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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

metode Post Test Only Control Group Design dengan pengamatan kadar 

sitokin IFN-γ dilakukan setelah perlakuan. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk pemeliharaan, dan perlakuan pada 

hewan coba. Untuk pengamatan hasil dilakukan di laboratorium Biomedik 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan laboratorium 

faal Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilakukan 

dengan estimasi selama 28 hari. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam tikus ini adalah tikus putih jantan galur wistar (Rattus 

norvegicus L.). 

4.3.2 Sampel 

Tikus putih galur wistar jantan yang diambil dari populasi dan sesuai 

dengan kriteria inklusi.  
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4.3.3 Replikasi penelitian 

     Terdapat 5 kelompok penelitian yaitu satu kelompok kontrol positif, 

kontrol negatif, kelompok dosis ekstrak buah mengkudu 20 mg/200grBB + 

pirazinamid, etambutol dan levofloksasin , kelompok dosis ekstrak buah 

mengkudu 40 mg/200grBB + pirazinamid, etambutol dan levofloksasin dan 

kelompok dosis ekstrak buah mengkudu 80 mg/200grBB + pirazinamid, 

etambutol dan levofloksasin. Untuk menentukan replikasi menggunakan 

Rumus (Arifin & Zahiruddin, 2017): 

Jumlah minimal sampel    (n) = 10/k +1 

Jumlah maksimal sampel (n) = 20/k +1 

 Total Sampel (N) = n x k 

Jumlah minimal : 

n = 10/k + 1    

   = 10/5 +1  

   = 3/ kelompok  

Total sampel = 3 x 5 

       = 15 

Jumlah maksimal : 

n = 20/5 + 1    

   = 20/5 +1  
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   = 5 / kelompok 

Total sampel = 5 x 5 

       = 25 

Keterangan: 

k = kelompok perlakuan 

n = jumlah replikasi 

     Jumlah sampel masing-masing kelompok 3-5 ekor tikus beserta 

tikus cadangan, sedangkan total besar sampel yakni 15-25 ekor tikus. 

4.3.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel menggunakan sistem Simple Random 

Sampling 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

a. Kriteria inklusi 

1. Umur 3-4 bulan. 

2. Berat badan 200-250 gram. 

3. Jantan, Galur wistar. 

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

putih serta  matanya jernih 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Tikus yang sebelumnya pernah diberi perlakuan untuk eksperimen 

lain 

2. Tikus dengan luka atau cacat 
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c. Kriteria Drop Out 

1. Tikus yang sakit selama proses penelitian 

2. Terjadi penurunan berat badan pada tikus 

3. Tikus yang mati selama proses penelitian 

4.3.6 Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah ekstrak mengkudu dengan dosis 

bertingkat 20mg/200grBB, 40mg/200grBB, 80 mg/200grBB. 

2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung penelitian ini adalah kadar IFN-γ pada tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

4.4 Definisi Operasional 

4.4.1 Ektrak Mengkudu 

Ekstrak mengkudu yang berasal dari UPT Materia Medika Dinas 

Kesehatan, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Cara menggunakan dengan 

sonde. Cara ukur dengan 20mg/200 grBB, 40mg/200 grBB, 80 mg/200 

grBB yang akan diberikan sebelum diberi pirazinamid, etambutol dan 

levofloksasin. Skala data menggunakan skala kategorik (Ordinal). 

4.4.2  IFN-γ 

Interferon gamma merupakan salah satu sitokin proinflamasi yang 

diukur menggunakan IFN-γ ELISA Kit dan menggunakan spesimen serum 

darah.Pengukuran kadar IFN-γ ini akan dilakukan di Laboratorium 
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Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Skala data yang 

digunakan adalah skala rasio (Numerik). 

4.5  Alat dan Bahan Penelitian 

4.5.1 Alat Penelitian 

1. 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  

2. Alat pembuatan ekstrak: Oven,  incubator,  rotary evaporator, kertas 

saring whatman nomor 2, blender, pisau, dan pengaduk  

3. Alat pengukuran kadar IFN-γ: Microplate Reader, ELISA kit 

4.5.2 Bahan penelitian  

1. Makanan tikus standar dan minum ad libitum  

2. Bahan pengukuran IFN-γ: serum darah hewan coba 

3. Obat anti tuberkulosis (Etambutol, Pirazinamid, Levofloksasin) 

4. Bahan pembuatan ekstrak buah mengkudu(Etanol 95 %, aquades, 

dan buah mengkudu masak) 

4.5.3 Alat dan Bahan Bedah Tikus 

1. Alat bedah minor set untuk membedah tikus 

2. Toples kaca 

3. Kapas 

4. Kloroform 

5. Papan bedah 

6. Handscoon 

7. Jarum pentul 
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8. Stopwatch 

4.6 Prosedur Penelitian 

4.6.1 Proses Adaptasi 

 Subjek penelitian diadaptasikan di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang selama tujuh hari, agar tikus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tikus dimasukkan ke kandang 

dan diberi makan dan minum. 

4.6.2 Pembagian kelompok tikus  

 Tikus yang digunakan sebanyak 20 ekor yang terbagi menjadi 5 kelompok 

yaitu satu kelompok kontrol positif, kelompok kontrol negatif, dan 3 perlakuan 

dengan pemberian ekstrak buah mengkudu. Setiap kelompok terdapat  4 ekor 

tikus 

Kelompok 1 (kontrol positif) : diberi makan dan minum standar serta 

diinduksi pirazinamid, etambutol, levofloksasin. Perlakuan dilakukan 

selama 28 hari. 

Kelompok 2 : diberi makan dan minum standar, diberi ekstrak buah 

mengkudu dosis 20 mg/200 grBB tikus yang sudah dilarutkan dalam 1 ml 

CMC; kemudian diinduksi pirazinamid 9 mg/hari, etambutol 9 mg/hari, 

levofloksasin 4,5 mg/hari. Perlakuan dilakukan selama 28 hari. 

Kelompok 3 : diberi makan dan minum standar, diberi ekstrak buah 

mengkudu dosis 40 mg/200grBB tikus yang sudah dilarutkan dalam 1 ml 

CMC kemudian diinduksi pirazinamid 9 mg/hari, etambutol 9 mg/hari, 

levofloksasin 4,5 mg/hari. Perlakuan dilakukan selama 28 hari. 
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Kelompok 4 : diberi makan dan minum standar, diberi ekstrak 

mengkudu dosis 80 mg/200grBB tikus yang sudah dilarutkan dalam 1 ml 

CMC kemudian diinduksi pirazinamid 9 mg/hari, etambutol 9 mg/hari, 

levofloksasin 4,5 mg/hari. Perlakuan dilakukan selama 28  hari. 

Kelompok 5 (kelompok kontrol negatif) : diberi makan dan minum standar 

tanpa perlakuan. 

4.6.2 Pemberian Dosis Obat Anti Tuberkulosis  

Perhitungan dosis sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Dosis OAT MDR-TB Sesuai 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  

Etambutol (E)  20–30 

mg/kg/hari  

800–1.200 mg  1.200–1.600 

mg  

1.600–2.000 

mg  

Levofloksasin 

(Lfx)  

7,5–10 

mg/kg/hari  

750 mg  750 mg  750–1.000 mg  

 

(Reviono et al., 2014) 

Konversi dosis obat anti tuberkulosis pada manusia ke tikus wistar : 

Tabel 4.2 Konversi Perhitungan Dosis 

 Mencit 20 gr Tikus 200 gr Kelinci 1,5 kg Manusia 70 kg 

Mencit 20 gr 1.0 7.0 27.8 387.9 

Tikus 200 gr 0.14 1.0 3.9 56.0 

Kelinci 1,5 kg 0.04 0.25 1.0 14.2 

Manusia 70 kg 0.0026 0.018 0.07 1.0 

(Stevani, 2016) 
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 Pirazinamid 

Dosis pada manusia : 1.750 – 2.000 mg 

Dosis pada tikus = Dosis pada manusia X koefisien konversi 

     = 2.000 X 0,018 

     = 36 mg/kg/hari = 36 mg/hari 

 Etambutol 

Dosis pada manusia : 1.600 – 2000 mg 

Dosis pada tikus = Dosis pada manusia X koefisien konversi 

     = 2000 X 0,018 

     = 36 mg/kg/hari = 36 mg/hari 

 Levofloksasin 

Dosis pada manusia : 750 – 1000 mg 

Dosis pada tikus = Dosis pada manusia X koefisien konversi 

     = 1000 X 0,018 

     = 18 mg/kg/hari = 18 mg/hari 

Perlakuan dengan memberi obat anti tuberkulosis secara oral, 

pirazinamid : 36 mg/hari, etambutol: 36 mg/hari, dan Levofloksasin: 18 

mg/hari. 

4.6.3 Pembuatan Ekstrak Buah Mengkudu 

Buah mengkudu pascapanen, berwarna putih kekuningan merata, dan daging 

buah masih keras, sebanyak 1 kg dicuci bersih. Buah ditiriskan dan dipotong-

potong tipis. Potongan buah selanjutnya dijemur dibawah sinar matahari, dengan 

kain hitam. Penjemuran dilakukan beberapa hari sampai benar-benar kering, 

mudah dipatahkan dengan tangan.  
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 Potongan buah yang sudah kering, berbentuk kepingan, dipisahkan antara 

daging buah dengan bijinya. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah 

daging buah yang kering, sedang bijinya dipisahkan. Daging buah yang kering 

selanjutnya dibuat serbuk (simplisia) dengan cara dihancurkan dengan blender. 

Simplisia yang dihasilkan sebanyak 200 mg, dan siap untuk dimaserasi. Maserasi 

dilakukan dengan merendam simplisia kedalam pelarut etanol 96%, sampai 

terendam seluruhnya selama ± 72 jam, kemudian disaring dengan kertas 

penyaring. Ekstrak hasil maserasi atau filtrat yang dihasilkan, ditampung menjadi 

satu dan diuapkan, untuk memisahkan pelarutnya. Penguapan dilakukan dengan 

menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 45-50°C, sampai pelarut habis 

menguap, sehingga didapatkan ekstrak kental buah mengkudu (Morinda citrifolia, 

L.) (Amrianto, 2017). 

4.6.4 Penentuan Dosis Ekstrak Mengkudu 

Berdasarkan penelitian (Srikhanth J, 2009) tentang ekstrak mengkudu 

menyatakan bahwa dengan dosis 200 mg/kg BB tikus dapat menurunkan 

kerusakan mukosa lambung pada tikus yang diinduksi oleh NSAID, namun 

penurunannya tidak signifikan. Pada penelitian kali ini, peneliti memakai dosis 

ekstrak mengkudu yang tidak hanya baik dan aman untuk ginjal namun juga aman 

pada organ lain. Berdasarkan penelitian tersebut, pada penelitian ini akan 

menggunakan dosis 1/2n, n, dan 2n yaitu: 100 mg/kgBB; 200 mg/kgBB; dan 400 

mg/kgBB. 

Diberikan pada tikus dengan dosis 20mg/200grBB, 40mg/200grBB, 80 

mg/200grBB. 
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Penelitian ini menggunakan CMC sebesar 0,5% yang berarti dalam 100 ml 

aquades mengandung 0,5 gram CMC yang berfungsi sebagai suspending agent 

dalam pembuatan suspensi ekstrak buah mengkudu. 

4.6.5 Proses anastesi dan pembedahan hewan coba 

a. Proses anastesi  

Proses anastesi dilakukan satu persatu terhadap hewan coba yaitu dengan 

memasukan hewan coba ke dalam toples kaca yang berisi kapas yang sudah 

dicampur dengan kloroform. Anastesi dilakukan secara inhalasi pada hewan coba 

dengan dosis eter ± 0,67 ml/hewan coba selama ± 60 detik yang dihitung dengan 

menggunakan stopwatch. 

b. Proses pembedahan 

Setelah hewan coba teranastesi dengan baik (keadaan pingsan), hewan 

coba diletakkan pada meja lilin dan keempat kaki hewan coba difiksasi terhadap 

meja lilin dengan menggunakan jarum pentul. Dengan menggunakan gunting 

bedah, dilakukan pembedahan pada thoraks untuk diambil darahnya.   

4.6.6 Prosedur pengukuran kadar IFN-γ  menggunakan ELISA kit 

Untuk mengukur kadar IFN-γ, maka akan dilakukan dengan metode Enzim 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA), langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Tikus dianastesi dengan 0,67 ml kloroform pekat secara inhalasi 

2. Hewan coba diposisikan terlentang  

3.  Abdomen dan thorak hewan coba dibedah 
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4. Mengambil darah dari atrium/ventrikel kiri jantung hewan coba 

sebanyak 3 ml menggunakan spuit 5 ml dimasukkan dalam venoject 

plain ukuran 5 ml 

5. Dilakukan sentrifuse pada 3000 rpm selama 15 menit untuk 

memisahkan serum dari endapan dalam 30 menit sesudah 

pengambilan 

6. Serum yang didapat disimpan dalam suhu -20 derajat C, jika tidak 

langsung dianalisis 

7. Setelah itu dilakukan tes ELISA untuk menentukan tingkat IFN-γ 

menggunakan Rat IFN-γ Immunoassay Quantikine ELISA kit 

4.6.7 Penanganan hewan coba setelah pembedahan 

Hewan coba yang telah dibedah, pastikan 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 (Alexandru, 2011).  
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4.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap tikus dianastesi dengan 0,67 ml  kloroform pekat secara inhalasi, 

selanjutnya dilakukan pembedahan hewan coba 

 

Pengambilan sediaan darah hewan coba : 

a. Tikus diposisikan terlentang dengan posisi abdomen di atas, abdomen dan thorak hewan coba 

dibedah 

b. Mengambil darah dari ventrikel kiri jantung hewan coba sebanyak 3 ml menggunakan spuit 5 

m 

c. Setelah tikus dibedah dikumpulkan menjadi satu lalu dikubur 

 

Analisa Data 

Analisis data menggunakan Shapiro-wilk, Levene, 

ANOVA, Post hoc, dan Regresi Linier 

Adaptasi Hewan  Coba Selama 7 hari 

KELOMPOK II                     

Pemberian 

ekstrak buah 

mengkudu dosis 

20 mg/ 

200grBB/hari 

selang 15 menit 

lalu diberi OAT. 

Perlakuan 

dilakukan selama 

28 hari 

 

KELOMPOK 

III                                       

Pemberian buah 

ekstrak 

mengkudu dosis 

40 

mg/200grBB/hari 

selang 15 menit 

lalu diberi OAT. 

Perlakuan 

dilakukan selama 

28 hari 

KELOMPOK I 

Kontrol Positif 

Pemberian 

makan dan 

minum standar 

serta induksi 

OAT selama 28 

hari 

 

KELOMPOK 

IV                                       

Pemberian 

ekstrak buah 

mengkudu dosis 

80 

mg/200grBB/hari 

selang 15 menit 

lalu diberi OAT. 

Perlakuan 

dilakukan selama 

28 hari 

Pengukuran kadar IFN-γ menggunakan tes ELISA 

KELOMPOK 

V                                       

Kontrol Negatif 

Pemberian 

makan dan 

minum standar 
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4.8 Analisis Data 

Data dari hasil percobaan dianalisis menggunakan:  

1. Uji normalitas Saphiro Wilk dan homogenitas Levene test, bila saat uji 

normalitas sebaran data tidak normal maka uji yang digunakan Kruskal 

Waliss, jika normal maka selanjutnya memakai uji One Way ANOVA dan 

post hoc Bonferoni . 

2. One Way ANOVA untuk membuktikan adanya perbedaan yang bermakna 

antara kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi ekstrak mengkudu. 

Dimana apabila diperoleh p > 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang 

bermakna. Sebaliknya apabila diperoleh p < 0,05 menunjukkan adanya 

perbedaan yang bermakna. 

3. Uji post hoc dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang bermakna antara 

masing – masing kelompok perlakuan dalam penelitian. Bila hasil yang 

didapat tidak homogen, maka memakai uji post hoc Tamhane, jika 

homogen, maka memakai uji post hoc Bonferroni. 

4.  Analisa Regresi linier untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 

pemberian ekstrak mengkudu (Morinda citrifolia L) dengan kadar IFN γ 

tikus putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus L.) 


