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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental in vitro yang digunakan 

adalah metode Post Test Only Control Group Design. Merupakan rancangan 

penelitian dimana hasil penelitian diamati setelah perlakuan selesai. 

4.2.  Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan bertempat di Laboratorium 

Biomedik Fakultas MIPA dan  Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) 

Universitas Brawijaya pada bulan Januari 2019. 

4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang digunakan cell line HL-60 yang diperoleh dari 

Kalbe Genomics Laboratory, PT Kalbe Farma Tbk Pulomas, Jakarta. 

4.3.2. Besar Sampel 

Penelitian ini menggunakan 1x106 sel/mL cell line HL-60 yang 

dibiakkan, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 buah sumuran (well plate) cell line. Kultur sel 

digunakan untuk membiakkan dan memenuhi jumlah sel sampel 1x105  sel 

dalam satu well plate sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (1 kelompok 

perlakuan membutuhkan 4x105 sel), sampel terdiri atas 5 kelompok yaitu, 

kelompok  kontrol negatif (tanpa paparan) cell line HL-60, kelompok 

kontrol positif dengan cysplatin (obat kemoterapi standar), dan tiga 

kelompok perlakuan yang diberi paparan ekstrak umbi rumput teki dengan 
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dosis yang telah ditentukan dari uji IC.50, kemudian kelima kelompok ini 

diamati setelah 48 jam. 

4.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosis ekstrak umbi rumput 

teki (Cyperus rotundus L.) 

4.4.2.  Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ekspresi fosfatidilserine dari 

cell line HL-60 sebagai tanda apoptosis dini. 

4.4.3.  Definisi Operasional 

1. Ekstrak umbi rumput teki adalah  ekstrak yang didapatkan dari umbi 

rumput teki yang dipotong-potong kemudian dikeringkan dan dibuat 

serbuk, kemudian dimaserasi dengan etanol 97%. Setelah itu dipekatkan 

dengan rotavapor menjadi ekstrak kental. Umbi rumput teki diperoleh 

dari perkebunan daerah Ampel Gading dan diekstrak di Laboratorium 

Biomedik Universitas Muhammadiyah malang. 

2. Apoptosis dini pada penelitian diukur menggunakan metode flow 

cytometry yang ditandai dengan ekspresi Phosphatidylserine pada 

permukaan membran sel. 

3. Cell line HL-60 adalah sel leukimia akut mieloid pada manusia. Kultur 

sel HL-60 ini diperoleh dari Kalbe Genomics Laboratory, PT Kalbe 

Farma Tbk Pulomas, Jakarta. HL-60 yang digunakan merupakan cell line 

HL-60 APL (subtype AML) yang sudah melalui proses pasase sel, uji 
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sitotoksisitas MTT Assay di LSIH Universitas Brawijaya dengan hasil 

dosis IC50 : 384 µg/mL. 

4. Flow cytometry merupakan teknologi analisis karakteristik sel (fisik 

dan kimiawi) secara individual dan cepat dengan menggunakan pewarna 

Annexin V sebagai marker terjadinya apoptosis dini dan dikombinasi 

dengan Propidium Iodida (PI) yang merupakan sebagai penanda DNA 

yang bersifat membran impermeabel. Hasil yang akan di paparkan dalam 

bentuk diagram plot dan  diagram grafik. 

4.5.  Alat dan Bahan 

4.5.1. Alat 

A. Alat untuk pembiakan cell line Leukemia HL-60. 

1. Ekstraktor soxhlet 

2. Rotary evaporator 

3. Autoclave 

4. Cawan porselin 

5. Inkubator CO2 

6. Tangki nitrogen cair 

7. Tabung conical steril 

8. Sentrifuge 

9. Timbangan analitik 

10. Lemari pendingin 

11. Vorteks 

12. Laminar air flow cabinet 

13. Tissue culture flask  
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14. Mikropipet 

15. Blue tip 

16. Yellow tip 

17. Cell counter 

18. Haemacytometer 

19. Well plate 

20. Tabung eppendorf 

21. Coverslip 

22. Gelas benda Poly-Llysine 

23. Gelas penutup 

24. Mikroskop inverted 

25. Aluminium foil 

B. Alat untuk membuat ekstrak umbi rumput teki (Cyperus rotundus L.) 

1. Timbangan analitik (0,001 gram) 

2. Waterbath 

3. Refluk 

4. Pompa pendingin 

5. Bak air 

6. Tabung erlenmayer 

7. Tabung pemisah dengan pengunci 

8. Lampu sorot 

9. Evapolator 

10. Kertas saring whatman 40 

11. Labu ukur 100 ml 



51 
 

 

12. Corong kaca 

13. Pengaduk (spatula) 

14. Beaker glass 

15. Kertas aluminium foil 

16. Timble 

17. Batu didih 

C. Alat mengukur apoptosis cell line Leukemia HL-60  

1. Flow cytometry 

4.5.2. Bahan 

A. Bahan untuk pembiakan cell line Leukemia HL-60  

1. RPMI (Rosewell Park Memorial Institute) 1640 

2. Fetal Bovin Serum (FBS) 10% 

3. Phosphate buffered saline (PBS) 20% 

4. Penicillin-Streptomicyn 1% 

5. Media kultur 

Media kultur 10,4 g RPMI 1640 (Rosewell Park Memorial 

Institute) ditambah NaHCO3 0,22 g, dilarutkan dalam 1 liter 

air dan disterilkan. Untuk membuat 50 ml media diperlukan 45 

ml media stok di atas ditambah fetal bovin serum (FBS) 10% 5 

ml dan penicillin streptomycin 1% 500 ul. 

6. Pasase sel 

7. MTT Assay 

B. Bahan untuk membuat umbi rumput teki (Cyperus rotundus L.) 

1. Umbi rumput teki (Cyperus rotundus L.) 
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Annexin V-FITCH dan PI diperiksa dengan Flowcytometry 

Analisis data : Oneway ANOVA, Uji Bonferroni, Regresi 

linier 

Kelompok 1 

 

(Kontrol negatif) 

tidak mendapatkan 

paparan apapun 

Kelompok 2 

 

(Kontrol positif) 

Paparan obat 

standart kemoterapi 

(Cysplatin) 

Kelompok 3 

 

Kelompok perlakuan 1 

(paparan ekstrak umbi 

rumput teki dosis 38,4 

µg/mL) 

Kelompok 4 

 

Kelompok perlakuan 1 

(paparan ekstrak umbi 

rumput teki dosis 384 

µg/mL) 

Kelompok 5 

 

Kelompok perlakuan 1 

(paparan ekstrak umbi 

rumput teki dosis 3840 

µg/mL) 

Analisis apoptosis dini Cell Line HL-60 

2. Pelarut etanol 96% 

C. Bahan mengukur apoptosis cell line Leukemia HL-60  

1. Annexin V-FITCH 

2. PI 

4.6. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

4.7. Prosedur Penelitian 

4.7.1. Pembiakan Cell line Leukemia HL-60 

Media RPM1 1640 Gibcol BRL dengan Lglutamine ditambah 37g 

NaHCO dan 10 ml NAA (asam amino nonesensial), kemudian dikocok dengan 

stirer sampai larut. Setelah homogen ditambahkan aquades sampai 1000ml, 

Pembiakan cell line HL-60 sampai jumlah sampel terpenuhi : 1x105  sel dalam 

satu well plate (1 kelompok perlakuan : 4x105 sel) 

 terpenuhi 
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pHnya dibuat 7.2 kemudian disaring dengan menggunakan milipore membran. 

Setelah itu ditambahkan 10 ml PSF dan FBS 10%. 

 Sel kultur kanker  HL-60 diremajakan dengan menumbuhkan sel kultur 

dalam medium RPMI 1640 yang ditambahkan 10% FBS kemudian diinkubasi 

pada inkubator CO dengan kondisi suhu 37 ºC, 5% CO2 dan Rh (kelembapan) 90 

% selama 24 jam. Setelah 24 jam sebagian media sel kanker HL-60 di buang, 

diganti dengan media yang baru kemudian diinkubasi kembali dalam inkubator 

CO,. Pergantian media dilakukan apabila sel sudah penuh. Setelah penuh sel 

kultur dipanen dan dijadikan bahan untuk penelitian. 

4.7.2.  Ekstraksi Umbi Rumput Teki 

Umbi rumput teki yang dipakai adalah umbi tidak terlalu tua dan muda, 

yaitu  sekitar umur 3-5 bulan yang ditandai dengan besarnya umbi 1-3 cm . Umbi 

secara eksternal berwarna hitam dan daging umbinya berwarna putih kemerahan  

Pada penelitian ini untuk mendapatkan ekstrak umbi rumput teki 

digunakan metode remaserasi. Satu kilogram umbi rumput teki yang didapatkan 

dibersihkan lalu dipotong-potong kemudian dikeringkan dengan cara diangin 

anginkan sampai kering. Setelah kering (simplisia) umbi rumput teki diblender 

sehingga menjadi serbuk dan di ayak sehingga besar partikel serbuk sama. 

Kemudian dilakukan remaserasi yang merupakan cara penyarian sederhana 

dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 

aktif. Zat aktif akan larut karena ada perbedaan  konsentrasi antara larutan zat 

aktif dalam sel dengan yang diluar sel. Remaserasi digunakan untuk penyarian 

simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari.   
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Serbuk halus umbi rumput teki dimaserasi dengan pelarut etanol 97% dan asam 

malat 0.5% sebanyak 5 kali bobot bubuk simplisia (bubuk simplisia : pelarut = 

1:5) sambil diaduk kemudian disaring. Maserasi dilakukan sebanyak tiga kali 

filtrat yang diperoleh kemudian di uapkan dengan rotavapour sampai pelarut tidak 

tersisa dan diperoleh ekstrak kental sebanyak 90 ml, dilanjutkan dengan 

pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak umbi rumput teki. 

Pembuatan dosis ekstrak umbi rumput teki didahului dengan pembuatan 

larutan, yaitu larutan ekstrak umbi rumput teki yang telah diencerkan dengan air 

hingga homogen. Buat larutan stok sebanyak 500mg/mL. Sebanyak 500mg 

ekstrak umbi rumput teki diencerkan dengan 5mL air. Rumus yang digunakan: 

V1.M1=V2.M2, V1 adalah volume larutan sebelum pengenceran, M1 adalah 

molaritas larutan sebelum pengenceran, V2 adalah volume larutan setelah 

pengenceran dan M2 adalah molaritas larutan setelah pengenceran. Kemudian 

larutan ekstrak ini dicampur dengan DMEM dan diteteskan pada kelompok 

perlakuan. Dosis ekstrak umbi rumput teki  dengan dosis IC50 x 10-1 , IC50, dan 

IC50 x 101. Dosis diperoleh dari perhitungan dan penentuan dosis toksisitas 

dengan uji (IC50) yaitu: 384 µg/mL, dari dosis IC50 yang ditentukan, dosis 

digunakan adalah 10 x dosis di atas dan 10x di bawah  yaitu 38,4 µg/mL,  384 

µg/mL dan 3840 µg/mL. 

4.7.3.   Pembagian kelompok cell line Leukemia HL-60  

Cell line Leukemia HL-60 terbagi menjadi 4 kelompok dan tiap 

kelompok terdiri dari 5buah sampel. 

1. Kelompok I : Kontrol negatif (tidak mendapatkan paparan apapun ). 

2. Kelompok II : Kontrol positif (diberikan obat standart cysplatin) 
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3. Kelompok III : Kelompok perlakuan 1 (paparan ekstrak umbi rumput teki 

dosis 38,4 µg/mL) 

4. Kelompok III :Kelompok perlakuan 2 (paparan ekstrak umbi rumput teki 

dosis 384 µg/mL) 

5. Kelompok IV : kelompok perlakuan 3 (paparan ekstrak umbi rumput teki 

dosis 3840 µg/mL) 

4.7.4.   Perlakuan Cell line Leukemia HL-60  

Sel kultur didalam plate kultur ditetesi dengan tripsin EDTA sehingga sel 

kultur dapat lepas dari plate kultur. Kemudian dilakukan centrifuge. Setelah itu 

supernatan dibuang, pellet dicampur dengan FBS. Kemudian lakukan resuspensi 

sampai homogen, ambil 100mL dan masukkan ke tiap well. Pada kelompok 

perlakuan, sel kultur ini dipapar dengan ekstrak dengan dosis 38,4 µg/mL, 384 

µg/mL dan 3840 µg/mL. Dilakukan analisa apoptosis pada Cell line Leukemia 

HL-60 dengan menggunakan flowcytometry pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan setelah 48 jam. 

 

4.7.5.  Deteksi apoptosis dengan Annexin V-FITCH 

 Sel disentrifuge 2500 rpm selama 5 menit dalam 40kemudian media yang 

tersisas dibuang dan menyisakat sel tang menggendap di bawah tabung. sel 

diresuspensikan dalam 50 µl Buffer Annexin V Incubation yang telah disiapkan 

sebelumnya. Sel diinkubasi selama 15 menit pada suhu kamar dan keadaan gelap. 

Sel disentrifus seperti tahap sebelumnya. Kemudian dicuci dengan 

meresuspensikan ke dalam 500 µL 1x Binding Buffer. Kemudian dianalisis segera 

dengan flowcytometry setelah 48 jam. 
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4.8. Analisis Data 

Analisis statistik yang digunakan adalah: 

1. One wayANOVA, uji beda untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata 

antar kelompok (>2 kelompok), apakah rata-rata antar sampel berbeda 

secara signifikan atau tidak; dengan tingkat kepercayaan α = 0,05, di mana 

apabila diperoleh α > 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang bermakna 

sebaliknya bila α < 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. 

2. Uji Bonferroni, merupakan uji post hoc, uji ini lanjutan yang dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan antar kelompok yang signifikan dalam rata-

rata kelompok. 

3. Analisa regresi linier untuk mengetahui besar pengaruh antara pemberian 

ekstrak umbi rumput teki (Cyperus rotundus L)  dengan efek peningkatan 

jumlah apoptosis dini sel kultur HL-60. 


