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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian di bidang Ilmu Farmakologi dan Terapi, 

Biokimia, dan Gizi. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat: 

1) Laboratorium Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

untuk pembuatan ekstrak kulit manggis. 

2) Laboratorium Hewan Coba Universitas Diponegoro untuk pengadaan 

hewan coba, intervensi terhadap hewan coba dan pengambilan sampel. 

3) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk 

pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT 

Penelitian ini dilakukan selama bulan April sampai dengan bulan Juni 

2017. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan desain post 

test only controlled group design pada tikus. Perlakuan yang diberikan yaitu 

dengan memberikan ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L) dan minyak 

jelantah secara per oral melalui sonde, sedangkan luarannya (outcome) adalah 

kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar. 
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Gambar 5. Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

A : Adaptasi 

R : Random sampling allocation 

K : Kelompok kontrol, tikus diberi pakan standar selama 28 hari 

P1 : Kelompok tikus yang diberi pakan standar dan minyak jelantah 

 selama 28 hari 

P2 : Kelompok tikus yang diberi pakan standar, minyak jelantah, dan 

    ekstrak kulit manggis dosis 400mg/KgBB selama 28 hari 

P3 : Kelompok tikus yang diberi pakan standar, minyak jelantah, dan 

    ekstrak kulit manggis dosis 800mg/KgBB selama 28 hari 

OK : Hasil pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT tikus kelompok K 

OP1 : Hasil pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT tikus kelompok P1 

OP2 : Hasil pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT tikus kelompok P2 

OP3 : Hasil pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT tikus kelompok P3 

Tikus 

Wistar 
R 

K 

P1 

P2 

OK 

OP1 

OP2 

A 

P3 OP3 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah tikus Wistar jantan 

3.4.2 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus Wistar jantan 

yang dikandangkan dalam kandang per kelompok dengan siklus pencahayaan 12 

jam, mendapat makan dan minum ad libitum dan dalam suhu ruangan. Sampel 

yang digunakan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

3.4.2.1 Kriteria Inklusi 

 Tikus Wistar jantan 

 Berat badan tikus normal (200 ± 20 gram) 

 Usia tikus 12 minggu 

3.4.2.2 Kriteria Eksklusi 

 Pada pengamatan visual tikus tampak tidak aktif dan sakit 

3.4.2.3 Kriteria Drop Out 

 Tikus mati saat penelitian 

3.4.3 Cara Sampling 

Sampel penelitian diperoleh dengan cara random sampling allocation. 

3.4.4 Besar Sampel 

Besar sampel ditentukan berdasarkan kriteria WHO dalam Research 

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

jumlah minimal 5 ekor tiap kelompok.
49
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Penelitian ini menggunakan 6 ekor tikus Wistar untuk setiap kelompok 

sebagai antisipasi apabila terdapat tikus yang drop out saat adaptasi dan 

perlakuan. Terdapat satu kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan, 

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut didapatkan jumlah sampel keseluruhan 

adalah 24 ekor tikus Wistar jantan. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

 Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia mangostana L) 

3.5.2 Variabel Terikat 

 Kadar SGOT 

 Kadar SGPT 
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3.6 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional dan Cara 

Pengukuran 

Unit Skala 

1 Ekstrak kulit 

manggis 

Ekstrak kulit buah manggis adalah 

ekstrak dari seluruh bagian kulit 

buah manggis (Garcinia 

mangostana L) yang diperoleh dari 

hasil ekstraksi dengan pelarut 

ethanol 70%. Dosis yang diberikan 

adalah 400mg/KgBB tikus pada 

kelompok P2 dan 800mg/KgBB 

tikus pada kelompok P3. Ekstrak 

kulit manggis diberikan secara per 

oral dengan menggunakan sonde 

tiap sore hari. 
50

  

 

 

 

Ya/Tidak Nominal 

2 Kadar SGOT SGOT adalah enzim 

aminotransferase yang berada pada 

hepar dalam konsentrasi tinggi, 

dapat diukur melalui darah sebagai 

indikator jejas pada hepar, dengan 

cara masing-masing kelompok 

dilakukan pengambilan darah 1cc 

melalui pleksus retroorbitalis dan 

didiamkan hingga serum keluar. 

Pemeriksaan kadar SGOT dengan 

metode IFCC tanpa Pyridoxal 

Phosphate 37
o
C. 

U/L Rasio 

3 Kadar SGPT SGPT adalah enzim 

aminotransferase yang berada pada 

hepar dalam konsentrasi tinggi, 

dapat diukur melalui darah, sebagai 

indikator jejas pada hepar, dengan 

cara masing masing kelompok 

dilakukan pengambilan darah 1cc 

melalui pleksus retroorbitalis dan 

didiamkan hingga serum keluar. 

Pemeriksaan kadar SGPT dengan 

metode IFCC tanpa Pyridoxal 

Phosphate 37
o
C. 

U/L Rasio 
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3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat 

1. Pembuatan ekstrak 

a. Kain lunak 

b. Erlenmeyer 

c.  Pisau 

d. Waterbath 

e.  Gelas ukur 

2. Perawatan dan perlakuan hewan coba 

a. Kandang hewan 

b. Timbangan hewan 

c. Sonde lambung syringe 

d. Tabung penampung 

3.  Pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT  

a. Kapas alcohol 

b. Spuit 

c. Tabung penampung 

d. Sentrifuge 

e. Mikropipet (+ yellow tip dan blue tip) 

f. Vortex-mixer 

g.  Spektrofotometer MICROLAB 300 
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3.7.2 Bahan 

1. Pembuatan ekstrak 

a. Kulit Manggis (Garcinia mangostana L) 

b. Ethanol 70% 

c. Aquadest 

2. Perawatan dan perlakuan hewan coba 

a. 24 ekor tikus Wistar jantan 

b. Pakan dan minum standar 

c. Ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L) 

d. Minyak Jelantah 

3. Pemeriksaan kadar SGOT  

a. Darah vena/kapiler dari vena retroorbita 

b. Reagen Kit AST (GOT) (Dyasis) 

 Reagen 1 : Tris pH 7,65    80 mmol/l 

  L-aspartate    240 mmol/l 

  Malate dehydrogenase (MDH) ≥ 600 U/l 

  Lactate dehydrogenase (LDH) ≥ 900 U/l 

 Reagen 2 : 2-Oxoglutarae   12 mmol/l 

  NADH    0,18 mmol/l 

c. Reagen pencuci cuvet khusus (Extran) 

d.  Aquadest 
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4. Pemeriksaan kadar SGPT 

a. Darah vena/kapiler dari vena retroorbita 

b. Reagen Kit ALT (GPT) 

 Reagen 1  : Tris pH 7,15     80 mmol/l 

  L-alanine    240 mmol/l 

  Lactate dehydrogenase (LDH) ≥1700 U/l 

 Reagen 2 : 2-Oxoglutarae   12 mmol/l 

  NADH    0,18 mmol/l 

c. Reagen pencuci Cuvet khusus 

d. Aquadest 

e. NaCl fisiologis (9 g/l) 

 

3.7.3 Jenis Data 

Pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar setelah pemberian 

minyak jelantah dan ekstrak kulit manggis merupakan data primer yang bersifat 

kuantitatif. 

 

3.7.4 Cara Kerja 

3.7.4.1 Pembuatan Minyak Jelantah 

Minyak goreng yang digunakan adalah minyak goreng curah kelapa sawit 

yang dibeli di toko. Proses pemanasan dimulai dengan memasukkan minyak 

goreng sebanyak 2500 mL, kemudian digunakan untuk menggoreng singkong 

selama 8 menit pada suhu mencapai 150
o
C. Setelah 8 menit minyak didinginkan 
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pada suhu ruangan selama 5 jam dan penggorengan akan diulang sebanyak 5 kali 

untuk mendapatkan minyak goreng digunakan 6 kali. Minyak yang digunakan 

adalah minyak yang sama tanpa penambahan. Minyak jelantah diberikan pada 

kelompok perlakuan P1, P2, dan P3 dengan menggunakan sonde tiap pagi hari. 

Dosis minyak jelantah yang diberikan adalah 0,42 ml/200 gram BB tikus.
51,52

 

3.7.4.2 Pembuatan Ekstrak Kulit Manggis 

Buah manggis dicuci bersih kemudian dipisahkan antara kulit dengan 

daging buahnya. Kulit buah dipotong kecil-kecil selanjutnya dikeringkan dengan 

cara diangin-anginkan. Kulit manggis kering kemudian dimaserasi dengan etanol 

70% selama 24 jam, dan diremaserasi lagi sebanyak dua kali. Residu dipisahkan 

dari filtrat melalui proses penyaringan. Filtrat yang diperoleh diuapkan pelarutnya 

pada temperatur 60-70 
o
C untuk mendapatkan ekstrak kental. Untuk mencegah 

terjadinya kontaminasi, ekstrak kental tersebut dipindahkan ke dalam botol kaca 

steril dan dilindungi dari sinar matahari langsung. 

Ekstrak disuspensikan menggunakan CMC (Carboxymethylcellulose) 1% 

sebagai bahan pensuspensi. Suspensi ini disimpan dalam lemari pendingin. Untuk 

menjaga kestabilan suspensi tersebut, suspensi baru dibuat dan diberikan pada 

hewan coba menjelang percobaan. Pemberian pada hewan coba dilakukan secara 

oral dengan teknik sonde sebanyak 2 ml suspensi. 

3.7.4.3 Perlakuan pada Hewan Coba 

Seluruh sampel dikandangkan per kelompok di Laboratorium Hewan Coba 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selama penelitian, tikus Wistar 
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mendapat pakan dan minum standar yang sama. Untuk adaptasi, selama 7 hari 

seluruh tikus Wistar hanya diberi pakan dan minum standar ad libithum. 

Pada hari ke-8, tikus Wistar dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, 

yaitu K (tikus Wistar mendapat pakan standar), P1 (tikus Wistar mendapat pakan 

standar dan minyak jelantah dosis 0,42 ml/200 gram BB), P2 (tikus Wistar 

mendapat pakan standar, minyak  jelantah dosis 0,42 ml/200 gram BB, dan  

ekstrak kulit manggis dosis 400mg/KgBB tikus), dan P3 (tikus Wistar mendapat 

pakan standar, minyak  jelantah dosis 0,42 ml/200 gram BB, dan  ekstrak kulit 

manggis dosis 800mg/KgBB tikus). Perlakuan dilakukan setiap hari selama 28 

hari, yakni mulai hari ke-8 sampai ke-35. 

3.7.4.4 Pengambilan Data 

Setelah perlakuan selama 28 hari, dilakukan pengambilan darah lewat 

plexus retroorbitalis untuk diperiksa kadar SGOT dan SGPT. 

3.7.4.5 Pemeriksaan Kadar SGOT 

1. Membuat sediaan 

a. Blanko aquades 

b. Sampel: 

 Serum atau plasma 100 ul 

 Monoregent  1000 ul 

2. Mencampur dengan seksama menggunakan vortex-mixer 

3. Membaca sampel 1, 2, 3 menit menggunakan spektrofotometer 

MICROLAB 300, pada panjang gelombang 340 nm Mode Kinetik 

dengan blank aquades. 
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4. Melakukan perhitungan 

Kadar SGOT = ΔAbs sampel x – 1745 U/l 

Kisaran tes: ΔA0,16/menit (279,2 U/l) 

Nilai melebihi kisaran tersebut diencerkan 10x dengan 9 g/l NaCl, 

hasil dikali 10. 

3.7.4.6 Pemeriksaan Kadar SGPT 

1. Membuat sediaan 

c. Blanko aquades 

d. Sampel: 

 Serum atau plasma 100 ul 

 Monoregent  1000 ul 

2. Mencampur dengan seksama menggunakan vortex-mixer 

3. Membaca sampel 1, 2, 3 menit menggunakan spektrofotometer 

MICROLAB 300, pada panjang gelombang 340 nm Mode Kinetik 

dengan blank aquades. 

4. Melakukan perhitungan 

Kadar SGOT = ΔAbs sampel x – 1745 U/l 

Kisaran tes: ΔA0,16/menit (279,2 U/l) 

Nilai melebihi kisaran tersebut diencerkan 10x dengan 9 g/l Nacl, hasil 

dikali 10.  
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3.8 Alur Penelitian 
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Gambar 6. Alur penelitian 

 

 

 

24 ekor tikus Wistar jantan 

umur 12 minggu dengan berat 

badan 200 ± 20 gram 

Adaptasi dengan pakan standard selama 7 hari 

Random Sampling Allocation 

K 

(6 tikus 

Wistar) 

P3 

(6 tikus 

Wistar) 

Pakan 

standard  

 

Pakan standar 

+ minyak 

jelantah + 

ekstrak kulit 

manggis dosis 

800mg/KgBB  

Perlakuan selama 28 hari 

Pengambilan Sampel darah (pemeriksaan Kadar SGOT dan SGPT), 

Analisis data 

P1 

(6 tikus 

Wistar) 

Pakan 

standard 

+ minyak 

jelantah 

P2 

(6 tikus 

Wistar) 

Pakan standar 

+ minyak 

jelantah + 

ekstrak kulit 

manggis dosis 

400mg/KgBB 
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3.9 Analisis Data  

Analisis data menggunakan program software statistik.  Data primer yang 

didapatkan dilakukan uji Saphiro-Wilk untuk mengetahui distribusi data. Apabila 

data berdistribusi normal maka dilakukan uji One Way ANOVA untuk 

menganalisis perbedaan antar kelompok, bila terdapat perbedaan yang bermakna 

(p<0,05) akan dilanjutkan dengan uji post hoc LSD untuk uji perbedaan antara 2 

kelompok. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan transformasi 

data. Apabila setelah dilakukan transformasi data, tetap tidak berdistribusi normal, 

maka dilakukan uji Kruskal Wallis yang kemudian dilanjutkan dengan uji Mann 

Whitney. 

3.10 Etika Penelitian 

 Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dan kelayakan etik berupa 

ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan nomor 

ethical clearance yaitu 22/EC/H/FK-RSDK/2017 yang diterbitkan pada tanggal 

17 Mei 2017. Seluruh biaya yang terkait dengan penelitian ditanggung oleh 

peneliti. 

  


