5) – 5 

                                    25 = 5r 

               r = 5 

Keterangan: 

k = kelompok perlakuan 

r = jumlah replikasi (pengulangan) 

Dibutuhkan 3 – 5 ekor untuk setiap kelompok perlakuan. 

Dari rumus tersebut maka didapatkan jumlah sampel secara 

keseluruhan dalam penelitian ini adalah 15 ekor tikus yang dibagi dalam 

5 kelompok sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor tikus 

(2 ekor tikus dan 1 ekor sebagai cadangan). 
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4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dilakukan peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.3.5.1 Kriteria inklusi 

1. Tikus putih strain wistar 

2. Jenis kelamin jantan 

3. Umur 2-3 bulan 

4. Berat badan 200-250 gram 

5. Sehat, ditandai dengan gerakannya yang aktif, bulu tebal, dan 

matanya jernih 

4.3.5.2 Kriteria drop out 

1. Tikus yang mati selama penelitian 

2. Tikus yang sakit selama penelitian 

4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel bebas 

Dosis ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.). 

4.3.6.2 Variabel tergantung 

Persentase degenerasi hidropik sel hati  tikus putih strain wistar. 

4.3.7 Definisi Operasional Penelitian 

1. Ekstrak meniran 

Ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.)  adalah herba meniran yang 

berasal dari Malang Jawa Timur yang diekstrak secara maserasi 

kinetik dengan menggunakan pelarut etanol 60% sehingga diperoleh 
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ekstrak etanol meniran (Phyllanthus niruri L.). Ekstrak meniran 

diberikan dengan dosis 20 mg/200gBB/hari, 40 mg/200 gBB/hari,dan 

80 mg/200gBB secara sonde peroral, 1 kali sehari selama 14 hari (Da’i 

et al., 2016). 

2. Paparan timbal 

Dosis paparan timbal asetat yang digunakan adalah 100 

mg/200gBB/hari secara sonde perolal selama 14 hari (Jackie, et al., 

2011) 

3. Degenerasi hidropik 

Degenerasi hidropik adalah perubahan struktur sel normal sebelum 

mengalami kematian sel, dimana ciri-ciri sel hati yang mengalami 

degenerasi hidropik menjadi lebih besar daripada normal (diameter sel 

hati >15 μm), nampak lebih pucat, dan terdapat peripheral halo 

(Zachary & McGavin, 2016). 

4.4 Alat dan bahan penelitian 

4.4.1 Alat Penelitian 

4.4.1.1 Alat pemeliharaan tikus 

1. Timbangan untuk mengukur berat badan tikus (dalam satuan 

gram) 

2. Lima Kandang tikus ukuran 29 x 19 x 13 cm dan tiap kandang 

berisi 5 ekor tikus 

3. Penutup kandang dari anyaman kawat 

4. Botol air minum tikus 
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4.4.1.2 Alat pembedahan tikus 

1. Alat bedah minor (skapel, gunting dan pinset). 

2. Tabung plastik untuk fiksasi organ sementara. 

4.4.1.3 Alat pemaparan timbal 

1. Timbangan 

2. Botol larutan timbal asetat 

4.4.1.4 Alat pembuatan ekstrak meniran 

1. Timbangan  

2. Rotatory evaporator 

3. Botol untuk ekstrak  

4.4.1.5 Alat pengamatan struktur histologi 

1. Mikroskop cahaya pembesaran 400x 

2. Kamera 

3. Mikrometer 

4.4.1.6 Alat lain 

1. Sonde  

2. Spuit 3 cc 

4.4.2 Bahan Penelitian 

1. Timbal Asetat 

2. Ekstrak meniran yang digunakan diambil dari botol dan sesuai dosis 

kemudian diberikan ke tikus menggunakan metode peroral. 

3. Pakan tikus berupa BR-1 dan air  untuk minum 

4. Kloroform untuk prosedur anestesi  

5. Akuades  
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4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1 Pembuatan ekstrak meniran 

Meniran (5 g) yang telah diserbuk direndam dengan 50 mL etanol-

air dengan perbandingan 60:40, biarkan selama 24 jam, dalam botol 

meserasi yang berwarna gelap, sambil sekali-sekali diaduk, maserat 

dipisahkan dan sisanya dimaserasi lagi beberapa kali dengan jenis dan 

jumlah pelarut yang sama, sampai cairan terakhir tidak berwarna. Semua 

maserat dikumpulkan, diamkan selama dua hari, diendaptuangkan, 

cairan atas diambil kemudian diuapkan dengan rotary evaporator pada 

suhu 40OC dan ditimbang (Martinus & Rivai, 2015). 

Ekstrak meniran memiliki efek sebagai antioksidan pada tikus yaitu 

pada dosis 200 mg/kgBB (Da'i, et al., 2016). Berdasarkan dosis pada 

penelitian tersebut, maka pada penelitian ini digunakan dosis sebagai 

berikut : 

1. Dosis I   = 1/2xN 

=  1/2 x 200 mg/kgBB 

= 100 mg/kgBB/hari 

= 20mg/200gBB/hari 

2. Dosis II = 1xN 

= 1x200 mg/kgBB 

= 200 mg/kgBB/hari 

= 40 mg/200gBB/hari 

3. Dosis III = 2xN 

= 2x200 mg/kgBB 
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= 400 mg/kgBB/hari 

= 80 mg/200gBB/hari 

Kemudian dosis dihitung dalam bentuk ml (mililiter) yaitu dengan 

cara: 

Volume =  
massa

𝜌
 

Dimana massa jenis (𝜌) ekstrak meniran (Phyllanthus niruri) 

diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan neraca analisis 

(piknometer) dalam suhu 20 derajat celcius. 

4.5.2 Pembagian Kelompok Tikus 

Tikus yang digunakan sebanyak 15 ekor, terbagai menjadi 5 

kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 2 ekor tikus dan 1 ekor tikus 

cadangan. Adapun pembagiannya sebagai berikut: 

1. Kelompok 1 (K normal): tanpa dipapar timbal asetat dan tanpa 

pemberian ekstrak meniran (kontrol normal) 

2. Kelompok 2 (K-): pemaparan timbal asetat 100 mg/200gBB/hari 

selama 15 menit (kontrol negatif) 

3. Kelompok 3 (P1): Pemaparan timbal asetat 100 mg/200gBB/hari + 

ekstrak meniran 20 mg/200gBB/hari 

4. Kelompok 4 (P2): pemaparan timbal asetat 100 mg/200gBB/hari + 

ekstrak  meniran 40 mg/200gBB/hari 

5. Kelompok 5 (P3): pemaparan timbal asetat 100 mg/200gBB/hari + 

ekstrak meniran 80 mg/200gBB/hari 
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4.5.3 Adaptasi Hewan Coba 

Sebelum diberi perlakuan, tikus terlebih dahulu diadaptasikan 

selama satu minggu (7 hari) dengan tujuan agar tikus menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan yang baru. Tikus dipelihara di dalam kandang 

berukuran 29 x 19 x 13 cm yang terdiri dari lima kandang dan tiap 

kandang berisi lima ekor tikus. Selama adaptasi tikus diberikan pakan 

standar BR-1 yang mengandung air 12%, protein kasar 20-22%, lemak 

kasar ≥5%, abu  ≤7,5%, Ca 0,9-1,2%, P 0,6-0,8%, coccidiostat positif, 

antibiotika positif sebanyak 15g/hari serta minum ad libitum 

(Suryadinata, et al., 2016). 

4.5.4 Pemaparan Timbal Asetat 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tan Jackie (2011) 

pemberian timbal asetat 500 mg/kgBB  secara oral pada tikus selama 14 

hari akan menurunkan serum antioksidan total secara signifikan. Pada 

penelitian ini menggunakan dosis timbal asetat berikut: 

Dosis per tikus (200 g)  = 500 mg /kgBB/hari x 0,2 kg                             

                             = 100 mg /200gBB/hari 

4.5.5 Proses Anestesi dan Pembedahan 

Proses anastesi dilakukan satu persatu terhadap hewan coba yaitu 

dengan memasukkan hewan coba kedalam toples kaca yang berisi kapas 

yang sudah dicampur dengan kloroform. 

Pada hari ke 22 dilakukan pembedahan tikus, mengambil organ hati 

untuk kemudian dibuat menjadi preparat histologi. Cara pembedahannya 

adalah dengan memotong hati secara melintang. 
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4.5.6 Perlakuan Setelah Tindakan 

Tikus dikumpulkan dan dibungkus dengan polybag untuk kemudian 

dikuburkan. 

4.5.7 Pemeriksaan Gambaran Histologi 

Tahap ini peneliti mengambil data penelitian berupa gambaran 

histologi sel hati pada setiap bidang pandang, kemudian melihat keadaan 

histologi sel hati seperti; degenerasi sel, dan nekrosis hati. 

4.5.7.1 Pembuatan preparat hati 

1. Segera setelah hewan mati, organ hati yang akan digunakan 

untuk preparat histologis diambil; 

2. Kemudian dicuci dengan 0,8,48% NaCl fisiologis; 

3. Lalu dimasukkan dalam larutan fiksatif Bouin (dengan 

komposisi asam pikrat jenuh : formalin pro-analisis : asam 

asetat glacial = 15:5:1) selama 24 jam; 

4. Setelah terfiksasi dilakukan perendaman dengan 

menggunakan alkohol 70% selama 24 jam;  

5. Dilanjutkan dengan alkohol 80% selama 2 jam; 

6. Selanjutnya direndam dalam alkohol 90% selama 20 menit; 

7. Tahapan selanjutnya adalah memindahkan hati pada xylol 

1 dan 2 masing – masing 20 menit; 

8. Xylol 3 dapat dilakukan pada suhu 60 – 63˚C selama 20 

menit; 

9. Selanjutnya, hati dicelupkan dalam parafin cair pada 

wadah;  
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10. Setelah itu, parafin akan memadat dan hati berada dalam 

blok paraffin;  

11. Jaringan dalam blok parafin disayat secara serial 

menggunakan microtom rotary dengan ketebalan 5 μm dan 

dilekatkan pada gelas obyek yang telah dilapisi dengan 

alkohol 70% atau 0,2% Neofren® dalam toluene; 

12. Kemudian disimpan dalam inkubator 40oC selama 24 jam; 

13. Melakukan deparafinisasi yaitu dengan perendaman xilol 

sebanyak 2 kali, serta merendam dalam alkohol absolut 

95%, 85%, 70%, 50%, 30% dan H2O masing-masing 

selama 3 menit; 

14. Melakukan pewarnaan hematoxilin eosin dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Pemberian Hematoxilin selama 15 detik 

b. Eosin staining selama 15-20 menit 

c. Dehidrasi pada alkohol bertingkat 50%, 70%, 85%, 95% 

dan 2 kali alkohol absolute 

d. Pemberian xilol selama 5 menit 

e. Mounting menggunakan perekat entelan 

f. Panaskan pada suhu 46°-52°C didalam incubator selama 

24 jam. Selanjutnya jaringan siap ditutup dengan objek 

glass. Sediaan histologis siap diamati di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 400x. 

(Samson & Unitly, 2014). 
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4.5.7.2 Pengamatan 

Pengamatan sediaan histologi hati tikus dilakukan di bawah 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 400x, mengambil foto, 

kemudian mencatat hasil. 

Data yang akan diambil adalah adanya kerusakan sel hepar 

berupa persentase degenerasi hidropik. Preparat diamati di 

bawah mikroskop pada lima lapangan pandang zona 3 

(centrilobular) dengan perbesaran 400 kali. 

4.6 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptasi hewan coba selama 7 hari 

KN 

Pembuatan sediaan histopatologi hepar, pewarnaan dilakukan dengan HE 

 

Hari ke-22 setiap tikus dibedah dan diambil organ heparnya 

Pengamatan sediaan histopatologi : 

Diamati persentase degenerasi hidropik hepatosit pada tikus putih 

Analisis data 

Diberi pakan 

standar BR-1 

(20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

+ 

timbal 100 

mg/200grBB 

/hari  

 

diberikan 

personde 

 

Diberi pakan 

standar BR-1 

(20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

+ 

ekstrak 

meniran 200 

mg/200grBB 

/hari 
+ 

timbal 100 

mg/200grBB 

/hari  

 

diberikan 

personde 

selama 14 hari 

Diberi pakan 

standar BR-1 

(20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

+ 

 ekstrak 

meniran 40 

mg/200grBB 

/hari  

+ 

timbal 100 

mg/200grBB 

/hari  

 

diberikan 

personde 

selama 14 hari 

Diberi pakan 

standar BR-1 

(20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

Diberi pakan 

standar BR-1 

(20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

+ 

ekstrak 

meniran 80 

mg/200grBB 

/hari 

+ 

timbal 100 

mg/200grBB  

 

diberikan 

personde 

selama 14 hari 

K- P1 P2 P3 
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4.7 Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan 

SPSS 24 dengan tahapan sebagai berikut: 

4.7.1 Uji One Way ANOVA dilakukan jika data yang diperoleh dari uji 

normalitas (Saphiro-Wilk) dan uji homogenitas menunjukkan persebaran 

normal dan varian sama. Hasil uji One Way ANOVA dikatakan ada 

perbedaan bermakna jika signifikan (sig) < 0,05; 

4.7.2 Uji Post Hoc Bonferroni dilakukan  untuk membuktikan kelompok mana 

yang memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga akan diketahui dosis 

yang mulai memberikan efek; 

4.7.3 Uji regresi linier untuk membuktikan besar pengaruh ekstrak meniran (P. 

niruri) terhadap persentase degenerasi hidropik sel hati  tikus putih jantan 

yang dipapar timbal-asetat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


