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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada penelitian ini, ruang lingkup keilmuan yang digunakan adalah Ilmu 

Histologi, Patologi Anatomi, dan Farmakologi. 

 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1) Tempat pemeliharaan dan intervensi terhadap hewan coba dilakukan di 

Laboraturium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. 

2) Pembuatan preparat hepar hewan coba dilakukan di Laboraturium 

Patologi Anatomi RSUP dr. Karyadi Semarang. 

3) Penelitian dan pengumpulan data berlangsung dari bulan Maret s/d 

Mei 2015. 

 

1.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah true experimental dengan 

Post Test Only Control Group Design, yang menggunakan hewan coba sebagai 

objek penelitian. Perlakuan berupa pemberian dosis bertingkat madu pada tikus 

wistar yang diberi monosodium glutamat  dengan parameter pengukuran variabel 

yaitu gambaran mikroskopis hepar. Penelitian tidak diawali dengan pra tes karena 

pada penelitian ini pengambilan organ untuk pemeriksaan hanya bisa dilakukan 

satu kali, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan keduanya.
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Gambar 5. Rancangan penelitian 

Keterangan:  

Po : Populasi tikus  

R  : Random sampling sederhana  

S  : Sampel  

P : Kelompok perlakuan, terdiri dari :  

 P1 : Perlakuan 1, tikus wistar jantan yang diberi pakan standar dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum dan 

pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan sonde. 

Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Perlakuan 1 dilakukan 

selama 30 hari berturut turut.
67

 

 P2 : Perlakuan 2, tikus wistar jantan yang diberi pakan standar dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum dan 

pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan sonde. 

Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Setelah 60 menit pemberian 
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MSG, diberikan madu dengan dosis 2g/200gr. Perlakuan 2 dilakukan 

selama 30 hari berturut turut. 

 P3 : Perlakuan 3, tikus wistar jantan yang diberi pakan standar dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum dan 

pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan sonde. 

Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Setelah 60 menit pemberian 

MSG, diberikan madu dengan dosis 4 g/200gr. Perlakuan 3 dilakukan 

selama 30 hari berturut turut.  

DP1-DP3  : Data hasil pengamatan histopatologi hepar tikus P1,P2,P3  

A   : Analisis Data  

 

1.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

1.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah tikus wistar jantan. 

1.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian diambil dari populasi secara acak dan memenuhi kriteria 

inklusi, eksklusi, dan drop out. 

1.4.2.1 Kriteria inklusi 

1. Umur 2 – 3 bulan. 

2. Berat badan rata-rata 100-200 ± 20 gram. 

1.4.2.2 Kriteria eksklusi 

1. Terdapat kecacatan anatomis. 
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1.4.2.3  Kriteria drop out 

1. Terdapat kecacatan anatomis selama penelitian. 

2. Mati selama penelitian. 

 

1.4.3 Cara Sampling 

Sampling pada penelitian ini dilakukan secara randomisasi atau acak. 

 

1.4.4 Besar sampel 

Penentuan besar sampel minimal yang digunakan menurut Intitutional 

Animal Care And Use Comitee Guidebook dan World Health Organization 

(WHO) adalah 5 ekor tiap kelompok dengan menganut prinsip 3R (Replacement, 

Reduction and Refinement).
68,69,70

 Pada penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan adalah 15 ekor tikus strain wistar jantan, tiap kelompok masing masing 

sejumlah 5 ekor. Sedangkan untuk mengantisipasi dikeluarkannya tikus akibat 

adanya kriteria drop out, maka pada tiap kelompok akan ditambahkan satu ekor 

tikus sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah sebesar 18 ekor.  

 

1.5 Variabel Penelitian 

1.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah madu dan MSG. 

1.5.2 Variabel Terikat 

Varibel terikat dalam penelitian ini adalah gambaran mikroskopis hepar 

tikus wistar jantan. 
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1.6 Definisi Operasional 

1) Variabel bebas : madu dan  MSG 

 Madu 

Penggunaan madu yang optimal sebagai antioksidan dan fungsinya 

sebagai hepatoprotektif serta dalam mencegah dan memperbaiki stres 

oksidatif berdasarkan jurnal Honey as Nutrient and Functional Food 

(Stefan Bogdanov) dan penelitian sebelumnya untuk manusia adalah 

1,5 gr/kgbb.
27,30,28,71

 Madu yang digunakan adalah Langnese Black 

Forest Honey dengan tanggal kadaluarsa 14 Maret 2017. Madu Black 

Forest/ Madu embun yang dipilih merupakan madu murni dengan 

nutrisi dan antioksidan yang tinggi.
56,57

 Dalam penelitian ini dosis 

dikonversikan dengan tabel konversi dosis Pages dan Barnes 

(Lampiran 2.) sehingga ditemukan dosis yang sesuai untuk tikus wistar 

jantan sebagai berikut : 

a. Dosis perlakuan 2 :  

Diketahui dosis untuk manusia adalah 1,5 gr/kgbb, Maka untuk 

manusia dengan berat badan 70 kg diperlukan dosis sebesar 

105gr/70kg. Konversi untuk tikus wistar : 0,018 x 105 gram = 2 g, 

Sehingga dosis madu yang diberikan untuk perlakuan I adalah 

2gram/200gram tikus wistar per hari. Madu akan diberikan selama 30 

hari berturut-turut. 
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b. Dosis perlakuan  3 : dosis dikalikan 2 dari dosis perlakuan 2 

menjadi 4 gram madu/200 gram tikus wistar per hari. Madu akan 

diberikan selama 30 hari berturut-turut.  

Skala adalah nominal. 

 Monosodium glutamat (MSG) 

Monosodium glutamat yang digunakan adalah MSG murni dan 

tersedia di Laboraturium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Semarang. Serbuk  MSG sejumlah 6mg/gr dilarutkan dalam 1 ml 

Aquades. Pemberian monosodium glutamat berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan untuk menimbulkan stres oksidatif pada tikus adalah 

sebesar 6mg/gr dan dosis konversi dari penelitian MSG terhadap mencit 

yang terbukti mampu berefek pada histopatologi hepar adalah 8 

mg/grbb.
15,31

 Perhitungan dosis konversi sebagai berikut : 

Dosis mencit: 8mg/grbb x 20 gram= 160 mg/20grbb mencit. Untuk 

200 gram tikus dikonversi dengan faktor konversi 7,0 berdasarkan tabel  

Pages dan Barnes menghasilkan 1120mg/200 gram tikus, sehingga 

untuk dosis MSG yang diberikan pada tikus adalah ±6mg/grbb. 

Monosodium Glutamat (MSG) diberikan selama 30 hari juga 

berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai MSG yang dapat berefek 

toksik pada hepar. Pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb 

dilarutakan dalam 1 ml aquades dengan bantuan sonde dan 

dilaksanakan selama 30 hari berturut-turut.  

Skala adalah nominal. 
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2) Variabel terikat : Gambaran mikroskopis hepar. 

Gambaran mikroskopis hepar adalah gambaran mikroskopis hepar 

tikus wistar jantan yang diamati di bawah mikroskop yang telah 

mengalami perlakuan selama 30 hari berupa sel hepar yang normal dan sel 

hepar yang telah mengalami kerusakan berupa degenerasi parenkimatosa, 

degenerasi hidropik, dan nekrosis. Adapun cara pembuatan preparat 

menggunakan metode baku histologi pemeriksaan jaringan yang dapat 

dilihat pada lampiran 1. Dari setiap tikus dibuat dua sampai tiga preparat 

jaringan hepar dan tiap preparat dibaca dalam 5 lapangan pandang dengan 

pembesaran 100x dan 400x. Penilaian terhadap gambaran mikroskopis 

hepar tersebut dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria penilaian gambaran mikroskopis hepar 

berdasarkan Skoring Histopathology Manja Roenigk :
24,26,35

 

Tingkat Perubahan Nilai 

Normal 1 

Degenerasi parenkimatosa 2 

Degenerasi hidropik 3 

Nekrosis 4 

 

Bila pada gambaran mikroskopis hepar ditemukan adanya nekrosis, 

maka penilaian dapat dilanjutkan dengan penilaian derajat kerusakan sel 

hepar menurut Pramyothin (Tabel 3.) 
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Tabel 3.  Derajat Kerusakan Sel Hepar akibat  

adanya nekrosis sel Menurut Pramyothin.
35,37

 

Tingkat Perubahan Nilai 

Tidak ada nekrosis di sekitar zona 3 0 (normal ) 

Nekrosis di zona 3 (Sentrolobuler) 1 (ringan) 

Nekrosis luas terbatas pada zona 2 2 (sedang) 

Nekrosis meluas sampai pada zona 1 3 (berat) 

Adapun tanda-tanda kerusakan sel :  

1) Sel yang mengalami piknosis ditandai dengan adanya inti sel yang 

melisut dan bertambah basofil, berwarna gelap batasnya tidak 

teratur.  

2) Sel yang mengalami karioreksis inti mengalami fragmentasi atau 

hancur dengan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang 

tersebar di dalam sel.  

3) Sel yang mengalami kariolisis yaitu kromatin basofil menjadi 

pucat, inti sel kehilangan kemampuan untuk diwarnai dan 

menghilang begitu saja. Sitoplasma berubah menjadi massa asidofil 

suram bergranula. 
49

 

Dengan adanya dua kriteria penilaian hepar di atas maka kriteria 

dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan kedua kriteria tersebut 

seperti pada kriteria yang tertera di Tabel 4. 
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Tabel 4. Kriteria Penilaian Kerusakan Hepar 

Tingkat Perubahan Nilai 

Normal 1 (Normal) 

Degenerasi parenkimatosa 2 (Ringan) 

Degenerasi hidropik 3 (Sedang) 

Nekrosis di zona 3 (Sentrolobuler) 4 (Berat) 

Nekrosis luas terbatas pada zona 2 5 (Sangat Berat) 

Nekrosis meluas sampai pada zona 1 6 (Paling Berat) 

 

Jadi misalnya pada sel hepar tidak terjadi kerusakan maka 

penilaiannya adalah 1. Jika tampak degenerasi parenkimatosa maka dinilai 

2. Selanjutnya jika terjadi degenerasi hidropik maka penilaian adalah 3. 

Kemudian jika pada satu daerah sentrolobuler dari 3 zona yang diamati 

terdapat nekrosis pada zona 3 maka derajat kerusakan sel hepar tersebut 

dinilai dengan skor 4. Apabila nekrosis melebihi dari zona 3 tetapi masih 

terbatas pada zona 2 maka derajat kerusakan sel hepar tersebut dinilai 

dengan skor 5. Apabila ditemukan nekrosis sel hepar telah sampai pada 

zona 1, maka derajat kerusakan sel hepar tersebut dinilai dengan skor 6. 

Skala adalah ordinal. 

 

1.7 Cara Pengumpulan Data 

1.7.1 Alat 

1) Kandang hewan coba 

2) Timbangan duduk dan timbangan neraca 
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3) Sonde lambung 

4) Alat bedah hewan percobaan : scapel, pinset, gunting, jarum, dan meja 

lilin 

5) Alat untuk pembuatan preparat histologi (mikrotom, oven, cetakan 

parafin) 

6) Alat untuk melihat histopatologik hepar: deck glass, object glass, 

mikroskop cahaya. 

7) Gelas ukur dan pengaduk 

8) Pemanas dan alat pemotong 

1.7.2 Bahan   

1) Makanan dan minuman standard hewan percobaan 

2) Tikus strain wistar jantan 

3) Bahan pengecatan preparat histologi dengan pengecatan HE 

a. Larutan buffer formalin 10% 

b. Parafin  

c. Albumin  

d. Larutan xylol 

e. Alkohol bertingkat : 30%, 40%, 50%,%, 70%, 80%, 90%, 96%. 

f. Aquadest 

g. Eter  

4) Madu 

5) MSG 
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1.7.3 Jenis data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data 

diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah 

data yang bersumber dari pemeriksaan mikroskopis terhadap organ hepar tikus 

wistar. 

1.7.4 Cara Kerja 

Cara kerja dalam penelitian meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Sampel diadaptasikan selama satu minggu di laboraturium dan diberi 

pakan standar. 

2) Sampel dipilih berdasarkan simple random sampling, 18 ekor tikus 

strain wistar jantan dibagi dalam 4 kelompok. 

3) Persiapan monosodium glutamat (MSG) murni dengan dosis 6mg/gr. 

Dosis ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya dan dosis 

konversi menurut tabel konversi Pages dan Barnes. 

4) Persiapan madu berdasarkan dosis yang telah dikonversikan adalah 

2gram/200gram madu untuk perlakuan 2 

5) Pada perlakuan 3 dosis ditingkatkan dua kali dari dosis konversi pada 

perlakuan 2 sehingga akan diberikan madu sebesar 4gram/200gram. 

6) Kelompok perlakuan 1, tikus wistar jantan diberi pakan standar dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum 

dan pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan 

sonde. Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Pemberian dosis 

monosodium glutamat (MSG) adalah berdasarkan jurnal penelitian 
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sebelumnya dan dosis konversi sehingga pemberian MSG sebesar 

6mg/gr.
12,31,32

 Perlakuan 1 dilakukan selama 30 hari berturut turut. 

Setelah itu, organ hepar tikus wistar diambil untuk dilakukan 

pemeriksaan mikroskopis jaringan.. 

7) Kelompok perlakuan 2, tikus wistar jantan diberi pakan standar dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum 

dan pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan 

sonde. Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Setelah 60 menit 

pemberian MSG, diberikan madu dengan dosis 2 g/200g. Perlakuan 2 

dilakukan selama 30 hari berturut turut. Setelah itu, organ hepar tikus 

strain wistar diambil untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis 

jaringan. 

8) Perlakuan 3, tikus wistar jantan diberi pakan standard dengan 

pemberian akuades per oral ±10 ml/100grbb tikus secara ad libitum 

dan pemberian MSG per oral dengan dosis 6 mg/grbb dengan bantuan 

sonde. Serbuk  MSG dilarutkan dalam 1 ml akuades. Setelah 60 menit 

pemberian MSG, diberikan madu dengan dosis 4 g/200g. Perlakuan 3 

dilakukan selama 30 hari berturut turut. Setelah itu, organ hepar tikus 

wistar diambil untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis jaringan. 

9) Pada hari ke 31 setelah perlakuan selesai diberikan, semua hewan 

percobaan dikorbankan dengan dibius terlebih dahulu menggunakan 

etil alkohol, kemudian dilanjutkan dengn cara dislokasi vertebra 

servikalis, kemudian organ hepar diambil untuk selanjutnya dibuat 
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preparat histologi dengan metode blok parafin dengan pengecatan HE. 

Hal ini dilakukan pada hari ke-31 agar efek perlakuan tampak nyata. 

10) Pemeriksaan histopatologi jaringan hepar meliputi processing dengan 

pengambilan jaringan dan fiksasi, pemotongan blok, dan pengecatan 

HE (Lampiran 1). Dari setiap tikus dibuat dua sampai tiga preparat 

jaringan hepar dan tiap preparat dibaca dalam 5 lapangan pandang 

dengan pembesaran 100x dan 400x. Pengamatan dilakukan oleh 

peneliti dan ahli secara blind dalam rangka penghindaran subjektifitas 

11) Kriteria penilaian gambaran histopatologis hepar yang digunakan 

adalah dengan mengombinasikam sistem skoring Histopathology 

Manja Roenigk dan Pramyothin yang dapat dilihat pada Tabel 4. 



40 

 

 

1.8 Alur Penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur penelitian 

18 ekor tikus strain wistar  diadaptasi selama 1 minggu 

randomisasi  

 

P2 P1 P3 

Terminasi pada hari ke 31 dengan anestesi etil alkohol 

dilanjutkan cara dislokasi vertebra servikalis 

 

Pakan standar  

secara ad libitum 

+MSG per oral 

6 mg/g BB . 

Setelah 60 menit, 

diberi madu dengan 

dosis 2g/200g 

selama 30 hari 

berturut turut 

 

Pakan standar  secara 

ad libitum+MSG per 

oral 6 mg/g BB. 

Setelah 60 menit, diberi 

madu dengan dosis 

4g/200g 

selama 30 hari berturut 

turut 

 

Pakan standar 

secara ad libitum 

+MSG per oral 

6 mg/g BB 

dengan bantuan 

sonde selama 30 

hari berturut turut 

 

Analisa Data 

 

Blok parafin 

 
Pemeriksaan gambaran mikrosopis hepar oleh dua peneliti 

 

Tahap Editing, coding, entry data ke file komputer dan cleaning data 
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1.9 Analisis Data 

Data yang terkumpul telah diolah terlebih dahulu melalui proses editing, 

coding, entrying, dan cleaning data, lalu data dianalisis secara statistik dengan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21.0 for Windows. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, data yang terkumpul akan dilakukan uji 

reliabilitas data dengan uji Kappa dan selanjutnya data yang terkumpul 

dideskripsikan dalam bentuk proporsi untuk masing masing kelompok. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji Kruskall-wallis karena kelompok-kelompok 

pengukuran dalam penelitian ini tidak berpasangan dan berjumlah lebih dari 2 

kelompok, serta variabel-variabel dalam penelitian ini berskala kategorikal. Jika 

hasil uji Kruskall-wallis bermakna, maka akan dilanjutkan uji Mann-Whitney. 

Nilai p dianggap bermakna apabila p < 0,05 dengan 95% interval kepercayaan.
72

 

 

1.10 Etika Penelitian 

 Sebelum dilakukannya penelitian terhadap hewan coba tikus Wistar pada 

percobaan ini, maka terlebih dahulu telah dimintakan perihal Ethical Clearance 

dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan ( KEPK ) Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro / RSUP dr Kariadi, Semarang.  
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1.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 5. Rancangan Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 
Bulan 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

Penyusunan 

proposal        

Pengujian 

proposal 
         

Pelaksanaan 

penelitian 
         

Pengolahan 

data 
         

Pengujian 

hasil akhir 
         

 

 


