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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pedekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Pendekatan pada penelitian ini berupa 

pendekatan penelitian kuantitatif intervensi, yaitu mengkaji berdasarkan hasil dari 

penelitian yang dilakukan pada sebuah perlakuan. Jenis penelitian adalah True 

Experimental Research dengan The Pretest-Posttest Control Group Design. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang beralamat di Jalan 

Bendungan Sutami No. 188 Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 15 April 

2019 sampai 27 Mei 2019. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah. tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Wistar. 

3.3.2 Sampel 

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Wistar berjenis kelamin jantan dengan berat 150-200 g. 
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3.3.3 Sample size 

Untuk menentukan banyaknya ulangan, maka dilakukan perhitungan 

penentuan jumlah ulangan dengan menggunakan persamaan : 

 

 

 

(r-1)(t-1)≥ 15 

Keterangan : 

r = replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

n = jumlah sampel (perlakuan) 

(t-1)(r-1) ≥ 15 

(6-1)(r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r – 5 ≥ 15 

r ≥ 20/5 = 4 jadi pengulangan yang dilakukan adalah sebanyak 4 kali 

pengulangan. 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling, yaitu 

teknik pengambilan sample secara acak sehingga setiap satuan sampling yang 

terdapat dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih  sebagai 

sampel. 

 

n = t.r 

n = 6.4 

n = 24 
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3.4 Variabel Penelitian 

Adapun pada penelitian ini menggunakan variabel: 

1. Variabel Bebas: Sari jeruk manis dengan dosis 3 ml, 5 ml, 7 ml, dan 9 ml 

2. Variabel Kendali: Jenis dan jumlah makanan dan minuman  

3. Variabel Tergantung: Kadar kolesterol pada tikus putih 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

a. Sari jeruk manis merupakan jumlah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara 

memeras air dari buah jeruk manis menggunakan alat pemeras jeruk. 

b. Jenis dan jumlah makanan yang digunakan adalah menggunakan pakan 

standar yang biasa digunakan untuk memberi pakan pada tikus putih 

(Witosari & Widyastuti, 2014). Jumlah pakan yang diberikan secara ad 

libitum. 

c. Jenis dan jumlah minuman yang digunakan adalah menggunakan air mineral 

yang biasa di konsumsi setiap hari. Jumlah air yang diberikan secara ad 

libitum. 

d. Kadar Kolesterol merupakan kadar lemak yang terdapat di dalam darah yang 

dapat mengganggu dan menghambat sirkulasi darah yang terdapat di dalam 

tubuh yang kemudian dapat menimbulkan beberapa jenis penyakit. 
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3.6 Rancangan Percobaan 

Rancangn penelitian ini menggunakan The Pretest-Posttest Control Group 

Design dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 2 kontrol yang terjadi 4 kali pengulangan pada setiap perlakuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Gambar Rancangan Percobaan The Posttest-Only Control Group 

Design 
R = Randominasi 

PA = Pretest  sebelum perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 3 ml  

PB = Pretest  sebelum perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 5 ml 

PC = Pretest  sebelum perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 7 ml  

PD = Pretest  sebelum perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 9 ml 

PX1 = Pretest  sebelum perlakuan Kontrol negatif (-) 

PX2 = Pretest  sebelum perlakuan Kontrol positif (+) 

PA = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 3 ml  

PB = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 5 ml 

PC = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 7 ml  

PD = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 9 ml 

PX1 = Perlakuan pemberian obat simvastatin 

PX2 = Perlakuan tanpa di beri sari jeruk dan obat simvastatin 

R 

OA 

OB 

OC 

OD 

OX1 

OX2 

A 

B 

C 

D 

X1 

X2 

PA 

PB 

PC 

PD 

PX1 

PX2 



19 
 

OA = Observasi setelah Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 2,5 ml  

OB = Observasi setelah Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 5 ml 

OC = Observasi setelah Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 7,5 ml  

OD = Observasi setelah Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 10 ml  

OX1 = observasi setelah perlakuan pemberian obat simvastatin 

OX2 = Observasi setelah perlakuan tanpa di beri sari jeruk dan obat simvastatin 
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Gambar 3.2 Denah Rancangan Acak Kelompok 

Keterangan  

A = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 3 ml  

B = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 5 ml 

C = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 7 ml  

D = Perlakuan pemberian Sari jeruk manis dengan dosis 9 ml 

X1 = Perlakuan pemberian obat simvastatin 

X2 = Perlakuan tanpa di beri sari jeruk dan obat simvastatin 

U1 = Ulangan 1 

U2 = Ulangan 2 

U3 = Ulangan 3 

 U4 = Ulangan 4
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3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini adalah dengan penyiapan alat yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Setelah alat yang digunakan telah siap 

semua, selanjutnya bahan yang akan diteliti di persiapkan. Langkah yang pertama 

adalah mempersiapkan kandang dan botol sesuai dengan tikus yang akan 

digunakan. Setelah hewan ujinya telah siap, langkah selanjutnya adalah penyiapan 

sari jeruk yang akan digunakan dalam penurunan kadar kolesterol. 

3.7.1 Tahap Persiapan 

Alat dan Bahan 

Alat 

1. Kandang   24 buah   

2. Botol minum   50 buah 

3. Alat Pemeras Sari Jeruk  1 buah 

4. Gelas ukur 25 ml   2 buah 

5. Alat ukur kolesterol  1 buah 

6. Pipa kapiler  12 buah 

7. Section set  2 set 

8. Pisau   1 buah 

9. Spluit 5ml   7 buah 

10. Spluit 3ml   39 buah 

11. Spluit 1ml   15 buah 

12. Sonde   6 buah 
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Bahan  

1. Rattus novergicus  24 ekor 

2. Sari jeruk manis   300 ml ( dalam satu hari perlakuan) 

3. Lemak sapi  2,5  kg 

4. Air mineral  ad libitum (tanpa terbatas) 

5. Pakan BR   ad libitum (tanpa terbatas) 

6. Handschoen   1 kotak 

7. Masker    1 kotak 

8. Obat simvastatin   1,26 mg 

9. Serbuk kayu  14 bungkus 

10. Kloroform  10 ml 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Pemberian kadar Kolesterol 

Pemberian kadar kolesterol terhadap tikus putih dengan cara memberikan 

pakan tinggi lemak seperti lemak sapi (Yuniarti, 2016). Untuk membuat 20 ekor 

tikus putih mengalami kolesterol, maka tikus putih di berikan 1 kg lemak sapi/ 20 

ekor tikus putih (Haryani, 2016), atau dengan memberikan lemak sapi dengan 

dosis 2 ml/200gBB tikus/hari (Zumi Nurman, Masrul, & Sastri, 2017).  

b. Pembuatan sari jeruk manis (Citrus sinensis) 

Pembuatan sari jeruk manis (Citrus sinensis) diawali dengan proses 

pencucian buah jeruk hingga bersih menggunakan air mengalir. Selanjutnya buah 

jeruk manis  (Citrus sinensis) di potong menjadi dua bagian menggunakan pisau 

yang kemudian di peras pada pemeras jeruk untuk diambil sari yang terdapat pada 

buah jeruk manis (Citrus sinensis). Sari jeruk manis (Citrus sinensis) yang sudah 
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di peras menggunakan alat pemeras jeruk kemudian di pindahkan kedalam botol 

kaca yang kemudian siap untuk diberikan kepada tikus putih. 

c. Penentuan dosis sari jeruk manis (Citrus sinensis) 

Konversi dosis untuk manusia dengan berat badan 70 kg pada tikus dengan 

berat badan 200 g adalah 0,018 (Widowati, Hikmayani, & Pamungkasari, 2018). 

Dosis pemberian sari jeruk manis (Citrus sinensis) pada manusia adalah 500 mL 

perhari (Sari & Damayanty, 2018), oleh karena itu kadar maksimum untuk dosis 

pemberian sari jeruk manis (Citrus sinensis) pada tikus dengan berat 200 g adalah 

500 mL × 0,018 = 9 mL/200 g BB tikus/hari. 

d. Pemberian sari jeruk manis (Citrus sinensis) 

Pemberian sari jeruk manis dilakukan seminggu setelah tikus putih (Rattus 

norvegicus) di suntikan kadar kolesterol. Hal itu dilakukan agar kolesterol yang 

terdapat pada darah tikus putih menyebar secara rata atau tikus putih telah 

terjangkit kolesterol. Pemberian sari jeruk manis dilakukan setiap 1 hari sekali 

selama 2 minggu. 

e. Penentuan dosis obat simvastatin 

Faktor konversi dosis untuk manusia dengan berat badan 70kg pada tikus 

dengan berat badan 200 g adalah 0,018 (Widowati et al., 2018). Dosis obat 

simvastatin yang berikan pada manusia dengan berat badan 70 kg, adalah sekita 

10-20 mg/hari, dosis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 mg/hari, 

maka dosis obat simvastatin yang digunakan tikus dengan berat badan 200 g 

adalah 0.018 × 10 mg/hari = 0.18mg/200gBB tikus/hari (Wahjuni, Rustini, & 

Yuliantari, 2016). 
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3.7.3 Tahap Pengamatan 

Tahap pengamatan pada penelitian ini dilakukan dua kali selama penelitian, 

pada saat pre-test untuk mengetahui kadar kolesterol LDL awal dan pada saat 

posttest untuk mengetahui kadar kolesterol LDL setelah dilakukan perlakuan. 

Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu untuk megetahui perkembangan 

terhadap penurunan kadar kolesterol pada tikus putih (Rattus novergicus) yang 

diberikan sari jeruk manis dengan konsentrasi pemberian yang berbeda pada 

setiap perlakuannya. 
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3.8 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kerangka Kerja Penelitian 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data selain menggunakan dokumetasi juga menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara Observasi terhadap perhitungan kadar kolesterol 

LDL pada tikus putih (Rattus novergicus) dan disajikan pada tabel berikut: 

 

 

Pembuatan bahan uji 

Penyuntikan kolesterol pada 

tikus putih 

Pengukuran kadar kolesterol 

akhir 

Pemberian sari jeruk manis 

Pengukuran kadar kolesterol 
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Tabel 3.1 Perhitungan kadar kolesterol LDL pada tikus putih(Rattus 

novergicus) sebelum perlakuan 

 
No Perlakuan Kadar kolesterol LDL (mg/dl) Ulangan ke- Rerata (mg/dl) 

1 2 3 4  

1 A (3ml)      

2 B (5ml)      

3 C (7ml)      

4 D (9ml)      

5 X1 

(Simvastatin) 
     

6 X2 (tanpa 

perlakuan 
     

 

 

Tabel 3.2 Perhitungan kadar kolesterol LDL pada tikus putih(Rattus 

novergicus) setelah perlakuan 

 
No Perlakuan Kadar kolesterol LDL (mg/dl) Ulangan ke- Rerata (mg/dl) 

1 2 3 4 

1 A (3ml)      

2 B (5ml)      

3 C (7ml)      

4 D (9ml)      

5 X1 

(Simvastatin) 
     

6 X2 (tanpa 

perlakuan 
     

  

3.10 Teknik Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis secara statistika menggunakan  uji one 

way anova melalui uji F taraf 5%. Sebelum melakukan uji one way anova, peneliti 

melakukan uji prasyarat terlebih dahulu melalui uji normalitas dan uji paired 

sampel t-test. Jika dengan uji paired sampel t-test hasil yang diperoleh tidak valid 

maka akan dilakukan uji wilcoxon. Jika terdapat perbedaan yang nyata terhadap 
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perlakuan maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan serta uji manfaat 

hasil penenelitian sebagai kajian belajar. Uji normalitas, uji sample paired t-test, 

uji one way anova dan uji duncan menggunkan program SPSS versi 22.0. 

3.10.1 Uji manfaat hasil penelitian sebagai kajian belajar   

Rancangan uji manfaat hasil penelitian sebagai kajian belajar  dapat 

dilihat/disajikan pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Uji Manfaat Hasil Penelitian Sebagai Kajian Belajar 

No Aspek Pemanfaatan Hasil 

Penelitian 

Deskripsi Aspek Hasil Analisis 

1. Kejelasan potensi    

2. Kejelasan tujuan    

3. Kejelasan informasi yang 

diungkap 

  

4. Kejelasan sasaran    

5. Kejelasan pedoman eksplorasi   

6. Kejelasan perolehan yang 

diharapkan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


