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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

desain “Randomized post test only control group design” yang menggunakan 

binatang percobaan sebagai objek penelitian. Kelompok penelitian ini dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu: 

K Kelompok kontrol, mencit yang diinokulasi sel kanker, setelah timbul 

benjolan digunakan sebagai kontrol. 

P1 Kelompok perlakuan 1, mencit yang diinokulasi sel kanker, setelah 

timbul benjolan, mendapat terapi kemoterapi dengan cyclophophamide. 

P2 Kelompok perlakuan 2, mencit yang diinokulasi sel kanker, setelah 

timbul benjolan, mendapat terapi transfer factor. 

P3 Kelompok perlakuan 2, mencit yang diinokulasi sel kanker, setelah 

timbul benjolan, mendapat terapi kemoterapi dengan cyclophosphamide 

dan transfer factor. 
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Skema rancangan penelitian adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

4.2.  Populasi dan Sampel 

4.2.1. Populasi 

  Populasi penelitian ini adalah mencit betina strain C3H Strain ini dipilih 

karena selain sudah sering digunakan untuk penelitian kanker juga dapat diamati 

respon imunologiknya. Sedang penentuan jenis kelamin mencit yang dipakai pada 

penelitian ini dilakukan untuk memudahkan pemeliharaan karena jenis kelamin 

betina tidak begitu agresif dibandingkan jenis jantan sehingga dapat mengurangi 

resiko terjadinya cedera karena perkelahian. Adanya cedera ini akan menimbulkan 

kerancuan dalam menilai respon imunitasnya. 
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Keterangan: 
 

R = Randomisasi 

X1 = Jumlah sel T CD4
+
 kontrol 

X2 = Jumlah sel T CD4
+
 P1 

X3 = Jumlah sel T CD4
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P2 

X4 = Jumlah sel T CD4
+
 P3 
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4.2.2. Sampel 

Hewan coba adalah mencit strain C3H yang diperoleh dari Laboratorium 

Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Kriteria Inklusi: 

a. Mencit betina umur 3 bulan 

b. Strain C3H yang diinokulasi Adeno Carsinoma Mamma Ductus 

Invasif Grade II-III. 

c. Berat badan 20-30 gram setelah aklimatisasi. 

d. Tidak ada abnormalitas anatomis yang tampak. 

Kriteria Eksklusi: 

a. Tidak tumbuh tumor setelah dilakukan inokulasi. 

b. Selama inokulasi dan perlakuan mencit tampak sakit (gerakan 

tidak aktif). 

Besar sampel untuk  tiap kelompok minimal 5 ekor dengan cadangan 10 

%, pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan tiap kelompok 6 ekor 

mencit.   

Sebelum digunakan dalam penelitian, 24 ekor mencit diadaptasikan 

terlebih dahulu selama 1 minggu. Selama dalam pemeliharaan mencit diberi 

makan dan minum secara ad libitum. Untuk menghindari bias terhadap berat 

badan maka dilakukan penimbangan mencit sebelum mendapat perlakuan.  
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4.3. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan. Perlakuan 

pada mencit dilakukan di laboratorium Biokimia FK UNDIP. Proses pembuatan 

blok parafin dilakukan di laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro Semarang, pemeriksaan imunohistokimia pada paraffin 

dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi FK UGM/RSUP Dr. Sarjito 

Yogyakarta. 

4.4. Variabel Penelitian 

4.4.1.Variabel bebas: 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

1. Pemberian kombinasi transfer factor dan cyclophosphamide. 

2. Pemberian transfer factor. 

3. Pemberian cyclophosphamide. 

4.4.2.Variabel tergantung: 

Variabel tergantung adalah jumlah Sel T CD4
+ 

dengan pewarnaan 

antibody monoclonal anti CD4 pada seluruh jaringan tumor adenokarsinoma. 

 

4.5. DEFINISI OPERASIONAL 

4.5.1. Transfer Factor 

Transfer factor adalah oligoribonukleotida dengan berat 3500-6000 dalton 

yang berpasangan dengan sebuah molekul peptida. Diperoleh dari pemurnian 

kolostrum sapi yang diproduksi oleh 4life. Dosis adalah dosis maksimal yang 

dianjurkan pada manusia dengan dikalikan angka konversi untuk mencit 20g yaitu 
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0,0026, dibagi dalam 3 dosis dan diberikan dengan menggunakan pipet secara 

peroral. Skala pengukuran dari dosis TF adalah skala numerik. 

4.5.2. Cyclophosphamide  

Cyclophosphamide adalah zat pengalkil yang mempunyai berat molekul 

290,10. Dosis adalah dosis yang dianjurkan untuk terapi kanker pada manusia 

sebesar 30 mg tablet oral dengan dikonversikan untuk mencit 20g yaitu 0,0026 

diberikan dengan pipet secara peroral. Skala pengukuran dari dosis 

cyclophosphamide adalah skala numerik. 

4.5.3. Skor Sel T CD4
+
 

Skor sel T CD4
+
 dinilai dengan skor histologi dengan pemeriksaan 

imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi anti sel T CD4
+
 dengan 

pewarnaan metode streptavidin-biotin pada preparat eksisi biopsi jaringan tumor 

pada minggu ke-3. Dengan mikroskop olympus seri BX 41 yang dilengkapi 

kamera digital DP-70 dengan pembesaran 400X. Masing-masing sediaan diteliti 

sebanyak lima lapang pandang dan nilai dari setiap lapang pandang yang akan 

dihitung sel limfosit yang tampak ekspresi coklat pada sitoplasma dan membrane 

limfosit sebagai nilai histoskor untuk memperoleh ekspresi sel T CD4+ secara 

kuantitas. 

4.6. ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

4.6.1 Bahan dan Alat 

1. Mencit betina strain C3H dengan umur 3 bulan, berat  20 - 30 gram. 
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2. Adenokarsinoma diperoleh dari mencit donor. Tumor yang 

mengandung sel adenokarsinoma dari mencit donor akan 

ditransplantasikan ke mencit resipien. Selain ditransplantasikan, tumor 

dari mencit donor akan diinsisi biopsi dan dilakukan pemeriksaan 

histopatologi untuk mengkonfirmasi jenis tumornya. 

3. Cyclophosphamide tablet @ 50 mg dari Kalbe farma. 

4. Transfer Factor kapsul @ 385 mg dari 4Life Transfer Factor US.       

5. Bahan transplantasi jaringan tumor pada mencit.(terlampir) 

6. Bahan untuk pemeriksaan pengecatan sel T CD4
+
 (terlampir). 

4.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

1. 24 ekor mencit betina strain C3H dengan umur 3 bulan, dan berat  20 - 

30 gram diaklimatisasi di laboratorium dengan dikandangkan secara 

individual dan diberi pakan standar selama satu minggu secara ad 

libitum. 

2. Dilakukan inokulasi sel-sel kanker pada masing-masing mencit 

kemudian ditunggu selama 7 hari. 

3. 24 ekor mencit yang telah terpapar kanker tersebut kemudian dibagi 

menjadi 4 kelompok masing-masing 6 ekor yang ditentukan secara 

acak, masing-masing kelompok dikandangkan secara individual. 

Perlakuan yang diberikan  selama 3 minggu dan pemberian 

Cyclophosphamide  serta Transfer Factor secara oral dengan pipet 

mikro.  
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4. Mencit dianestesi dengan ether selanjutnya diambil jaringan tumornya . 

Jaringan tumor diproses menjadi blok paraffin. 

5. Blok paraffin selanjutnya dilakukan pemeriksaan imunohistokimia 

dengan pewarnaan antibody monoklonal anti sel T CD4
+
 pada seluruh 

jaringan tumor . 

6. Penghitungan jumlah sel T CD4
+
 dilakukan di daerah yang bukan 

sentral nekrosis, dan dicari pada tepi tumor yang kontak dengan 

vaskularisasi dengan melihat menggunakan mikroskop cahaya 

pembesaran 400X pada 5 lapangan pandang, dilihat  jumlah sel limfosit 

yang berwarna coklat secara berurutan dari kiri ke kanan. Pengukuran 

dilakukan oleh 2 orang yaitu peneliti dan ahli Patologi Anatomi. 

4.7. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Dua puluh empat ekor mencit tersebut kemudian diinokulasi tumor, 

diamati selama 4 hari, dan jaringan tumor yang disuntikkan tidak mengalami 

regresi. Mencit yang berhasil diinokulasi dibagi menjadi 4 kelompok yang 

ditentukan secara acak. Masing-masing kelompok dikandangkan secara individual 

dan mendapatkan pakan standar yang sama dan minum ad libitum. Perlakuan 

yang diberikan seperti di atas dan pemberian TF dilakukan dengan pipet mikro. 
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4.7.1. Alur kerja 

 

 

 

      Berhasil Gagal 

  

 

3 minggu 

 

 

 

  

  

 

                                                           

 

 

 

 Cyclo= cyclophosphamide, TF = Transfer factor                                                                                     

 

4.8. ETIKA PENELITIAN 

Implikasi etik pada hewan, pengelolaan binatang coba pada penelitian ini 

mengikuti animal ethics. Hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan etik antara 

24 ekor mencit C3H Adaptasi 1 minggu 
Inokulasi tumor 

(evaluasi 4 hari) 

Random alokasi 

eksklusi 

K1 

(6 ekor) 

P1 

(6 ekor) 

P2 

(6 ekor) 

TF dan cyclo  TF 

Pengambilan jaringan adenokarsinoma 

Pewarnaan 

imunohistokimia 

 Blok parafin 

Hitung sel T CD4
+
 

cyclo 

P3 

(6 ekor) 

 Pameriksaan PA 
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lain perawatan dalam kandang, pemberian makan minum (ad libitum), aliran 

udara dalam ruang kandang, perlakuan saat penelitian, menghilangkan rasa sakit, 

pengambilan unit analisis penelitian, dan pemusnahannya.  

Penelitian ini adalah penelitian payung dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kombinasi Transfer Factor-Cyclophosphamide Terhadap Skor 

perforin Pada Adenocarsinoms Mamma Mencit C3H” yang dilakukan oleh dr 

Wahyu Nurchalamsyah dengan menggunanakan Ethical Clearance yang sama 

(No.36/EC/FK/RSDK/2009) 

 

4.9. ANALISIS DATA 

7. Data yang terkumpul akan di-edit, di-koding dan di-entry ke dalam file 

komputer.  

8. Kemudian dilakukan analisis statistik  dengan menggunakan software SPSS 

15 sebagai berikut : 

- Pertama dilakukan analisis deskriptif dengan menghitung ukuran 

kecenderungan sentral (mean dan median) serta sebaran data (SD) variabel  

menurut kelompok perlakuan. 

- Dilakukan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-smirnov dan 

penggambaran distribusi data. 

- Data jumlah sel T CD4
+
 dari keempat kelompok yang memenuhi syarat uji 

ANOVA yaitu sebaran data normal dan varian data sama. Kemudian uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA dan dilanjutkan 

dengan uji Post Hoc Bonferoni dengan tingkat kepercayaan 95%. 
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Selanjutnya dilakukan uji Tukey HSD untuk mengetahui perbedaan 

jumlah sel T CD4
+
 dari keempat kelompok tersebut. 

32
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


