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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

       Penelitian ini meliputi ilmu kesehatan Telinga Hidung Tenggorok  (THT) 

divisi Alergi-Imunologi dan Patologi Anatomi. 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini telah dilakukan di beberapa tempat antara lain : 

a. Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang untuk pemeliharaan dan intervensi terhadap 

hewan coba dan pengambilan sampel. 

b. Laboratorium Patologi Anatomi RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk 

pembuatan preparat dan pembacaan gambaran histopatologi paru mencit.  

Penelitian dan pengumpulan data berlangsung selama 2 (dua) bulan dari April 

hingga Juni 2016. 

3.3  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah bentuk penelitian eksperimental laboratorik dengan desain 

yang dipakai adalah Post-Test Only Control Group Design pada mencit. 

Penelitian ini menggunakan tiga kelompok sampel, dibagi menjadi satu kelompok 

kontrol negatif (K1), satu kelompok kontrol positif (K2), dan satu kelompok 

perlakuan (P).  
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Gambar 5. Skema rancangan penelitian 

Keterangan : 

K1              : Kelompok mencit BALB/c betina yang tidak diberikan sensitisasi 

ovalbumin dan suplementasi zink 

K2              : Kelompok mencit BALB/c betina yang diberikan sensitisasi  

ovalbumin tetapi tidak diberikan suplementasi zink 

P                : Kelompok mencit BALB/c betina yang diberikan sensitisasi 

ovalbumin dan suplementasi zink 

O          : Ovalbumin melalui intraperitoneal dan inhalasi 

Z                 :  Suplementasi zink dengan dosis 5 mg/ kgBB/hari 

H1,H2,H3   :   Pembuatan blok parafin dan pengecatan preparat histopatologi paru 

mencit BALB/c betina 
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3.4    Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

  Populasi penelitian adalah mencit BALB/c yang diperoleh dari 

Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang.  

3.4.2 Sampel Penelitian 

  Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah mencit BALB/c yang 

memenuhi kriteria inklusi, eksklusi dan drop out sebagai berikut : 

3.4.2.1  Kriteria Inklusi 

a. Mencit BALB/c betina 

b. Umur 6-8 minggu 

c. Berat badan 20-25 gram 

d. Sehat 

  

3.4.2.2  Kriteria Eksklusi 

Mencit BALB/c memiliki kecacatan anatomis yang terlihat 

3.4.2.3  Kriteria Drop Out 

           Mencit BALB/c mati sebelum dilakukan pengambilan hasil 

3.4.3 Cara sampling 

  Pengambilan sampel berdasarkan cara simple random sampling dengan 

memilih kelompok sampel secara acak dari semua objek populasi.  Mencit yang 

masuk kriteria inklusi dan sudah mengalami aklimitasi selama 7 hari akan dibagi 

menjadi tiga kelompok sampel melalui randomisasi. 
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3.4.4 Besar Sampel 

  Besar sampel ditentukan berdasarkan kriteria WHO dalam Research 

Guideline for Evaluating The Safety and Efficacy of Herbal Medicines, yaitu 

sebanyak 5 ekor tiap kelompok dengan cadangan untuk antisipasi drop out 

sebanyak 10% (1 ekor). Terdapat dua kelompok kontrol dan satu kelompok 

perlakuan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut didapatkan jumlah sampel 

keseluruhan adalah 18 sampel.   

3.5  Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

        Variabel bebas dalam penelitian ini adalah suplementasi zink dengan dosis 

5mg/kgBB/hari yang diberikan secara oral 

3.5.2 Variabel Terikat 

        Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah eosinofil pada jaringan 

paru mencit BALB/c 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 

1 Suplementasi zink 

Tablet dispersible dengan dosis 20 mg zink 

didapatkan dari apotek Kimia Farma 

dilarutkan pada 100 ml pelarut, sehingga 

didapatkan dosis 5mg/kgBB/hari zink tiap 

pemberian 0,5 ml  

Mg/kgBB Nominal 

2 Jumlah eosinofil 

Masing-masing kelompok dilakukan 

pengambilan organ paru untuk pembuatan 

blok parafin dan preparat histopatologi 

dengan pengecatan HE. Pembesaran 400x 

untuk hitung jenis eosinofil dan 1000x 

untuk identifikasi eosinofil. 

Jumlah 

eosinofil/ 

lapangan 

pandang 

Numerik 
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3.7  Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

a. Mencit BALB/c betina 

b. Ovalbumin  

c. Al(OH)3 

d. Suplementasi zink 

e. Bahan-bahan untuk metode baku histologi pemeriksaan jaringan yaitu : 

a) Larutan buffer formalin 10% 

b) Parafin 

c) Albumin 

d) Hematoksilin Eosin 

e) Larutan xylol 

f) Alkohol   

f. Makanan dan minuman mencit BALB/c  

3.7.2 Alat 

a. Kandang mencit BALB/c  

b. Timbangan hewan 

c. Sonde lambung 

d. Alat untuk mengambil organ (minor set) 

e. Alat untuk membuat preparat histologi (mikrotom, oven, cetakan 

paraffin, deck glass, object glass) 

f. Alat untuk melihat preparat histologi (deck glass, object glass, mikroskop 

cahaya) 
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3.7.3 Jenis Data 

Pemeriksaan jumlah eosinofil pada penelitian ini merupakan data primer. 

Data diperoleh melalui pembaacan preparat histopatologi paru mencit Bab/c 

betina dari kelompok perlakuan yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

3.7.4   Cara Kerja 

3.7.4.1 Perhitungan Dosis Zink 

Tabel 4. Konversi dosis manusia dan antar jenis hewan43 

 Mencit Tikus Marmot Manusia 

Mencit (20g) 1,0 7,0 12,25 387,9 

Tikus (200g) 0,14 10 1,74 56,0 

Marmot (400g) 0,08 0,57 1,0 31,15 

Manusia (70kg) 0,0026 0,018 0,031 1,0 

 

Dosis pemberian didasarkan pada penelitian sebelumnya, menggunakan 

tablet dispersible zink sulfat dengan dosis 54,9 mg setara dengan zink 20 mg yang 

diberikan dua kali per hari menjadi 40 mg zink. Suplementasi zink sebesar 40 mg 

pada manusia dengan asumsi berat 70 kg dikonversi pada mencit yang memiliki 

perkiraan berat 20 g.16 Berdasarkan tabel 4, konversi dosis dari manusia ke mencit 

adalah 0,0026. Perhitungan dosisnya adalah 40 x 0,0026 = 0,104 ≈ 0,1 

mg/mencit/hari, maka dosis zink menjadi 5 mg/ kgBB/hari. Zink dalam bentuk 

tablet dispersible yang mengandung 20 mg zink dilarutkan dalam 100 ml pelarut, 

sehingga terdapat 0,1 mg kandungan zink dalam 0,5 ml larutan yang dapat dapat 

diberikan secara oral kepada mencit. 
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3.7.4.2    Perlakuan pada Hewan Coba 

1. Kelompok sampel berjumlah 18 ekor mencit BALB/c betina berumur 6-

8 minggu diaklimatisasi selama tujuh hari di dalam kandang pada 

laboratorium hewan dan diberi pakan standar dan minum ad libithum. 

2. Setelah diaklimatisasi, sampel dibagi menjadi tiga kelompok secara 

acak, masing-masing kelompok terdiri dari enam mencit. 

3. Kelompok Kontrol Negatif (K1) : enam mencit hanya diberikan pakan 

dan minum standar tanpa diberikan perlakuan khusus pada hari ke-0 

hingga hari ke-30. Pada hari ke-31, mencit diterminasi kemudian 

jaringan paru diambil untuk dibuat preparat histopatologi. 

4. Kelompok Kontrol Positif (K2) : enam mencit diberikan pakan dan 

minum standar, diberikan sensitisasi OVA 10µg dan  2mg  AL(OH)3 

dalam 0,2  mL normal saline pada hari ke 0, 7, dan 14 melalui injeksi 

intraperitoneal, kemudian dilanjutkan inhalasi 1% OVA pada hari ke-19 

sampai hari ke-22 selama 30 menit tiap hari tanpa disertai pemberian 

suplementasi zink. Pada hari ke-31, mencit diterminasi kemudian 

jaringan paru diambil untuk dibuat preparat histopatologi. 

5. Kelompok Perlakuan Zink (P) : enam mencit diberikan pakan dan 

minum standar, diberikan sensitisasi OVA 10µg dan 2mg AL(OH)3 

dalam 0,2 mL normal saline pada hari ke 0, 7, dan 14 melalui injeksi 

intraperitoneal, kemudian dilanjutkan inhalasi 1% OVA pada hari ke-19 

sampai hari ke-22 selama 30 menit tiap hari. Kelompok mencit juga 

diberikan 0,1 mg zink dalam 0,5 ml pelarut secara oral per hari 
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menggunakan sonde lambung pada hari ke-15 sampai 30. Pada hari ke-

31, mencit diterminasi kemudian jaringan paru diambil untuk dibuat 

preparat histopatologi. 

3.7.4.3     Pembuatan Preparat Histopatologi Paru 

1. Metode terminasi dengan dislokasi sendi atlantooccipital pada mencit  

2. Mencit direbahkan dorsal dan ekstremitas difiksasi dengan jarum 

3. Ruang peritoneum dibuka dengan incisi pada abdomen 

4. Ruang dada dibuka dengan memotong tulang rusuk pada bagian 

sternum mencit  

5. Organ paru dikeluarkan dan dibersihkan dengan larutan normal saline 

6. Organ paru direndam di larutan buffer formalin 10% selama 24 jam dan 

di benamkan dalam parafin yang dicairkan dan dibuat blok parafin 

7. Blok parafin dipotong tipis untuk dibuat slide dengan ketebalan 5 μm 

dan dicat menggunakan pengecatan Hematoxylin-eosin (HE) 

3.7.4.4     Pengecatan Preparat Histopatologi Paru 

1. Memasukkan preparat ke Xylol I, II, dan III masing-masing 3 menit 

untuk melarutkan/melepaskan paraffin yang melekat pada preparat, 

setelah itu dilap pinggir jaringan dengan kain kasa 

2. Memasukkan preparat ke alkohol 100%, 95%, 80%, 70% masing-

masing 2 menit untuk menghilangkan xylol yang terbawa 

3. Mengaliri dengan air mengalir 3 menit untuk menghilangkan sisa 

alkohol pada preparat 

4. Memasukkan preparat ke dalam hematoksilin 7 menit 
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5. Memasukkan preparat ke dalam larutan eosin 7 kali celup 

6. Memasukkan preparat ke dalam alkohol 70 %, 80%, 95%, 100% 3 kali 

celup untuk dehidrasi 

8. Memasukkan preparat ke Xylol I dan II masing-masing 2 menit untuk 

melepaskan sisa alkohol, setelah itu dilap dengan kain kasa sekitar 

jaringan dan tunggu sampai kering 

9. Preparat diberi 1 tetes entelan dan ditutup objek glass 

3.7.4.5  Pemeriksaan Preparat Histopatologi Paru 

1. Preparat dilihat di bawah mikroskop cahaya pada perbesaran 100x 

untuk menentukan letak bronkiolus yang akan dibaca jumlah 

eosinofilnya 

2. Menentukan lima penampang bronkiolus yang akan diamati dan 

menghitung jumlah sel eosinofil di jaringan peribronkhiolus pada 

perbesaran 400x dan identifikasi eosinofil pada perbesaran 1000x 

3. Menghitung jumlah sel eosinofil pada kelima penampang bronkiolus di 

tiap preparat jaringan paru dan mengambil rerata jumlah eosinofil yang 

tampak dalam kelima lapangan pandang 

4. Tiap kelompok terdiri dari 6 mencit, dan dari tiap mencit dibuat 3 

preparat jaringan paru maka pada tiap kelompok nantinya akan 

diperoleh 18 angka mengenai jumlah eosinofil bronkiolus  

5. Menghitung rerata jumlah eosinofil tiap kelompok dari tiga kelompok 

dibandingkan satu sama lain secara statistik. 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram alur penelitian 

 

Terminasi mencit pada hari ke-31 

Analisis data, penafsiran, dan penyimpulan        

hasil penelitian  

Induksi Ovalbumin  

pada hari ke 0-22  

Pakan standar + air 

minum ad libitum 

18 mencit Balb/c, usia 6-8 minggu, berat badan 20-25 gram 

Kelompok Kontrol 

Negatif (K1)                 

6 mencit 

Adaptasi selama 7 hari dengan pakan standar dan air minum ad libitum 

Simple random sampling 

Kelompok      

Perlakuan (P1)                              

6 mencit 

Kelompok Kontrol 

Postif (K2)                       

6 mencit 

Pakan standar + air 

minum ad libitum 

Induksi Ovalbumin  

pada hari ke 0-22  

Suplementasi Zink 

pada hari ke 15-30 

Pembuatan preparat histopatologi paru                                       

(pemeriksaan kuantitatif jumlah eosinofil) 
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3.9 Analisis Data 

 Data yang diperoleh diolah melalui proses cleaning, editing, coding dan 

entrying, kemudian dianalisis secara statistik dan deskriptif. Analisis statistik 

menggunakan program SPSS, sedangkan analisis deskriptif dihitung sentral dan 

sebaran, kemudian hasilnya disajikan dalam tabel sesuai dengan kelompok 

perlakuan. Ukuran pemusatan dan penyebaran data dipilih sesuai distribusi data 

yang diuji secara analisis dengan uji normalitas Saphiro-Wilk.  

Uji hipotesis berdasarkan pemenuhan syarat untuk uji parametrik. Jika 

distribusi data normal, memakai uji One Way ANOVA. Tetapi bila distribusi data 

tidak normal, dianalisis dengan uji non parametrik Kruskal-Wallis. Data dianggap 

bermakna dalam penelitian jika p < 0,05 dengan interval kepercayaan 95%. 

3.10 Etika Penelitian 

Ethical clearance diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. Penelitian ini menggunakan 18 ekor mencit BALB/c  betina yang 

dirawat secara berkelompok dan diberi pakan standar serta intervensi pada hari 

ke-0 hingga 30. Seluruh mencit diterminasi pada hari ke-31 dengan mendislokasi 

sendi atlantooccipital, kemudian organ paru diambil untuk dibuat preparat 

histopatologi untuk hitung jenis eosinofil di jaringan paru. Penelitian ini dilakukan 

di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. 


