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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksperimental 

sebenarnya (true experiment) dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah 

post test only control group design, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

yang timbul dengan melakukan pengamatan atau pengukuran setelah diberikan 

perlakuan. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang selama 11 hari. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

     Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus strain wistar) berjenis kelamin jantan. 

4.3.2 Sampel 

     Sampel yang digunakan diambil dari populasi yang sesuai dengan kriteria 

inklusi. 

4.3.3 Besar Sampel 

     Untuk menentukan besar sampel penelitian ini, maka tentukan jumlah 

replikasi dengan menggunakan rumus: DF = N – k = kn – k = k(n – 1). Kemudian 

dengan menata ulang rumus ini, maka n dapat dihitung dengan rumus: n = DF/k 

+ 1, dengan n = jumlah replikasi dan k = jumlah kelompok perlakuan (Arifin 

dan Zahiruddin, 2017). 
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     DF diganti dengan rentang minimum (10) dan maksimum (20) untuk 

mendapatkan jumlah minimum dan maksimum dari replikasi sampel per 

kelompok (Arifin dan Zahiruddin, 2017). Penelitian ini menggunakan 4 

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

estimasi replikasi sampel minimum dan maksimum yang dibutuhkan untuk 

setiap kelompok: 

n minimum = 10/k + 1 

n minimum = 10/4 + 1 

n minimum = 2,5 + 1 

n minimum = 3,5 = 4 

Keterangan: 

n = jumlah replikasi 

k = jumlah kelompok perlakuan 

     Dilanjutkan dengan menghitung jumlah replikasi sampel maksimum 

menggunakan rumus: 

n maksimum = 20/k + 1 

n maksimum = 20/4 + 1 

n maksimum = 5 + 1 

n maksimum = 6 

     Kemudian menghitung besar sampel minimum dan maksimum 

menggunakan rumus: N = n x k, dengan N = Jumlah sampel penelitian, n = 

jumlah replikasi dan k = jumlah kelompok perlakuan. Sehingga secara total, 

jumlah minimum dan maksimum tikus putih jantan yang dibutuhkan adalah: 

N minimum = n minimum x k 
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N minimum = 4 x 4 

N minimum = 16 

     Dilanjutkan dengan besar sampel maksimum menggunakan rumus: 

N maksimum  = n maksimum x k 

N maksimum  = 6 x 4 

N maksimum  = 24 

     Dari perhitungan besar sampel menggunakan rumus tersebut, antara 16 

hingga 24 ekor tikus diperlukan untuk menjaga DF dalam kisaran minimum 

(10) dan maksimum (20). Dengan menerapkan salah satu prinsip 3R pada 

penggunaan hewan coba, yaitu reduce atau mengurangi dengan tujuan 

mengurangi jumlah sampel hewan coba yang diberi perlakuan, maka digunakan 

besar sampel minimum. Diperoleh 16 ekor tikus yang akan digunakan, lalu 

dibagi ke masing-masing kelompok sehingga tiap kelompok terdiri dari 4 ekor 

tikus putih jantan, yaitu: 

a. Kelompok kontrol positif (K+) yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan 

dengan luka laserasi yang tidak dioleskan ekstrak rimpang kunyit dan ditutup 

dengan dressing luka berupa kasa steril dan plester.  

b. Kelompok perlakuan 1 (P1) yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 5% dan ditutup dengan 

dressing luka berupa kasa steril dan plester. 

c. Kelompok perlakuan 2 (P2) yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 10% dan ditutup dengan 

dressing luka berupa kasa steril dan plester. 

d. Kelompok perlakuan 3 (P3) yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 20% dan ditutup dengan 

dressing luka berupa kasa steril dan plester. 
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4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

     Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. 

4.3.5 Karateristik Sampel 

4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

1. Jenis kelamin jantan, strain wistar 

2. Umur 2-3 bulan 

3. Berat badan 200-220 gram 

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

berwarna putih, dan mata tikus yang jernih 

4.3.5.2 Kriteria Ekslusi 

1. Tikus yang memiliki luka/bekas luka pada punggung tubuhnya 

yang didapatkan selama proses adaptasi kandang 

2. Tikus yang sakit selama proses adaptasi kandang 

4.3.5.3 Kriteria Drop Out 

1. Tikus yang sakit selama proses perlakuan 

2. Tikus yang mati selama proses perlakuan 

4.4 Variabel 

4.4.1 Variabel Bebas 

     Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak rimpang kunyit 

(Curcuma longa). 

4.4.2 Variabel Tergantung 

     Variabel tergantung pada penelitian ini adalah luas luka laserasi tikus putih 

(Rattus norvegicus strain wistar) jantan pada hari ke-11. 
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4.5 Definisi Operasional 

1. Ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa), yang merupakan variabel bebas 

dalam penelitian ini dibuat dari rimpang kunyit segar melalui proses      

ekstraksi di UPT Materia Medica Kota Batu. Ekstrak rimpang kunyit          

dibuat melalui proses ekstraksi menggunakan metode maserasi yang    

memiliki variasi konsentrasi dengan skala pengukuran kategorik (ordinal), 

yaitu konsentrasi ekstrak rimpang kunyit sebesar 5% (rendah), 10% (sedang), 

dan 20% (tinggi). Ekstrak diberikan secara topikal dengan mengoleskan  

bagian punggung tikus yang telah dibuat luka laserasi. Pengolesan ekstrak 

dilakukan pada hari ke-0, ke-4, dan ke-7. 

2. Luka laserasi dibuat melalui eksisi menggunakan silet dengan bagian sisi yang 

bergerigi/tidak rata di punggung tikus. Dalam penelitian ini luas luka yang 

digunakan yaitu dengan panjang 10 mm dan lebar 10 mm sehingga membentuk 

luka terbuka. Pengukuran luas luka dilakukan pada hari ke-11 dengan 

menggambar luka menggunakan spidol di atas mika yang ditempelkan pada 

punggung tikus. Selanjutnya, gunakan planimeter dengan memulai menyusuri 

garis batas dari gambar luas luka pada mika untuk menentukan nilai           

ukuran luas luka dengan skala pengukuran numerik (rasio), yaitu diukur   

dalam  bentuk  satuan  milimeter. 

4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

4.6.1 Pemeliharaan Tikus 

1. Kandang tikus 

 

2. Sekam 
 

3. Tempat makan dan minum tikus 
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4. Pakan BR 1 
 

5. Air 

 

4.6.2 Pembuatan Sediaan Ekstrak Rimpang Kunyit 

1. Rimpang kunyit 

 

2. Etanol 96% 

 

3. Botol ekstrak 

 

4. Toples tertutup 

 

5. Kertas saring 

 

6. Corong gelas 
 

7. Timbangan analitik 

 

8. Gelas ukur 

 

9. Erlenmeyer flask 

 

10. Beaker glass 

 

11. Digital shaker 

 

12. Rotary vacuum evaporator 

 

13. Water bath 

 

14. Aquades 

 

4.6.3 Alat dan Bahan Pembuatan Luka 

1. Sarung tangan 

 

2. Kapas 

 

3. Alkohol 70% 

 

4. Duk lubang 
 

5. Silet 

 

6. Gunting 
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7. Pinset 

 

8. Kloroform 

 

9. Acrylic box 

 

9. Bengkok 

 

10. Bak instrumen 

 

4.6.4 Dressing Luka 

1. Kasa steril 

 

2. Plester 

 

4.6.5 Alat Pengukuran Luka 

1. Planimeter 
 

2. Mika 
 

3. Spidol 

 

4. Penggaris  

 

5. Kamera dokumentasi 

 

4.7 Prosedur Penelitian 

4.7.1 Proses Adaptasi 

     Tikus diadaptasikan selama 5 hari sebelum prosedur penelitian dilakukan 

agar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tikus diberi pakan BR 1 

dan minum air putih sekali dalam sehari selama proses adaptasi dan penelitian.  

4.7.2 Pembuatan Sediaan Ekstrak Rimpang Kunyit 

4.7.2.1 Persiapan Bahan Baku 

     Rimpang kunyit segar dipilih, lalu cuci dengan air, dikupas kulitnya, 

dipotong, dikeringkan, dan dihaluskan sehingga menjadi serbuk kunyit. 
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4.7.2.2 Ekstraksi Rimpang Kunyit 

     Lakukan perendaman serbuk kunyit dengan memasukkan ke dalam 

toples sambil menuangkan pelarut etanol 96% sampai terendam 

menggunakan perbandingan bahan baku dibandingkan pelarutnya 1:4, 

tutup toples dan diamkan selama 24 jam. Setelah direndam, aduk 

menggunakan digital shaker agar bersifat homogen. Lakukan penyaringan 

ekstrak menggunakan kertas saring, tampung ke dalam erlenmeyer flask 

sehingga didapatkan ekstrak rimpang kunyit tahap pertama. Lakukan 

maserasi lanjutan menggunakan pelarut etanol 96% menggunakan 

perbandingan sisa bahan baku dibandingkan pelarutnya 1:4. Setelah 

perendaman, didapatkan ekstrak rimpang kunyit tahap kedua. Ekstrak 

yang diperoleh disatukan dalam beaker glass, kemudian lakukan 

penguapan menggunakan rotary vacuum evaporator selama 5 jam. 

Ekstrak yang dihasilkan diuapkan kembali menggunakan water bath 

selama 2 jam. Setelah penguapan, tampung ke dalam botol ekstrak 

sehingga didapatkan ekstrak rimpang kunyit tahap akhir dengan 

konsentrasi 100%. 

4.7.3 Prosedur Anestesi dan Pembuatan Luka 

     Sebelum melakukan prosedur, cuci tangan, lalu gunakan sarung tangan. 

Lakukan anestesi pada setiap kelompok tikus dengan menempatkan tikus di 

dalam acrylic box tertutup menggunakan kloroform secara inhalasi, gunakan 

kapas agar kloroform tidak mudah menguap. Pastikan anestesi telah bekerja, 

pakaikan duk lubang untuk mengisolasi area pembuatan luka. Cukur bulu 

punggung tikus menggunakan silet, kemudian lakukan desinfeksi dengan 
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alkohol 70%. Dengan memotong silet yang memiliki bagian tengah tidak rata 

menjadi dua bagian sama besar, silet akan memiliki bagian bergerigi di salah 

satu sisinya. Luka dibuat dengan menyayat punggung tikus menggunakan 

bagian silet yang bergerigi/tidak rata dengan panjang luka 10 mm dan lebar      

10 mm. 

4.7.4 Pemberian Ekstrak Rimpang Kunyit 

     Siapkan ekstrak rimpang kunyit dengan melakukan pengenceran 

menggunakan aquades menjadi tiga sediaan, yaitu sediaan ekstrak rimpang 

kunyit 5%, 10%, dan 20%. Konsentrasi ekstrak rimpang kunyit yang    

digunakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2017),                           

dengan sediaan ekstrak rimpang kunyit konsentrasi 5% dan 10% yang     

diujikan  terhadap  luka  sayat  pada  mencit  (Mus  musculus)  jantan. 

     Berdasarkan jurnal tentang proses fitokimia curcumin terhadap 

penyembuhan luka, dengan perawatan yang dimulai sejak hari pertama,     

proses penyembuhannya akan mulai menunjukkan perbedaan pada hari ke-4. 

Memasuki hari ke-7 hingga hari ke-11 terjadi puncak peningkatan migrasi 

berbagai jenis sel, terutama keratinosit, sehingga disimpulkan merupakan 

puncak reepitelialisasi (Thangapazham et al., 2016). Dari jurnal tersebut, 

peneliti menentukan pemberian ekstrak rimpang kunyit dioleskan pada hari    

ke-0,  ke-4,  dan  ke-7.  

     Sebelum melakukan pengolesan, posisikan tikus senyaman mungkin. 

Lakukan pemberian ekstrak segera setelah prosedur pembuatan luka dengan 

konsentrasi yang berbeda pada setiap kelompok perlakuan: 
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1. Kelompok kontrol positif (K+) yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan 

dengan luka laserasi yang tidak dioleskan ekstrak rimpang kunyit dan ditutup 

dengan dressing luka berupa kasa steril dan plester.  

2. Kelompok perlakuan 1 (P1), yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 5% pada hari ke-0, ke-4, dan 

ke-7. Setelah pengolesan ekstrak, tutup dengan dressing luka berupa kasa 

steril dan plester. 

3. Kelompok perlakuan 2 (P2), yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 10% pada hari ke-0, ke-4, dan 

ke-7. Setelah pengolesan ekstrak, tutup dengan dressing luka berupa kasa 

steril dan plester. 

4. Kelompok perlakuan 3 (P3), yang terdiri dari 4 ekor tikus putih jantan dengan 

luka laserasi dioleskan ekstrak rimpang kunyit 20% pada hari ke-0, ke-4, dan 

ke-7. Setelah pengolesan ekstrak, tutup dengan dressing luka berupa kasa 

steril dan plester. 

4.7.5 Pengukuran Luas Luka 

     Sebelum melakukan pengukuran, cuci tangan, lalu gunakan sarung tangan. 

Lakukan anestesi pada setiap kelompok tikus dengan menempatkan tikus di 

dalam acrylic box tertutup menggunakan kloroform secara inhalasi, gunakan 

kapas agar kloroform tidak mudah menguap. Pastikan anestesi telah bekerja, 

posisikan tikus senyaman mungkin dan lakukan fiksasi sehingga pengukuran 

akan lebih mudah. Tempelkan mika pada punggung tikus, kemudian gambar 

luka tikus yang terlihat pada mika menggunakan spidol. Luas luka diukur 

menggunakan planimeter, yaitu dimulai dengan menyusuri garis batas dari 

gambar luas luka pada mika untuk menentukan nilai ukuran luas luka. 

Berdasarkan jurnal proses fitokimia curcumin oleh Thangapazham et al (2016) 
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yang menjelaskan saat proses penyembuhan luka memasuki hari ke-7 hingga 

hari ke-11 terjadi puncak peningkatan migrasi berbagai jenis sel, terutama 

keratinosit, sehingga disimpulkan merupakan puncak reepitelialisasi. Maka 

pengukuran luas luka dilakukan pada hari ke-11, yaitu pada hari terakhir 

terjadinya  puncak  reepitelialisasi. 
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4.8 Alur Penelitian 

  

Kelompok 

Perlakuan 2: 

Diolesi ekstrak 

rimpang 

kunyit 10% 

pada hari ke-0, 

ke-4, dan ke-7. 

Setelah 

pemberian 

ekstrak tutup 

dengan 

dressing luka 

berupa kasa 

steril dan 

plester 

Kelompok 

Perlakuan 3: 

Diolesi ekstrak 

rimpang 

kunyit 20% 

pada hari ke-0, 

ke-4, dan ke-7. 

Setelah 

pemberian 

ekstrak tutup 

dengan 

dressing luka 

berupa kasa 

steril dan 

plester 

16 ekor tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar) jantan 

Kelompok 

Kontrol 

Positif: 

Tidak diolesi 

ekstrak 

rimpang 

kunyit dan 

ditutup dengan 

dressing luka 

berupa kasa 

steril dan 

plester 

Kelompok 

Perlakuan 1: 

Diolesi ekstrak 

rimpang 

kunyit 5% 

pada hari ke-0, 

ke-4, dan ke-7. 

Setelah 

pemberian 

ekstrak tutup 

dengan 

dressing luka 

berupa kasa 

steril dan 

plester 

Pengukuran luas luka pada hari ke-11 dengan menggunakan 

planimeter 

Pengumpulan data pada hari ke-11 

Analisis data 

Penulisan hasil 

Menarik kesimpulan 

Proses adaptasi dalam kandang selama 5 hari 

 

Prosedur anestesi dan pembuatan luka 

 

Gambar 4.1 

Alur Penelitian 
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4.9 Analisis Data 

     Pada penelitian ini, luas luka laserasi pada tikus putih (Rattus norvegicus strain 

wistar) jantan sebagai variabel tergantung merupakan variabel dengan skala 

pengukuran numerik (rasio), sehingga akan digunakan beberapa analisis data, yaitu:  

a. Uji normalitas Saphiro-Wilk yang digunakan untuk mengetahui kenormalan 

data. Uji ini menjadi prioritas pilihan berdasarkan jumlah sampel antara 7-50, 

sedangkan penelitian menggunakan sampel sebanyak 16. Data bersifat normal 

jika menunjukkan nilai signifikansi (Sig) > 0,05. Kemudian, data bersifat tidak 

normal jika menunjukkan nilai signifikansi (Sig) < 0,05, sehingga perlu 

dilakukan transformasi jika data yang disajikan bersifat tidak normal. 

b. Uji homogenitas Levene digunakan untuk mengetahui bahwa data sampel 

memiliki variasi yang sama atau homogen. Variasi data dikatakan homogen jika 

menunjukkan nilai signifinaksi (Sig) > 0,05. 

c. Uji one-way ANOVA merupakan uji komparatif yang digunakan untuk menguji 

perbedaan data yang bermakna atau tidak dengan pemberian ekstrak rimpang 

kunyit dengan konsentrasi yang berbeda pada setiap kelompok perlakuan 

terhadap luas luka laserasi yang diukur. Uji ini digunakan apabila data pada 

masing-masing kelompok perlakuan bersifat normal. Hasil uji one-way ANOVA 

dikatakan bermakna jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05. 

d. Uji post-hoc Bonferroni merupakan kelanjutan dari uji ANOVA yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan yang bermakna/signifikan antar masing-masing 

kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak rimpang kunyit dengan konsentrasi 

berbeda. 
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e. Uji post-hoc Games-Howell merupakan kelanjutan dari uji ANOVA yang 

digunakan apabila data tidak homogen atau belum menunjukkan nilai 

signifinaksi (Sig) < 0,05. 

f. Uji Kruskall-Wallis merupakan alternatif dari uji ANOVA. Uji ini digunakan 

apabila syarat normalitas data tidak terpenuhi dan setelah dilakukan transformasi 

tetap menunjukkan data bersifat tidak normal. 

g. Uji post-hoc Mann-Whitney merupakan kelanjutan dari uji Kruskall-Wallis yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan yang bermakna/signifikan antar masing-

masing kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak rimpang kunyit dengan 

konsentrasi berbeda, tetapi digunakan apabila dengan syarat normalitas data 

tidak terpenuhi. 


