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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Keilmuan : Biomedik, imunologi, farmakologi dan mikrobiologi. 

Tempat: LaboratoriumPenelitian dan Pengujian Terpadu UGM 

Yogyakarta. 

Waktu  : 3 minggu. 

 

3.2.Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan 

the post test only control group design yang menggunakan hewan coba 

mencit galur Swiss sebagai sampel penelitian. Percobaan dilakukan dengan 

rancangan acak yaitu rancangan dengan beberapa perlakuan yang dilakukan 

secara random untuk seluruh unit percobaan. Perlakuan yang digunakan 

adalah pemberian berbagai dosis ekstrak daun Ungu dengan luaran 

penelitianberupa kadar TNF-α dan kadar NO. 
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    K+  OK+ 

    K -     OK- 

      X            R      IB P1   OP1 

    P2  OP2 

    P3   OP3 

 

   7 hari1 hari   1 hari  1hari 7  hari 

   AdaptasiRandomisasi Inokulasi   Uji  Perlakuan EvaluasiPenelitian 

 Bakterimia 

 

Gambar 7.Desain Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

X               R : Masa adaptasi 1 minggu. 

 R  :  randomisasi 

 I  :  inokulasi dengan Staphylococcus aureus 

 B  : uji Bakterimia 
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Tabel 3. Rancangan eksperimental 

K+ Kontrol positif (+), mencit diinfeksi dengan S. aureus hari ke-1 

perlakuan 

 

K- Kontrol sehat dimana mencit tidak diberi perlakuan apapun, hanya 

diberi pakan standar 

 

P Mencit diinfeksi dengan S. aureus 10
6
cfu 0,1 ml intraperitoneal, 

sejak hari ke-1 perlakuan, 2 hari setelah diinfeksi diberi ekstrak daun 

Ungu dengan dosis berbeda, selama 7 hari. 

 

P1 Mencit diberi ekstrak daun Ungu dengan dosis 1,5 mg/0,5 

ml/mencit/hari 

 

P2 Mencit diberi ekstrak daun Ungu dengan dosis 3 mg/0,5 ml/ 

mencit/hari 

 

P3 Mencit diberi ekstrak daun Ungu dengan dosis 6 mg/0,5 ml/ 

mencit/hari 

 

OK+ Pengamatan pada kelompok mencit kontrol + 

 

OK- Pengamatan pada kelompok mencit kontrol –  

 

OP1 Pengamatan pada kelompok mencit dengan perlakuan P1 

 

OP2 Pengamatan pada kelompok mencit dengan perlakuan P2 
 

OP3 Pengamatan pada kelompok mencit dengan perlakuan P3 
 

 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

(LPPT) UGM Yogyakarta pada bulan Maret 2015. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi  

Hewan coba yang digunakan dalam  penelitian ini adalah mencit jantan 

galur Swiss berumur 2-3 bulan, berat badan 20-25 g.  

3.4.2. Sampel 

Sampel penelitian ditentukan menurut WHO
48

 tiap kelompok minimal 5 

ekor dengan cadangan 10 %, pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 

tiap kelompok 6 ekor mencit. Sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk penelitian 

eksperimental laboratorium ini sebanyak 30 ekor mencit dan diterminasi pada hari 

ke-7. Pengambilan sampel secara simple random sampling dengan kriteria inklusi, 

eksklusi dan drop out untuk menghindari bias. 

 

3.5. Kriteria Inklusi, Eksklusi dan Drop Out 

3.5.1. Kriteria Inklusi  

Kriteria Inklusi untuk sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor keturunan mencit, diambil dari populasi mencit dengan genetik 

yang sama, yaitu mencit galur Swiss. 

2. Mencit dalam keadaan sehat, aktivitas dan tingkah laku normal. 

3. Umur 2-3 bulan. 

4. Berat badan 20 - 25 gram. 

5. Tidak ada kelainan anatomis. 

6. Penempatan pada kandang yang sama. 
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3.5.2. Kriteria eksklusi : 

Mencit sakit atau mati selama masa adaptasi. 

3.5.3. Kriteria drop out :  

Mencit mati dalam masa penelitian. 

 

3.6.Variabel Penelitian 

3.6.1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak daun ungu 

dengan berbagai dosis. 

3.6.2. Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah : 

a. Kadar TNF-α 

b. Kadar NO  
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3.7. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Skala Koding 

1. Ekstrak Daun 

Ungu 

Ekstrak etanol yang 

berasal dari daun 

Ungu. 

Nominal 

dengan5 

kategori 

K(+)= - 

K(-) = - 

P1=1,5mg/0,5ml 

P2=3mg/0,5ml 

P3=6mg/0,5ml 

 

    K(+ )=  1 

    K( - )=  2 

    P1  =  3 

    P2  =  4 

    P3  =  5 

2. Kadar TNF-α  Kadar TNF-α yang 

diukur dari kultur 

makrofag cairan 

peritoneal (Peritoneal 

Exudate Cells/PEC), 

diukur dengan cara 

ELISA dengan satuan 

nilai pg/ml 

Rasio.  Sesuai 

dengan   

kadar TNF-α 

3. Kadar NO Konsentrasi Nitrit 

Oksida (NO) yang 

terdapat dalam 

supernatan kultur 

makrofag yang diukur 

dengan metode Griess, 

dengan satuan µM/ml. 

Rasio Sesuai dengan 

kadar NO 

 

 

3.8. Analisis Data 

3.8.1. Analisis Data TNF-α 

 Setelah data dari kadarTNF-α terkumpul, data hasil penelitian diolah dan 

disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk mengetahui normalitas data 

dilakukan uji normalitas menggunakan Saphiro Wilk. Bila data berdistribusi 

normal maka dilakukan uji One Way Anova untuk melihat adanya perbedaan 

kadarTNF-α pada kelima kelompok perlakuan. Besarnya perbedaan kadar TNF-
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αmasing – masing kelompok dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan Post 

Hoc Test LSD.  

Jika sebaran datanya tidak normal dan varians data tidak sama meskipun 

sudah ditransformasi, maka digunakan uji Kruskal Wallis untuk melihat adanya 

perbedaan kadar TNF-α pada kelima kelompok perlakuan. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji Mann – Whitney, untuk mengetahui besarnya perbedaan kadarTNF-α 

pada masing – masing kelompok. Nilai signifikansi pada penelitian ini adalah 

apabila variable yang dianalisis memiliki nilai p <0,05. Semua analisis statistik 

tersebut dilakukan dengan menggunakan program komputer. 

3.8.2 Analisis Data NO 

 Setelah data dari kadarNO terkumpul, data hasil penelitian diolah dan 

disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk mengetahui normalitas data 

dilakukan uji normalitas menggunakan Saphiro Wilk. Jika data berdistribusi 

normal maka dilakukan uji One Way Anova untuk melihat adanya perbedaan 

kadarNO pada kelima kelompok perlakuan. Besarnya perbedaan kadar NO 

masing – masing kelompok dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan Post Hoc 

LSD. 

Jika sebaran datanya tidak normal dan varians data tidak sama meskipun 

sudah ditransformasi, maka digunakan uji Kruskal Wallis untuk melihat adanya 

perbedaan kadar NO pada kelima kelompok perlakuan. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji Mann – Whitney, untuk mengetahui besarnya perbedaan kadarNO pada 

masing – masing kelompok. Nilai signifikansi pada penelitian ini adalah apabila 
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variable yang dianalisis memiliki nilai p <0,05. Semua analisis statistik tersebut 

dilakukan dengan menggunakan program komputer. 

3.8.3. Analisis Data Hubungan antara Kadar TNF-α dan NO 

 Setelah data dari kadar TNF-α dan kadarNO terkumpul, data hasil 

penelitian diolah dan disajikan. Untuk mengetahui normalitas data digunakan 

Saphiro Wilk.Jika data berdistribusi normal maka dilakukan uji korelasi Pearson 

dan jika sebaran datanya tidak normal dilakukan uji Spearman untuk mengetahui 

hubungan antara kadar TNF-α dan NO. Semua analisis statistik tersebut dilakukan 

dengan menggunakan program komputer. 

    

3.9. Alat, Bahan dan Reagen Penelitian 

3.9.1. Alat/ Instrumen Penelitian 

a. Pemeliharaan mencit : kandang mencit, wadah makanan. 

b. Perlakuan terhadap mencit : timbangan, jarum suntik steril, sonde. 

c. Pemeriksaan bakterimia : spuit steril, tabung eppendorf steril, tabung 

reaksi steril, kapas steril, media mikrobiologi. 

d. Pembuatan supernatant kultur sel makrofag :seperangkat alat bedah 

steril. gunting, cawan petri, tabung reaksi, obyek glass, deck glass, 

coverslip, bilik hitung Neubauer, mikroskop, LPS, PHA, inkubator 

CO2. 

e. Preparasi sampel :sentrifuge, vortex, shaker, yellow dan blue tip, 

mikropipet presisi untuk volume 2µl – 1000 µl. 
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f. Pemeriksaan kadar TNF-α : mikroplate, mikropipet, mikroplate 

shaker, plate sealer, ELISA Reader, tabung reaksi. 

g. Pemeriksaan kadar NO. buffer, Reagen Griess, microplate reader set, 

ELISA Reader. 

3.9.2. Bahan dan Reagen Penelitian 

a. Bahan Uji 

Bahan yang digunakan adalah daun Ungu yang berasal dari daerah 

Bandungan, Ambarawa.Daun Ungu tersebut dibuat menjadi ekstrak 

etanol daun Ungu. 

b. Hewan Uji 

 Mencit jantan galurSwiss dengan umur 2-3 bulan dan berat badan 20-

25 g, yang diperoleh dari Laboratorium Penelitian dan Pengujian 

terpadu (LPPT) Bidang Layanan Penelitian Pra Klinik dan 

Pengembangan Hewan Percobaan UGM Yogyakarta. 

c. Bakteri Uji 

Bakteri uji yang digunakan adalah S. aureus ATCC 25923 diperoleh 

dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro Semarang. 

d. Bahan Perlakuan 

1) Supernatan cairan kultur makrofag peritoneal dari mencit 

Swiss jantan berumur 2-3 bulan dan berat badan 20-25 g. 

2) Bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kadar TNF-α 

dan NO adalah  supernatan cairan kultur makrofag 
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peritoneal yang berasal dari mencit jantan strain Swiss 

dengan umur 2-3 bulan dan berat badan 20-25 g, yang telah 

diinfeksi S.aureus, dan diberi ekstrak daun Ungu diberikan 

per oral selama 7 hari. 

e. Reagen Uji 

1) Larutan Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 

komplit, Foetal Bovine Serum (FBS) 10%, aquadest steril, 

akoho 70 %, Antibiotik Penicillin-Streptomycin, Avidin-

HRP, Metanol absolut, Triphan Blue, Phosphate Buffer 

Saline (PBS), Biotin konjugat, Canada Balsam. 

2) Reagen untuk pemeriksaan Kadar NO 

Reagen Chromogenic (Reagen Griess), yang terdiri dari 

Reagen 1 yaitu N-1(1-naphthyl) ethylenediamine 

dihydrochloride 0,1 gram dilarutkan dalam 100 ml 

aquabidest. Reagen 2 yaitu Sulfanilamide 1 gram dilarutkan 

dalam 100 ml 5% ortho-Phosphoric acid. Keduanya harus 

disimpan dalam lemari pendingin dalam botol gelap dan 

dapat digunakan 6 minggu atau selama tidak berubah warna 

menjadi lebih gelap. 

Pembuatan Reagen Chromogenic : 

Dicampurkan dengan volume yang sama banyak Reagen 1 

dan Reagen 2, dapat digunakan dalam 1 jam setelah 

disiapkan. 
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Standar Nitrit : 

Dilarutkan 69 mg NaNO2 dalam 500 ml aquabides 

kemudian dilakukan pengenceran dengan larutan stok 

menggunakan medium yang digunakan untuk mengkultur 

makrofag. 

3) Reagen untuk pemeriksaan TNF-α 

Mouse TNF-α ELISA kit. 

 

3.10. Prosedur Pembuatan Ekstrak 

3.10.1. Determinasi Daun Ungu 

 Determinasi dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian bahwa 

tanaman yang digunakan berasal dari tanaman yang dimaksud sehingga 

kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pengumpulan bahan dapat 

dihindari. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Ekologi dan 

Biosistematik, Fakultas Sains dan Matematika,  Jurusan Biologi Universitas 

Diponegoro. 

3.10.2. Pengeringan dan Persiapan Sampel 

Daun ungu dipetik 11 lembar
26

, kemudian dicuci dengan air mengalir dan 

dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung dengan cara ditutup 

dengan kain hitam. Simplisia yang telah kering ini dihaluskan dengan 

menggunakan blender dan diayak dengan nomer ayakan 30 mesh
49

. 
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3.10.3. Pembuatan Ekstrak Daun Ungu 

Ekstrak dibuat dengan cara digesti ( maserasi kinetik atau dengan 

pengadukan kontinu ) pada suhu 40 – 50 °C. Satu kilogram serbuk kering 

daun ungu dimasukkan ke dalam alat digesti menggunakan 10 liter pelarut 

etanol 70%  selama 2 jam sejak suhu mencapai 40°C, kemudian 

diendapkan 24 jam, disaring, sehingga diperoleh filtrat pertama dan ampas. 

Ampas dilarutkan kembali dengan pelarut etanol 70%, diaduk lagi selama 2 

jam, didiamkan selama 1 jam dan disaring sehingga diperoleh filtrate kedua 

dan ampas. Kedua filtrat digabung dan dipekatkan dengan rotavapor pada 

suhu 40-50°C hingga diperoleh ekstrak kental 
25,49,50

.Pembuatan ekstrak 

daun Ungu dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Fakultas Sains dan 

Matematika Jurusan Kimia Universitas Diponegoro Semarang. 

 

3.11. Perhitungan Dosis 

 Daun ungu 11 lembar, diperkirakan ± 11 gram 

 Rendemen ekstrak diperkirakan ± 4,4% = 0,5 gram 

 Berat badan manusia dewasa internasional   = 70 kg 

 Berat badan manusia dewasa Indonesia      =  60 kg  

Dosis sekali minum manusia dewasa : 

 70/60 x 11 gram x 4,4 %  = 0,57 gram 

Dosis sekali minum mencit berat badan 20 gram : 

 0,57 gram x 0,0026 = 0,0015 gram / mencit = 1,5 mg / mencit. 
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3.11.1.Pengenceran Dosis Ekstrak Daun Ungu 

 Volume lambung mencit = 0,5 ml 

 Volume cairan maksimal yang dapat diberikan peroral pada mencit adalah 

1 ml/20 g BB. Disarankan takaran  pemberian tidak melebihi ½ kali 

volume maksimal. 

3.11.2.Perhitungan Dosis dalam Penentuan Dosis 

 Dosis I   = 0,0015 g x 1000g/20g = 0,075 g/kg BB ~ 75 mg/kg BB 

 Dosis I   = 1,5 mg/mencit 20 g/0,5 ml ( 1 kali sonde) 

     = 30 mg / 10 ml CMC Na 1% 

 CMC Na 1%  = 1 gram CMC Na/100 ml larutan 

             =  0,1 gram / 10 ml = 100 mg/10 ml  

Ditimbang sebanyak 30 mg ekstrak daun ungu diencerkan dengan CMC 

Na 1% hingga 10 ml. Volume pemberian ekstrak daun ungu sebanyak 0,5 

ml / mencit selama 7 hari. 

 

Dosis II , menggunakan rumus YN= Y1 R
N-1

 R =2 

                                                   Y2 = 0,0015.2
2-1

 = 0,0030 g 

 Dosis II   = 0,0030 g x 1000g/20g = 0,1 g/kg BB ~150 mg/kg BB 

 Dosis II   = 3,0 mg/mencit 20 g/0,5 ml ( 1 kali sonde) 

     = 60 mg / 10 ml CMC Na 1% 

 CMC Na 1%  = 1 gram CMC Na/100 ml larutan 

             =  0,1 gram / 10 ml = 100 mg/10 ml  
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Ditimbang sebanyak 60 mg ekstrak daun ungu diencerkan dengan CMC 

Na 1% hingga 10 ml. Volume pemberian ekstrak daun ungu sebanyak 0,5 

ml / mencit selama 7 hari. 

Dosis III , menggunakan rumus YN= Y1 R
N-1

 R =2 

                                                   Y2 = 0,0015.2
3-1

 = 0,0060 g 

0,006g x 1000g/20g = 0,3 g/kg BB setara dengan 300mg/kg BB 

Dosis II = 6,0 mg / mencit 20 g / 0,5 ml ( 1 kali sonde) 

  = 120 mg / 10 ml CMC Na 1% 

Ditimbang sebanyak 120 mg ekstrak daun ungu diencerkan dengan  

hingga 10 ml CMC Na 1%. Volume pemberian ekstrak daun ungu 

sebanyak 0,5 ml/mencit selama 7  hari. 

 

3.12. Mikrobiologi 

3.12.1. Pembuatan Standar kekeruhan larutan ( Standar Mc Farland). 

Larutan H2SO4 0,36 N sebanyak 99,5 ml dicampurkan dengan larutan BaCl2.2H2O 

1,175 % sebanyak 0,5 ml dalam Erlenmeyer. Selanjutnya dikocok hingga 

terbentuk larutan keruh. Kekeruhan yang terjadi digunakan sebagai standar 

kekeruhan suspensi bakteri uji. Kekeruhan yang sesuai dengan Standard Mc 

Farland 0,5 mempunyai kepadatan bakteri 10
8
cfu

50,51
. 

3.12.2.Prosedur Kultur dan Pengenceran Suspensi Bakteri Uji 

 S. aureus dibiak pada media Phenol Red ManitolBroth (PRMB). Dari 

larutan stok satu ose kultur S.aureus diinokulasi ke dalam media PRMB, setelah 

itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam di dalam inkubator. S. aureusyang 
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tumbuh pada media PRMB dipindahkan dalam Blood Agar (BA), diinkubasi 24 

jam pada suhu 37°C. Dari media BA diambil 1-2 koloni secara aseptis, 

dimasukkan ke dalam tabung yang berisi larutan larutan NaCl 0,9% 2 ml, diaduk 

dengan kapas lidi steril, sehingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar 

kekeruhan larutan 0,5 Mc Farland.Disuntikkan pada mencit 10
8
 cfu sebanyak 0,1 

ml intraperitoneal
44,50

. 

3.12.3.Pemeriksaan Bakterimia 

 Uji Bakterimia dilakukan 1 hari setelah mencit diinokulasikan S. aureus. 

Darah diambil melalui mata mencit sebanyak ± 50 µl dan ditampung dalam 

tabung eppendorf steril, kemudian ditambah dengan 450 µl NaCl 0,9%. Darah 

yang tercampur NaCl 0,9% kemudian ditanam pada media Blood Agar Plate 

(BAP) diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam
45

. 

 Koloni yang tumbuh pada media BAP ditanam dalam media Heart 

Infusion Broth (HIB) dalam tabung reaksi dan diinkubasi pada shaker dengan 

suhu 37°C,120 rpm, selama 36 jam. Setelah dilakukan inkubasi, maka dilakukan 

penanaman pada media Mannitol Salt Agar (MSA). Diambil sebanyak 2 ml cairan 

hasil inkubasi dan dilakukan penanaman pada media MSA dengan cara 

penuangan. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 

Bakteri S. aureus dapat mengubah warna media dari merah menjadi kuning
3,45

.  

  

3.13. Cara Euthanasi Hewan Coba  

Teknik euthasi yang akan digunakan di laboratorium praklinik LPPT 

UGM adalah teknik anestesi overdosis dengan menggunakan ether. Awalnya 10-
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20 ml ether dituang ke dalam kapas yang telah diletakkan dalam stoples. Mencit 

yang akan dikorbankan selanjutnya dimasukkan ke dalam stoples, kemudian 

ditutup rapat. Dilakukan pengamatan terhadap nafas dan denyut jantung.Jika 

mencit sudah tidak bernafas, tutup stoples dibuka, hewan diletakkan di tempat 

nekropsi.Sebelum dilakukan pembedahan, dilakukan pengamatan kembali denyut 

jantung dan nafas untuk memastikan hewan telah benar benar mati. 

 

3.14. Prosedur Pengumpulan Data 

3.14.1. Persiapan Sebelum Penelitian 

1. Hewan coba mencit dipelihara di dalam ruang laboratorium praklinik 

tempat pemeliharaan hewan coba di Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu (LPPT) UGM.  

2. Sebelum digunakan sebagai hewan coba, semua mencit dipelihara terlebih 

dahulu selama kurang lebih satu minggu untuk penyesuaian lingkungan, 

mengontrol kesehatan dan berat badan serta menyeragamkan makanannya. 

3. Mencit dikandangkan secara berkelompok dalam ruangan tertutup dengan 

ventilasi yang cukup dan pencahayaan yang memadai. Satu kandang berisi 

2-3 mencit. Suhu ruangan berkisar 27-32°C. Penerangan diatur sesuai 

siklus 12 jam terang – 12 jam gelap. 

4.  Semua hewan coba mendapat makanan berupa pakan AD II dan minum 

air RO yang diberikan secaraad libitum. Setiap hari kandang dibersihkan 

dan kesehatan hewan dimonitor. 

3.14.2. Perlakuan Terhadap Mencit 
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1. Setelah menjalani masa adaptasi selama 7 hari, 30 ekor mencit tersebut 

dibagi menjadi 5 kelompok secara acak (randomisasi) yaitu 2 kelompok 

kontrol dan 3 kelompok perlakuan. 

2. Kelompok kontrol terdiri dari : 

Kelompok kontrol negatif (K-) : kontrol sehat, mencit tidak diberi 

perlakuan apapun, hanya diberi pakan standar. 

Kelompok kontrol positif (K+) :mencit diinfeksi dengan S. 

aureussebanyak 0,1 ml secara intraperitoneal dan tidak diberi perlakuan 

apapun, hanya diberi pakan standar. 

Kelompok kontrol negatif dan positif, sehari sesudah inokulasi bakteri 

dilakukan uji bakterimia untuk mengetahui keberadaan S. aureus dalam 

tubuh mencit. 

3. Kelompok perlakuan diinfeksi bakteri S. aureus sebanyak 0,1 ml secara 

intraperitoneal, kemudian sehari setelah inokulasi bakteri, dilakukan uji 

bakterimia untuk mengetahui keberadaan S aureus dalam tubuh mencit. 

Pada kelompok perlakuan (P) diberikan ekstrak daun Ungu selama 7 hari, 

dengan dosis: 

P 1 : 75   mg/kg BB/hari 

P 2 : 150 mg/kgBB/hari 

P 3 : 300 mg/kgBB/hari 

4. Hari ke-7 mencit diterminasi dan diperiksa kadar TNF-α dan NO. 

 

3.14.3 Prosedur Pembuatan Kultur Makrofag dari Cairan Peritoneal
52

. 
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1. Mencit yang telah diterminasi dengan dislokasi leher setelah dinarkose 

menggunakan eter, kemudian diletakkan dalam posisi terlentang, kulit 

bagian perut dibuka dan dibersihkan selubung peritoneumnya dengan 

alkohol 70%.  

2. Disuntikkan 10 ml medium RPMI dingin yang mengandung 2% FBS ke 

dalam rongga peritoneum, ditunggu 2 menit sambil ditekan-tekan secara 

perlahan. 

3. Cairan peritoneal diaspirasi dari rongga peritoneum dengan menekan 

dalam dengan 2 jari, cairan diaspirasi  dengan spuit injeksi, dipilih bagian 

yang tidak berlemak dan jauh dari usus. Aspirat yang didapat ditampung 

dalam tabung sentrifus. 

4. Aspirat yang didapat kemudian disentrifus pada 400 g, 4°C selama 10    

menit. 

5. Supernatan dibuang, dicuci 2 kali dengan RPMI yang mengandung 2%  

FBS. 

6. Ditambahkan 2 ml medium RPMI komplit (RPMI 1640 yang mengandung 

L-glutamin (1mM), Foetal Bovine Serum (FBS) 5% dan ditambah 

antibiotika Penicillin 50 unit dan Streptomycin 50 µg per ml) dan 

disentrifus pada 400g, 4°C selama 10 menit. 

7. Supernatan dibuang, dan bila perlu dilarutkan dengan 3% asam asetat 

dalam PBS untuk melisiskan sel darah merah kemudian disentrifus pada 

400g, 4°C selama 10 menit. 

8. Dicuci dengan RPMI yang mengandung 2% FBS 
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9. Diresuspensikan dengan medium komplit. 

10. Jumlah sel yang didapat dihitung menggunakan bilik hitung 

Neubauersetelah diwarnai dengan Tripan Blue sehingga didapatkan 

suspensisel  dengan kepadatan 1x10
6
/ml untuk pemeriksaan TNF-α 

maupun NO. 

11. Suspensi makrofag dengan kepadatan 1x10
6
/ml dikultur masing-masing 

pada microplate 96 sumuran sebanyak 200 µl/sumuran untuk pemeriksaan 

TNF-α dan NO 

12. Untuk pemeriksaan TNF-α,supernatan kultur makrofagperitoneal  

ditambahkan 10 µl LPS dengan konsentrasi 5µg/ml pada tiap sumuran. 

13. Untuk pemeriksaan NO, supernatan kultur makrofag peritoneal distimulasi 

dengan 10µl PHA dengan konsentrasi 5 µg/ml pada tiap sumuran. 

14. Diinkubasi selama 72 jam dalam inkubator CO
2
 5% , 37°C 

15. Supernatan kultur makrofag peritoneal diambil dan dipindahkan ke 

mikroplate 96 lainnya kemudian disimpan dalam almari es suhu -80°C 

untuk kapasitas produksi TNFα dan NO. 

16. Mengukur kadarTNFα dengan menggunakan metode ELISA dan kadar 

NO dengan metode Griess. 
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3.14.4. Prosedur Pemeriksaan Kadar TNFα
53

. 

Prosedur pemeriksaan kadar TNFα dari supernatan kultur sel makrofag peritoneal  

menggunakan ELISA Kit Biolegend Legend Max™ no. Katalog 430907.Prosedur 

pemeriksaan kadar TNFα adalah sebagai berikut : 

1. Pengenceran 20 x wash buffer ke 1x  dengan air deionisasi. Misalnya, 

membuat 1 liter 1xwash buffer dengan menambahkan 50 mL 20xwash 

bufferdengan 950 ml air deionisasi. Jika kristal terbentuk dalam 20X wash 

buffer,  dibawa ke suhu kamar dan di vortex sampai larut. 

2. Semua reagen harus dikondisikan dalam  suhu kamar sebelum digunakan. 

Dianjurkan bahwa untuk semua pemeriksaan standar dan sampel 

dilakukan duplo. Sebuah kurva standar yang diperlukan untuk setiap 

pengujian. 

3. Sampel yang berasal dari supernatant kultur makrofag  harus dikondisikan 

dalam suhu kamar. 

4. Dibuat seri pengenceran standar dari larutan stok yang tersedia dalam Kit. 

5. Disiapkan 500 µL dari 1.000 pg/mLstandar  dengan cara pengenceran 25 

uL larutan stok standar dalam 475 uL Assay Buffer A. Lakukan enam 

pengenceran serial dua kali lipat dari 1.000 pg/ mL standar  dalam tabung 

terpisah menggunakan Assay Buffer A sebagai pengencer. Dengan 

demikian, mouse TNF-α konsentrasi standar dalam tabung 1.000 pg / mL, 

500 pg / mL, 250 pg / mL, 125 pg / mL, 62,5 pg / mL, 31,3 pg / mL dan 
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15,6 pg / mL masing-masing. Assay Buffer A berfungsi sebagai standar nol 

(0 pg / mL). 

 25µl               250µl     250µl   250µl  250µl   250µl     250µl 

 

Larutan        475 µl          250µl      250µl      250µl      250 µl      250µl    250µl 

Stok         1000             500         250         125          62.5         31.3    15.6 pg/mL 

 

6. Microplate harus dicuci empat kali dengan 300 µl 1x wash buffer tiap 

sumuran dan membuang buffer dengan cara  menekanmicroplate dengan 

keras di atas kertas penyerap. Semua pencucian berikutnya harus 

dilakukan dengan cara yang sama. 

7. Standar dan sampel yang berasal dari supernatant kultur sel makrofag 

peritoneal ditambahkan 50 µl Assay Buffer A ke dalam masing-masing 

sumuran. 

8. Microplate ditutup dengan menggunakan plat sealer dan diinkubasi pada 

suhu kamar selama 2 jam sambil dilakukan shaking  dengan kecepatan 200 

rpm.  

9. Isi microplate dibuang ke dalam wastafel, kemudian microplate dicuci 

dengan 1x wash buffer sebanyak 4 kali. 

10. Ditambahkan 100µl larutan Mouse TNF-α Deteksi Antibodi pada masing-

masing sumuran kemudian ditutup dengan plat sealer dan diinkubasi pada 
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suhu kamar selama 1 jam sambil dilakukan shaking dengan kecepatan 200 

rpm. 

11. Isi microplate dibuang ke dalam wastafel, kemudian microplate dicuci 

dengan 1x wash buffer sebanyak 4 kali. 

12. Larutan Avidin–HRP B 100µl ditambahkan  pada masing-masing sumuran, 

ditutup dengan plat sealermicroplate dan diinkubasi  pada suhu kamar 

selama 30 menit sambil dilakukan shaking dengan kecepatan 200 rpm. 

13. Isi microplate dibuang ke dalam wastafel, kemudian microplate dicuci 

dengan 1x wash buffer sebanyak 5 kali. Pada pencucian terakhir ini, 

sumuran pada microplate direndam dengan 1x wash buffer selama 30 detik 

sampai 1 menit untuk setiap pencucian. 

14. Larutan Substrat D 100µl ditambahkan pada masing-masing sumuran pada 

microplate dan diinkubasi selama 15 menit dalam gelap. Sumuran yang 

mengandung TNF-α harus berubah menjadi warna biru dengan intensitas 

sebanding dengan konsentrasi. Microplate tidak perlu ditutup pada 

langkah ini. 

15. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 100µl stop solution untuk setiap 

sumuran. Warna larutan harus berubah dari biru menjadi kuning. 

16. Absorbansi dibaca pada panjang gelombang 450 nm dengan ELISA Plate 

Reader. 
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3.14.5. Prosedur pemeriksaan kadar NO 

1. Pembuatan larutan standar 

100 µl larutan stok dengan konsentrasi 2000µM ditambahkan 1000µl FBS, 

akan diperoleh konsentrasi larutan induk 200 µM. 

 

2000µM diambil 100 µl250 µl        250 ul          250µl      250 µl 

+ 1000µl FBS                   

1000ul250 ul        

  FBS       FBS              

 Larutan induk 200µM       100µM         50µM              25µM        12,5µM 

250 µl             250 µl         250 µl          250 µl           

 

 

 

 

 

 6,25µM      3,125µM      1,57µM       0,78µM 

 

                                                                               250 µl              250 µl          250 µl 

 

 

 

 

  0,39 µM       0,098 µM 0,0489 µM 

2. Persiapan Reagen Griess : Dicampurkan secara homogen 5 ml reagen 

Griess A dengan 5 ml reagen Griess B ( 1:1 ) 

3. Dimasukkan 100 µl reagen Griess dalam tiap sumuran microplate 96 well. 

4. Ditambahkan 100 µl larutan standard pada sumuran standar secara duplo. 
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5. Ditambahkan 100 µl sampel pada sumuran sampel secara duplo. 

6. Diinkubasi selama 5 menit dalam suhu ruang. 

7. Dibaca absorbansinya dengan microplate reader dengan panjang 

gelombang 550  nm. 
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3.15. Alur Kerja Penelitian 

                                                Mencit Swiss 30 ekor 

 

               Kriteria inklusi------------------- 

                                                       Adaptasi 7 hari 

 

                                                                      --------------------Kriteria eksklusi 

                                                        Randomisasi 

 

 

 

       K-     K+       P1            P2     P3     

 Pakan standar        Pakan standar      Ekstrak Daun     Ekstrak Daun Ekstrak Daun 

Ungu                  Ungu                   Ungu 

 Selama 7 hari         selama 7 hari   1,5mg/0,5ml/hr    3mg/0,5ml/hr6mg/0,5ml 

                                 /hr 

                        Selama 7 hari      selama 7 hari    selama7hari  

 

 

                  Diinokulasi S. aureus                Uji Bakterimia 

                0,1 ml NaCl 0.9% secara                                             pada hari ke-2 

      Intraperitoneal pada hari 

                              ke-1 

                       Hari ke 9 

                                                            Mencit dibunuh dengan pembiusan 

                                                                  Kultur makrofag peritoneal 

 

 

                       Hari Ke 10 

                                                                          Kadar TNF-α 

Kadar NO 

 

 

Uji Statistik 
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3.16. Etik Penelitian 

  Pengelolaan binatang coba mengikuti “animal ethics”. Hal yang 

perlu dilakukan sesuai dengan “animal ethics” antara lain perawatan dalam 

kandang,pemberian makan dan minum yang tidak terbatas (ad libitum), 

aliran udara dalam kandang, perlakuan saat pemilihan, menghilangkan rasa 

sakit, pengambilan unit analisis penelitian dan pemusnahan. Semua kegiatan 

tersebut harus dalam pengawasan seorang dokter hewan. 

  Penelitian ini telah memperoleh Sertifikat Ethical Clearance dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro Semarang dengan nomor 652/EC/FK/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


