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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini adalah True Experimental dan menggunakan penelitian Post Test Only 

Control Group Design dimana hasil penelitian diamati setelah perlakuan selesai. 

4.2 Tempat dan Waktu penelitian 

  Penelitian Akan dilakukan di Lab Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang selama 

1 bulan 

4.3 Populasi dan sample 

4.3.1 Populasi 

  Populasi dari penelitian ini adalah Rattus Novergicus Strain Wistar. 

4.3.2 Sample 

  Sample yang diteliti adalah Rattus Novergicus Strain Wistar jantan karena lebih tahan 

terhadap perlakuan dan ukurannya ideal. Berat tikus 150-250 gram dan usia 2-3 bulan dengan 

kondisi sehat yang ditandai dengan gerakan yang aktif dan mata jernih. 

4.3.3 Replikasi sample  

Replikasi sample penelitian ini sesuai dengan rumus federer: 

(r-1)(f-1) > 15 
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(r-1)(4-1) > 15 

3r-3 > 15 

3r > 18 

R > 6 

Keterangan: 

t = Jumlah kelompok eksperimental 

r = Replikasi sample per perlakuan 

Jika dimasukan dalam rumus Resource Equation, maka: 

E (besar sample) = (n x jumlah kelompok perlakuan) – jumlah kelompok perlakuan 

            = (6x4) – 4 = 20 

Estimasi cadangan n’ = n / 1 – f 

               = 5 / 1 – 0,1 

               = 5 / 0,9 

              = 5,55 = 6 

Keterangan: 

n = besar sample yang di hitung 

f = perkiraan proporsi drop out, kira-kira 10% (f = 0,1) 

Cadangan untuk 1 kelompok: besar sample - n = 6 – 5 = 1 
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Cadangan untuk 4 kelompok perlakuan adalah 1 x 4 = 4 

Setelah dimasukan rumus federer dan dilanjutkan dengan rumus Resource equation 

Methode didapat 20 ekor tikus yang dibutuhkan untuk penelitian. Ditambah dengan 4 ekor 

tikus untuk cadangan. Jadi, total sample tikus yang dibutuhkan beserta cadangan adalah 24 

tikus dibagi kedalam 4 kelompok yang berarti 1 kelompok terdiri dari 5 ekor tikus dan 1 ekor 

tikus cadangan.  

4.3.4 Metode pengambilan sample 

Pengambilan sample penelitian ini menggunakan metode Simple random sampling.  

Pada Simple random sampling dikatakan “simple” atau sederhana karena pengambilan sample 

anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam 

populasi tersebut. Pengambilan sample dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi 

probabilitas semua anggota populasi. Setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan 

sama untuk bisa dipilih menjadi sample. 

2.4.2 Karakteristik sample 

1.Kriteria inklusi: 

a. Tikus berkelamin jantan 

b. Umur tikus 2-3 bulan 

c. Berat badan tikus 150-250 

d. Tikus Rattus Novergicus Strain Wistar 

c. Sehat (Ditandai oleh aktif, bulu tebal putih, dam mata jernih) 

2. Kriteria eksklusi 
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a. Tikus yang cacat (lumpuh, ada kelainan pada mata, ada luka yang bukan akibat perlakuan) 

b. Berat Badan ≤ 150 gram 

c. Umur ≤ 2 bulan 

3. Kriteria drop out: 

a. Tikus sakit selama proses perlakuan 

b. Tikus mati selama proses perlakuan 

c. Tikus yang tidak mau makan selama proses perlakuan 

4.4 Variable dan Definisi Operasional 

4.4.1 Variable 

1. Variable Bebas : Dosis ekstrak biji kacang tanah (Arachis   

                                                  Hypogaea) 

2. Variable tergantung  : Kecepatan penyembuhan luka bakar 

4.4.2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

operasional 

Alat ukur 

(Indikator) 

dan cara 

mengukur 

Hasil ukur Skala ukur Skala 

data 

Variable Bebas 
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Dosis ekstrak 

biji kacang 

tanah 

Dosis ekstrak 

kacang tanah 

didapatkan 

dengan 

metode 

maserasi 

seperti pada 

penelitian 

Okunrobo 

(2013) tetapi 

dengan 

perbandingan 

berbeda. 

Metode ini 

dipilih karena 

meminimalisir 

kerusakan zat 

yang ada di 

ekstrak biji 

kacang tanah. 

Ekstrak 

kacang tanah 

dalam 

penelitian ini 

Gelas 

ukur, pipet 

0,1ml/cm2 Konsentrasi 

32g/ml, 

16g/ml, 

3g/ml 

Kategori 

(ordinal) 
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diverifikasi 

dan 

dideterminasi 

oleh Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Timur UPT 

Materia 

Medica Kota 

Batu yang 

bersertifikat. 

Variable tergantung 

Kecepatan 

penyembuhan 

luas luka 

bakar 

Kecepatan 

penyembuhan 

luas luka 

bakar adalah 

kecepatan 

menutupnya 

permukaan 

luka dan tepi 

luka bakar 

derajad IIA. 

Penentuan 

Leaf meter 

area 

mm/hari Rasio 

(numerik) 
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kecepatan 

penyembuhan 

luka bakar 

derajad AII 

dilakukan 

secara objektif 

melalui 

pengukuran 

rata-rata luas 

luka 

dilakukan 

setiap 4 hari 

sekali sejak 

diberi 

perlakuan 

(Intan 

Permata S, et 

al, 2017). 

4.5 Alat dan bahan penelitian 

4.5.1 Alat dan bahan pemeliharaan tikus 

Alat dan bahan: 

- Kandang tikus 

- Penutup kandang 
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- Sekam 

- Pakan ayam (BR-1) 

- Botol air 

- Air 

4.5.2 Alat dan bahan pembuatan luka pada tikus 

- Logam kuningan berdiameter 2 cm 

- Sarung tangan/handscoon 

- Alkohol 70% 

- Perlak 

- Pencukur otomatis/razer 

- Gunting 

- Chloroform inhalasi 

4.5.3 Alat dan bahan perawatan luka 

-  Sarung tangan 

- Bak instrument kecil 

- Ekstrak kacang tanah 

- Bengkok 

- Perlak 
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- Transparan dressing/kassa 

- Normal salin 

- Tas pelastik pembuangan sampah 

- Hepafix 

4.5.4 Alat observasi luka 

- Kamera digital 

- Plastik mika bergaris 

- Leaf area meter 

4.6 Prosedur penelitian 

4.6.1 Adaptasi tikus 

  Sebelum dilakukan percobaan, tikus di adaptasikan dalam kandang di Laboratorium 

Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah malang selama 7 hari agar 

menyesuaikan dengan lingkungannya. 

4.6.2 Pembuatan Luka Bakar 

Pada hari pertama tikus dilukai, semua tikus pada setiap kelompok perlakuan 

ditempatkan pada posisi ventral. Tikus di anastesi dengan Chloroform inhalasi dengan dosis 2-

5% mg/kgBB. Ketika sepenuhnya terbius, tikus di cukur di daerah punggung, kemudian di 

disinfeksi dengan alkohol 70%. Daerah operasi di isolasi dengan duk steril. Setelah itu pastikan 

anastesi masih bekerja. Setelah itu dibuat luka bakar di daerah punggung tikus. Untuk membuat 

luka bakar derajad II A, Tiara (2013) menggunakan lempeng kuningan berdiameter 20 mm 
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yang dipanaskan 3 menit di air mendidih 100 derajat Celcius dan ditempelkan di kulit 

punggung tikus selama 5 detik. 

  Setelah pembuatan luka, tikus langsung diberikan ekstrak biji kacang tanah. Setelah 

pemberian ekstrak, punggung tikus ditutup oleh hepafix untuk isolasi tiap tikus agar tidak 

saling menjilat dan merusak olesan ekstrak kacang tanah yang nanti mengacaukan 

penyembuhan luka.  

4.6.3 Pembagian kelompok tikus 

Kelompok Placebo: Tikus diberi luka bakar dan diolesi placebo memakai aquades 

Kelompok 1: Tikus diberi luka bakar dan diolesi ekstrak kacang tanah dengan dosis 16gram 

biji kacang tanah/ ml sebanyak 1ml sekali sehari (dosis 1). 

Kelompok 2: Tikus diberi luka bakar dan diolesi ekstrak kacang tanah dengan dosis 8gram biji 

kacang tanah/ ml sebanyak 1 ml sekali sehari (dosis 2). 

Kelompok 3: Tikus diberi luka bakar dan diolesi ekstrak kacang tanah dengan dosis 3gram biji 

kacang tanah/ ml sebanyak 1 ml sekali sehari (dosis 3). 

  Pengolesan ekstrak biji kacang tanah dilakukan secepatnya setelah perlukaan agar 

memaksimalkan peran ekstrak kacang tanah sebagai anti-inflamasi. Pemilihan dosis dalam 

penelitian ini berdasarkan penelitian Yasuhiro (2009). Dalam penelitian Yasuhiro tikus yang 

diberi luka 9,62cm2 diberikan L-arginin sebanyak 1g, 0,5g, dan 0,2g. Pada penelitian ini, kita 

membuat luka bakar yang berdiameter 2cm (, maka luas luka bakar tersebut adalah 3,14 cm2. 

Jika 9,62 cm2 membutuhkan 1g, 0,5g, dan 0,2g L-arginin, maka untuk luka bakar seluas 3,14 

cm2 membutuhkan 0,32g, 0,16g, dan 0,06g L-arginin. 
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  Pada penelitian Kati pada tahun 2004, menyatakan bahwa 1 gram biji kacang tanah 

mengandung 2mg L-arginin. Maka untuk luka bakar seluas diameter 2cm membutuhkan 

16gram, 8gram, 3gram biji kacang tanah. Pada penelitian ini menggunakan ekstrak yang dibuat 

dari 3 kg kacang tanah menjadi 395 ml. Dari hasil pembagian banyaknya biji kacang tanah 

yang dibutuhkan dengan luas luka, didapatkan perkiraan dosis yang akan diteliti adalah 2,1ml 

(dosis 1). Untuk membandingkan dosis yang tepat yang mempercepat penyembuhan luka 

bakar, digunakaan 1,05ml (dosis 2) dan 0,39ml (dosis 3). 

4.6.4 Pengukuran kecepatan penyembuhan luka 

1. Cuci tangan dan pakai sarung tangan 

2. Posisikan tikus senyaman mungkin sehingga tidak membuat tikus bergerak gerak. 

3. Tempelkan kertas mika, gambar luas luka diatas mika dengan menggunakan spidol 

permanen, ukur luasnya dengan leaf area meter. 

4. Lepas sarung tanagan dan cuci tangan. 

5. Pengukuran luas luka setiap hari hari ke-1, 3, 7, 10, dqn hari ke- 14 (Herin M, et al, 2014).  

 


