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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini meliputi Farmakologi, 

Farmasi, dan Patologi Anatomi. 

 

1.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 2 tempat, yaitu Laboratorium Biologi Fakultas 

MIPA Universitas Negeri Semarang untuk pengandangan hewan coba, pemberian 

pakan, dan perlakuan hewan coba dan Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro untuk pembuatan dan pembacaan preparat 

histologi gaster. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Maret-Juli 2013. 

 

1.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan rancangan 

post test only randomized controlled group design dengan menggunakan tikus 

wistar jantan sebagai objek penelitian. 

 

1.4 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus galur wistar jantan. Sampel 

penelitian didapat dari populasi yang diperoleh dari Laboratorium Biologi 

Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang dan ditempatkan di Laboratorium 
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Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang kemudian dipilih secara 

acak dengan metode simple random sampling yang memenuhi kriteria di bawah 

ini: 

1.4.1 Kriteria inklusi 

1) Tikus galur wistar jantan 

2) Usia 8-12 minggu 

3) Berat badan 180-200 gram 

4) Sehat / tidak cacat, tingkah laku dan aktivitas tikus normal 

1.4.2 Kriteria eksklusi 

Berat badan tikus menurun 10% dari berat badan awal atau mati selama 

masa adaptasi. 

Sistem pengandangan dilakukan dengan cara tikus dikandangkan dalam 

kandang stainless steel berdasarkan pembagian kelompok dengan siklus 

pencahayaan 12 jam, diberi makan ad libitum, dengan suhu kandang 28-32ºC. 

Penentuan besar sampel menurut kriteria World Health Organization (WHO)
24

 

untuk penelitian dan evaluasi obat tradisional yaitu tikus jantan minimal 5 ekor 

untuk masing–masing perlakuan. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 

kelompok, jadi jumlah sampel 4 x 5 ekor = 20 ekor tikus. Masing–masing 

kelompok ditambah satu ekor tikus. Jadi, total sampel ada 24 ekor tikus. Bila ada 

tikus yang memenuhi kriteria eksklusi, diganti dengan tikus lain yang memenuhi 

kriteria inklusi sehingga jumlah tikus sesuai dengan yang diinginkan. 
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1.5 Variabel penelitian 

1.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosis jus kubis (Brassica 

oleracea var. capitata L.) 

1.5.2 Variabel tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah gambaran makroskopis 

dan mikroskopis gaster tikus wistar jantan yang diinduksi kuning telur 

ayam. 

 

1.6 Definisi operasional 

1) Jus kubis 

Jus yang dibuat dari 50 gram kubis (Brassica oleracea var. 

capitata L.) yang bahannya diperoleh dari Bandungan, Ungaran, Kab. 

Semarang menggunakan juice extractor tanpa penambahan air hingga 

menghasilkan 25 ml jus kubis. Jus diberikan secara per oral dengan dosis 

bertingkat (2,5 ml; 3,75 ml; dan 5 ml) dan dimasukkan menggunakan 

sonde lambung. Dosis diberikan dengan 2 kali penyondean dengan jeda 1 

jam. Pemberian ini dilakukan pada hari ke-22 selama 14 hari. 

Unit   : ml 

Skala : rasio 

2) Tikus yang diinduksi kuning telur ayam 

Tikus jantan galur wistar umur 8-12 minggu yang diberi diet 

kuning telur ayam selama 14 hari. Kolesterol total, trigliserida, HDL 
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kolesterol, LDL kolesterol, dan rasio LDL/HDL kolesterol  diukur secara 

enzimatik dengan metode CHOD-PAP dan GPO-PAP. 

Unit   : ekor 

Skala : nominal 

3) Gambaran makroskopis gaster 

Gambaran makroskopis mukosa gaster yang dilihat menggunakan 

kaca pembesar. Dinilai menggunakan skor morfologi kerusakan mukosa. 

Kategori: 

Tabel 1. Skor morfologi kerusakan mukosa 

No Skor Kerusakan mukosa 

1 0 Normal 

2 1 Kerusakan 1-25% 

3 2 Kerusakan 26-50% 

4 3 Kerusakan 51-75% 

5 4 Kerusakan 76-100% 

Skala : ordinal 

4) Gambaran mikroskopis gaster 

Gambaran mikroskopik gaster yang dipulas dengan Hematoksilin 

eosin. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan struktur epitel mukosa 

(erosi) tikus wistar jantan yang diinduksi kuning telur ayam yang diamati 

dalam lima lapangan pandang menggunanan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 400x. Dinilai dengan menggunakan skor integritas epitel 

mukosa Barthel Manja.
25
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Kategori: 

Tabel 2. Skor Integritas Epitel Mukosa 

No Skor Integritas Epitel Mukosa 

1 0 Tidak ada perubahan patologis 

2 1 Deskuamasi epitel 

3 2 Erosi permukaan epitel (gap 1-10 sel epitel/lesi) 

4 3 Ulserasi epitel (gap >10 sel epitel/lesi) 

Skala : interval 

 

1.7 Cara pengumpulan data 

 

1.7.1 Bahan 

1) Hewan coba tikus wistar jantan yang sesuai kriteria inklusi 

2) Pakan standar dan air minum ad libitum 

3) Reagen 

4) Bahan perlakuan: 

 Jus kubis (Brassica oleracea var. capitata L.) 

 Kuning telur ayam 

 

1.7.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah kandang hewan coba, timbangan merk 

OHAUSS
TM

, sonde lambung, gelas ukur, mikroskop cahaya, mikroskop 

inverted, kamera digital, object glass, scalpel, juice extractor, 

spektrofotometer, alat sentrifuge, mikrohematokrit, mikrotube serum, dan 

alat-alat lain yang dibutuhkan. 
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1.7.3 Jenis data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer hasil 

penelitian terhadap gambaran makroskopis dan mikroskopis dari organ 

gaster tikus wistar jantan yang diinduksi kuning telur ayam dari kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

 

1.7.4 Cara kerja 

1) Penyediaan bahan 

Jus kubis 

1) Kubis segar yang diperoleh dari Bandungan, Ungaran, 

Kabupaten Semarang dicuci bersih menggunakan air mengalir 

kemudian ditiriskan sampai airnya kering. 

2) Kubis 50 gr dipotong dan dimasukkan ke dalam juice extractor 

tanpa penambahan air sampai menghasilkan jus kubis sebanyak 

25 ml. 

Diet kuning telur ayam 

1) Memisahkan kuning telur dan putihnya. 

2) Membuat emulsi kuning telur dengan cara mengocok perlahan 

3) Menimbang emulsi kuning telur. Diet kuning telur ditentukan 

sebesar 3-4% BB tikus atau sekitar 5 gram (3,5 ml), diberikan 

secara per oral menggunakan sonde lambung selama 14 hari.
16
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2) Perlakuan hewan coba 

1) Sebelum diberi perlakuan, seluruh tikus wistar mengalami masa 

adaptasi dengan diberi pakan standar dan minum ad libitum yang 

sama selama 7 hari. 

2) Setelah masa adaptasi, seluruh tikus diberi pakan kuning telur 

ayam selama 14 hari. 

3) Kemudian, dilakukan pengukuran fraksi lipid pada 6 tikus. 

Pengambilan darah dilakukan melalui pleksus retroorbitalis tikus. 

6 tikus tersebut dijadikan sebagai kelompok kontrol. 

4) Tikus dibagi menjadi 4 kelompok masing–masing terdiri atas 6 

ekor tikus, yaitu kelompok kontrol, kelompok perlakuan 1, 

kelompok perlakuan 2, dan kelompok perlakuan 3 dengan 

randomisasi sederhana. 

5) Setelah pengelompokkan, maka perlakuan tiap kelompok 

dibedakan. 

6) Pada kelompok kontrol, tikus diberi pakan standar, kuning telur 

ayam dan minum ad libitum. 

7) Pada kelompok perlakuan 1, tikus diberi pakan standar, kuning 

telur ayam dan jus kubis 2,5 ml/hari. 

8) Pada kelompok perlakuan 2, tikus diberi pakan standar, kuning 

telur ayam dan jus kubis 3,75 ml/hari. 

9) Pada kelompok perlakuan 3, tikus diberi pakan standar, kuning 

telur ayam dan jus kubis 5 ml/hari. 
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10) Setelah 14 hari perlakuan, semua tikus dikorbankan kemudian 

diambil gasternya, dan dilakukan pemeriksaan makroskopis dan 

mikroskopis kemudian dilakukan pencatatan. 

 

3) Pengambilan data profil lipid 

Darah diambil melalui pleksus retroorbitalis sebanyak 3 ml dan 

dimasukkan ke dalam tabung bersih yang kemudian diinkubasi dalam 

suhu ruang selama 30 menit. Setelah itu, darah disentrifuge sampai 

mendapatkan serum. Serum inilah yang digunakan unuk menganalisa 

profil lipid tikus. Kolesterol total, trigliserida, HDL kolesterol, LDL 

kolesterol, dan rasio LDL/HDL kolesterol ditentukan secara enzimatik 

menggunakan metode CHOD-PAP dan GPO-PAP yang menggunakan 

alat spektrofotometer. 

 

4) Pembuatan preparat 

Dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

5) Prosedur pemeriksaan 

1) Pemeriksaan makroskopis 

Pada pemeriksaan makroskopis ini dinilai apakah mukosa gaster 

tikus normal atau abnormal. Abnormal apabila didapatkan 

hiperemia, edema, eksudatif, dan perdarahan pada mukosa gaster. 

 



27 
 

 
 

2) Pemeriksaan mikroskopis 

Pemeriksaan mikroskopis didapatkan dari pembacaan preparat 

gaster masing-masing dua preparat per tikus. Tiap preparat dibaca 

lima lapangan pandang dengan perbesaran 400x. Perubahan 

struktur epitel mukosa tikus dinilai berdasarkan kriteria Barthel 

Manja.
25

 Kemudian dihitung rerata masing-masing sampel. 

  



28 
 

 
 

1.8 Alur penelitian 

 

 

Keterangan: 

PS :  Pakan Standar 

KT :  Kuning Telur 

 

1.9 Analisis data 

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan software komputer. 

Untuk melihat pengaruh jus kubis (rasio) terhadap gambaran makroskopis 

(ordinal) dianalisis menggunakan uji beda dengan uji non parametrik 

Kruskall-Wallis, lalu dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk 

Dikorbankan 

24 ekor tikus wistar jantan 

Dikondisikan / adaptasi (1 minggu) 

PS + KT (14 hari) 

Kontrol 

6 ekor 

Perlakuan I 

6 ekor 

Perlakuan III 

6 ekor 

Perlakuan II 

6 ekor 

Kontrol 

PS + KT aquades 

ad libitum 

Perlakuan I 

PS + KT + Jus 

kubis 2,5 ml 

Perlakuan II 

PS + KT + Jus 

kubis 3,75 ml 

Perlakuan III 

PS + KT + Jus 

kubis 5 ml 

14 

hari 

Pengukuran kadar 

dislipidemia 

Gambaran makroskopis gaster Gambaran mikroskopis gaster 

Gambar 1. Alur Penelitian 
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menganalisis perbedaan antar kelompok apabila didapatkan p<0,05 

(terdapat perbedaan yang bermakna). Uji normalitas data dilakukan untuk 

data mikroskopis gaster menggunakan uji Saphiro-Wilk, karena sebaran 

data tidak normal maka dilanjutkan dengan uji non parametrik Kruskal-

Wallis yang dilanjutkan uji Mann-Whitney. 

 

1.10 Etika penelitian 

Ethichal clearance diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang/Rumah 

Sakit Dr. Kariadi pada tanggal 29 April 2013 dengan No. 

115/EC/FK/RSDK/2013. 

Hewan dipelihara di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Hewan diberi pakan 

kuning telur ayam dan minum ad libitum. Kelompok perlakuan diberi jus 

kubis dosis bertingkat disondekan langsung ke dalam lambung. Hewan 

dikorbankan dengan teknik anestesi overdosis menggunakan ether. Perut 

tikus dibuka untuk diambil gasternya dengan batas-batasnya. Gaster ditoreh 

sepanjang kurvatura mayor, semua isi gaster dikeluarkan, dicuci dengan 

NaCl fisiologis dan dilakukan pengamatan makroskopis. 

Setelah pemeriksaan makroskopis, gaster dipotong untuk dibuat preparat 

sediaan HE. Pemotongan dilakukan memanjang dari perbatasan dengan 

esofagus hingga perbatasan dengan duodenum. Seluruh biaya yang 

berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh peneliti. 


