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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi bidang ilmu Biokimia dan Farmakologi. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

(LPPT) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan selama 

bulan April-Mei 2016. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berjenis True Experimental dengan rancangan Post Test Only 

Control Group Design yang menggunakan binatang coba sebagai objek penelitian. 

Perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan ekstrak jintan hitam (Nigella 

sativa) dan simvastatin pada tikus Sprague Dawley yang diberi paparan asap rokok. 

 

    

              x 

              y 

 

Gambar 6. Rancangan penelitian
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Keterangan: 

A : Adaptasi. Pada kelompok ini, sampel diberi pakan standar dan air minum 

ad libitum selama tujuh hari untuk beradaptasi. 

R : Randomisasi. Sampel dibagi ke dalam empat kelompok secara acak. 

K1 : Kelompok kontrol negatif. Kelompok ini diberi pakan standar dan air 

minum ad libitum saja selama 28 hari. 

K2 : Kelompok kontrol positif. Kelompok ini diberi pakan standar, air minum 

ad libitum, dan paparan asap rokok dengan dosis empat batang yang 

diberikan pada pagi dan sore hari. Perlakuan diberikan selama 28 hari. 

P1 : Kelompok perlakuan 1. Kelompok ini diberi pakan standar, air minum 

ad libitum, paparan asap rokok dengan dosis empat batang yang diberikan 

pada pagi dan sore hari selama tujuh hari. 

x : Perlakuan pada kelompok perlakuan 1 yaitu pemberian ekstrak jintan 

hitam dengan dosis 500 mg/hari mulai hari ke-8 hingga hari ke-28. 

P2 : Kelompok perlakuan 2. Kelompok ini diberi pakan standar, air minum 

ad libitum, paparan asap rokok dengan dosis empat batang yang diberikan 

pada pagi dan sore hari selama tujuh hari. 

y : Perlakuan pada kelompok perlakuan 2 yaitu pemberian simvastatin 

melalui sonde lambung dengan dosis 0,2 mg/ml/hari mulai hari ke-8 

hingga hari ke-28. 

LK1 : Kadar kolesterol LDL serum kelompok K1. 

LK2 : Kadar kolesterol LDL serum kelompok K2. 

LP1 : Kadar kolesterol LDL serum kelompok P1. 
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LP2 : Kadar kolesterol LDL serum kelompok P2. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah 24 ekor tikus Sprague Dawley. Sampel 

dikondisikan dalam kandang yang terbuat dari bahan stainless steel, dengan siklus 

pencahayaan 12 jam, mendapat makan dan minum ad libitum, dan suhu kandang 

28-32°C. 

3.4.1.1 Kriteria Inklusi 

1)  Tikus Sprague Dawley jantan, 

2)  Usia tikus 12 minggu 

3)  Berat badan tikus 200-250 gram. 

3.4.1.2 Kriteria Eksklusi 

1)  Kelainan anatomis pada tikus, 

2)  Pada pengamatan visual, tikus tampak sakit dan/atau tidak aktif. 

3.4.1.3 Kriteria Drop Out 

1) Tikus mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% berat badan awal, 

2) Tikus diare selama masa penelitian, 

3) Terdapat perubahan perilaku (lemas, tidak mau makan), 

4) Tikus mati dalam percobaan. 
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3.4.2 Cara Sampling 

Pemilihan sampel penelitian dengan menggunakan metode randomisasi 

sederhana (simple random sampling). 

3.4.3 Besar Sampel 

Besar sampel menurut ketentuan penelitian hewan coba berdasarkan WHO 

adalah minimal 5 ekor per jenis kelamin sampel dalam setiap kelompok. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 6 ekor setiap kelompok, 

sebagai antisipasi apabila terdapat tikus yang drop out selama penelitian 

berlangsung. Terdapat empat kelompok dalam penelitian ini, yaitu K1, K2, P1, dan 

P2, sehingga jumlah total sampel adalah 24 ekor. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak jintan hitam 

(Nigella sativa) dan simvastatin. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol LDL serum. 
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3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi operasional 

No. Variabel Unit Skala 

1. Ekstrak Jintan Hitam (N. sativa) 

Hasil olahan biji jintan hitam yang 

diekstraksi dengan metode soxhletasi. 

Ekstrak jintan hitam diberikan pada tikus 

Sprague Dawley dengan dosis 500 mg/hari. 

mg Nominal 

2. Simvastatin 

Obat hipolipidemik yang bekerja dengan 

menghambat enzim HMG-KoA reduktase. 

Simvastatin diberikan pada tikus Sprague 

Dawley dalam bentuk larutan 0,2 mg/ml yang 

diberikan melalui sonde lambung. 

mg/ml Nominal 

3. Kolesterol LDL Serum 

Salah satu lipoprotein utama yang kaya akan 

kolesterol dan berfungsi untuk mengangkut 

kolesterol untuk sel. Kadar kolesterol LDL 

serum diukur dengan pemeriksaan yang 

menggunakan metode enzimatik. 

mg/dl Rasio 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

1) Serum darah pleksus retroorbital tikus Sprague Dawley 

2) Ekstrak jintan hitam (N. sativa) 

3) Simvastatin generik 5 mg 

4) Kit Kolesterol LDL 
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3.7.2 Alat 

1) Kandang tikus 

2) Timbangan 

3) Sonde lambung 

4) Spuit 

5) Swab alcohol 70% 

6) Tabung sentrifus 1,5 

ml 

7) Vortexer 

8) Centrifuge 

9) Mikropipet 

10) Kuvet 

11) Spektrofotometer 

3.7.3 Jenis Data 

Kadar kolesterol LDL serum tikus Sprague Dawley setelah diberi ekstrak 

jintan hitam (N. sativa) dan simvastatin adalah data primer. 

3.7.4 Cara Kerja 

3.7.4.1 Penentuan Dosis Terapi 

Melalui penelitian terdahulu, ditemukan bahwa pemberian ekstrak jintan 

hitam pada tikus sebesar 1-2 g/kgBB/hari selama 10 hari dapat menunjukkan efek 

terapeutik.54,55 Penelitian lain yang bertujuan untuk mengetahui dosis toksik akut 

ekstrak jintan hitam juga menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jintan hitam 

sebanyak 3 g/kgBB masih belum menunjukkan efek toksik dari ekstrak tersebut.56 

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti memutuskan untuk memberikan ekstrak 

jintan hitam dengan dosis sebesar 2 g/kgBB/hari, atau sebesar 2 mg/gBB/hari. 

Berat badan tikus yang dijadikan sampel adalah 200-250 gram, maka dosis 

ekstrak jintan hitam per hari untuk tikus adalah 400-500 gram/hari. Guna 

memberikan kepastian dan kemudahan bagi peneliti dalam memberikan ekstrak, 
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maka dosis ekstrak jintan hitam harian yang diberikan pada tikus adalah 500 

mg/hari untuk seluruh hewan coba. 

Dosis simvastatin yang lazim diberikan adalah 5-40 mg/hari, dan dosis 

pada awal terapi adalah 10 mg/hari, diberikan dalam single dose.57 Konversi dosis 

manusia ke tikus adalah 0,018. 

Maka dari itu, dosis terapi harian simvastatin untuk tikus (D): 

D = 0,018 x 10 mg 

 = 0,18 mg 

Selanjutnya, D dibulatkan menjadi 0,2 mg agar memudahkan pengukuran 

simvastatin dan memberikan kepastian dosis simvastatin terhadap tikus. 

3.7.4.2 Perlakuan Terhadap Hewan Coba 

Seluruh sampel tikus Sprague Dawley dikandangkan secara berkelompok di 

LPPT UGM. Selama penelitian berlangsung, sampel mendapatkan pakan dan air 

minum standar yang sama. Untuk adaptasi, sampel hanya diberikan pakan standar 

dan air minum ad libitum selama tujuh hari pertama. Selanjutnya, sampel dibagi 

secara acak ke dalam empat kelompok sebagai berikut. 

1) Kelompok Kontrol Negatif (K1) 

Kelompok kontrol negatif hanya diberikan pakan standar dan air 

minum ad libitum. 

2) Kelompok Kontrol Positif (K2) 

Kelompok kontrol positif diberikan pakan standar, air minum ad 

libitum, dan paparan asap rokok dengan dosis empat batang per hari, 

yang diberikan pagi dan sore hari. 
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3) Kelompok Perlakuan Ekstrak Jintan Hitam (P1) 

Kelompok perlakuan ekstrak jintan hitam diberikan pakan standar, 

air minum ad libitum, paparan asap rokok dengan dosis empat 

batang per hari yang diberikan pagi dan sore hari, dan ekstrak jintan 

hitam dengan dosis 500 mg/hari. 

4) Kelompok Perlakuan Simvastatin (P2) 

Kelompok perlakuan simvastatin diberikan pakan standar, air 

minum ad libitum, paparan asap rokok dengan dosis empat batang 

per hari yang diberikan pagi dan sore hari, dan larutan simvastatin 

dengan dosis 0,2 mg/ml/hari yang diberikan melalui sonde lambung. 

Tablet simvastatin 5 mg digerus sampai menjadi serbuk dan 

dilarutkan dalam akuades 25 ml, sehingga konsentrasi simvastatin 

akan sebesar 0,2 mg/ml. 

Perlu diketahui bahwa kelompok K2, P1, dan P2 telah diadaptasikan 

terlebih dahulu terhadap asap rokok selama tujuh hari sebelum diberi perlakuan. 

3.7.4.2.1 Pemaparan Asap Rokok 

Pemaparan asap rokok dilakukan dalam kandang khusus pemaparan yang 

terhubung dengan rokok yang dibakar secara tidak langsung. Kandang pemaparan 

asap memiliki ventilasi agar udara bebas dapat masuk ke dalam kandang. Rokok 

yang dipakai adalah rokok kretek merk tertentu dengan kadar tar 39 mg dan nikotin 

2,3 mg. 
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3.7.4.3 Pemeriksaan Kadar Kolesterol LDL Serum 

Pemeriksaan kadar kolesterol LDL serum dilakukan di LPPT UGM unit I 

menggunakan spektrofotometer dengan metode enzimatik. 

1) Darah vena retroorbital tikus Sprague Dawley diambil sebanyak 1 

cc 

2) Darah vena tikus didiamkan selama 30 menit, kemudian 

disentrifugasi dalam kecepatan 1.000-2.000 rpm selama 10 menit 

oleh refrigerated centrifuge. Supernatan yang terbentuk adalah 

serum 

3) Serum yang sudah terbentuk diambil dengan mikropipet sebanyak 

20 µl dan dipindahkan ke dalam tabung sentrifus 1,5 ml. Serum 

kemudian ditambahkan reagen presipitasi sebanyak 20 µl. 

Campuran serum dan reagen presipitasi kemudian dicampur dengan 

vortexer dan disentrifus selama 5 menit dalam kecepatan 9.500 rpm 

4) Supernatan yang terbentuk dibuang dan pellet yang terbentuk 

disisakan. Pellet ditambahkan phosphate buffer solution (PBS) 

sebanyak 40 µl, dan dicampurkan dengan repeated pipetting. 

Kemudian dibuat larutan blanko, standar, dan sampel dengan 

campuran sebagai berikut. 
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Tabel 4. Larutan dalam pemeriksaan kolesterol LDL 

Larutan Pellet & PBS Assay Buffer 

Standard 

(kolesterol 300 

mg/dl) 

Blanko  50 µl  

Standar  145 µl 5 µl 

Sampel 24 µl 96 µl  

5) Ketiga larutan dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian dibuat 

working reagent yang terdiri antara campuran 55 µl assay buffer, 1 

µl enzyme mix, dan 1 µl dye reagent. Working reagent 50 µl 

kemudian ditambahkan ke kuvet standar dan sampel, kemudian 

dicampurkan 

6) Ketiga larutan diinkubasi 30 menit dalam suhu ruangan, dan dibaca 

nilai optical density (OD) pada 570 nm di spektrofotometer 

7) Kadar kolesterol LDL dihitung dengan rumus di bawah ini. 

[LDL]=
OD LDL-OD Blanko

OD Standar-OD Blanko
 x 100 (mg/dl) 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur penelitian 

24 ekor tikus Sprague Dawley berumur 12 

minggu dengan berat badan 200-250 gram 

Adaptasi pakan standar dan air ad libitum 

(7 hari) 

Randomisasi 

Kontrol Negatif 

(n = 6) 

Kontrol Positif 

(n = 6) 

Perlakuan 1     

(n = 6) 
Perlakuan 2     

(n = 6) 

Pakan standar 

dan air ad 

libitum 

(28 hari) 

Adaptasi asap 

rokok 4 batang/hari 

(7 hari) 

Adaptasi asap 

rokok 4 batang/hari 

(7 hari) 

Adaptasi asap 

rokok 4 batang/hari 

(7 hari) 

Pakan standar 

dan air ad 

libitum + 

paparan asap 

rokok (4 batang 

rokok/hari) 

(21 hari) 

Pakan standar dan 

air ad libitum + 

paparan asap rokok 

(4 batang 

rokok/hari) + 

ekstrak jintan hitam 

500 mg/hari 

(21 hari) 

Pakan standar dan 

air ad libitum + 

paparan asap 

rokok (4 batang 

rokok/hari) + 

simvastatin 0,2 

mg/hari 

(21 hari) 

Pemeriksaan kadar kolesterol LDL 

Analisis data dan uji statistik 

Kesimpulan 
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3.9 Analisis Data 

Analisis data primer yang didapatkan telah dilakukan uji normalitas data dengan 

uji Shapiro-Wilk untuk melihat sebaran distribusi data dan uji levene’s test 

untuk melihat homogenitas data. Data yang didapatkan berdistribusi normal, 

sehingga dapat dilakukan uji one way Anova untuk menganalisis perbedaan 

antar kelompok. Hasil dari uji one way Anova tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna, maka tidak dilakukan uji post hoc untuk uji perbedaan dua 

kelompok. 

 

3.10 Etika Penelitian 

Ethical Clearance telah diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

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

Kariadi dengan nomor 591/EC/FK-RSDK/2016. 
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3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 5. Jadwal penelitian 

Kegiatan 

November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi literature                                                                 

Penyusunan proposal                                                                 

Seminar proposal                                                                 

Ethical Clearance                                                                 

Persiapan alat dan bahan                                                                 

Persiapan laboratorium                                                                 

Penelitian                                                                 

Analisis data                                                                 

Penyusunan laporan                                                                 

Seminar hasil                                                                 

 


