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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan menggunakan hewan 

percobaan in vivo. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian dengan 

melakukan intervensi atau perlakuan terhadap suatu variabel (Notoatmodjo, 

2010). Desain penelitian ini adalah Post Test Only with Control Group Design. 

Penelitian ini menggunakan lima kelompok yaitu kelompok kontrol positif, 

negatif, dan tiga kelompok perlakuan. Penelitian ini menggunakan tikus putih 

sebagai hewan uji. 

 

B. Rancangan Percobaan 

K1  O1 

K2  O2 

K3 X1 O3 

K4 X2 O4 

K5 X3 O5 

Gambar 4. Rancangan Percobaan 

Keterangan : 

K1  = Kelompok Kontrol Negatif 

K2  = Kelompok Kontrol Positif 

K3  = Kelompok Perlakuan 1 

K4  = Kelompok Perlakuan 2 

K5  = Kelompok Perlakuan 3 

X1  = Perlakuan 1 (Pemberian Glibenklamid 0,09 mg) 

X2  = Perlakuan 2 (Pemberian herbal serai 0,09g / 200g BB) 

X3  = Perlakuan 3 (Pemberian herbal serai 0,18g / 200g BB) 

O1  = Kadar Asam Urat darah kelompok kontrol negatif 

O2  = Kadar Asam Urat darah kelompok kontrol positif 

O3  = Kadar Asam Urat darah kelompok perlakuan 1 

O4  = Kadar Asam Urat darah kelompok perlakuan 2 

O5  = Kadar Asam Urat darah kelompok perlakuan 3 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Jumlah sampel setiap kelompok perlakuan minimal 5 ekor tiap kelompok. 

Kriteria inklusi: 

a. Tikus putih jantan Rattus norvegicus galur Wistar. 

b. Berat badan 150-200 gram. 

c. Umur 2 bulan. 

Kriteria Ekslusi : 

a. Tikus dalam keadaan sakit. 

b. Tikus mati sebelum pemeriksaan. 

Untuk menghindari dropout peneliti menambahkan 1 ekor tikus tiap 

kelompok sehingga total sampel yang digunakan menjadi 6 ekor tikus 

untuk tiap kelompok sehingga total sampel pada penelitian ini adalah 30 

ekor tikus. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian berupa seduhan herbal serai. Serai yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah serai yang diperoleh dari pasar, kemudian serai 

dirajang / dicincang dan dikeringkan menggunakan cabinet dryer dengan 

pemanasan suhu 40⁰C selama 24 jam, selanjutnya diseduh dengan air 

panas suhu 80⁰C. 
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D. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Waktu  penelitian dilaksanakan pada bulan November – Desember 2018 

2. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variable bebas dalam penelitian ini yaitu Seduhan herbal serai 

(Cymbopogon citratus) 

2. Variable Terikat 

Variable terikat dalam penelitian ini yaitu Kadar asam urat darah 

3. Variabel Pengganggu Terkendali 

a. Makanan 

b. Kondisi lingkungan 

c. Stress 

 

F. Definisi Operasional 

1. Seduhan herbal serai 

Seduhan herbal serai adalah serai yang diperoleh dari pasar, kemudian 

serai dirajang dan dikeringkan menggunakan cabinet dryer pemanasan 

suhu 40⁰C selama 24 jam. Selanjutnya diseduh dengan air panas suhu 80⁰C 
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kemudian didinginkan untuk diberikan kepada tikus putih. Pemberian 

herbal serai kepada tikus putih dengan dosis 0,09g / 200g BB dan 0,18g / 

200g BB. Skala : Rasio. 

2. Kadar asam urat darah 

Kadar asam urat darah adalah kadar asam urat darah tikus putih jantan 

galur Wistar dengan satuan mg/dl. Penilaian kadar asam urat darah diukur 

dengan menggunakan metode enzimatik di Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. Satuan : mg/dl. Skala : Rasio. 

 

G. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti adalah data primer yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan 

pemeriksaan kadar asam urat dari sampel darah yang telah diinduksi 

streptozotocin dan diberi seduhan herbal serai. 

 

H. Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

a. Pemeliharaan  hewan coba 

Kandang hewan coba, pakan standar AD II, peralatan pakan, sonde, 

timbangan digital. 

b. Pembuatan herbal serai 

Timbangan, cabinet dryer, serai. 
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c. Pengambilan darah 

Mikrohematokrit, tabung eppendorf 

d. Pemeriksaan kadar asam urat darah 

centrifuge, rak tabung, tabung reaksi, mikropipet, tip, 

spektrofotometer, reagen pemeriksaan kadar asam urat darah. 

e. Bahan Penelitian 

1) Herbal serai 

Serai dicuci dengan air mengalir hingga bersih lalu di potong dan 

diambil bagian batang, kemudian diiris tipis – tipis. Selanjutnya 

dikeringkan menggunakan cabinet dryer pemanasan suhu 40⁰C 

selama 24 jam. Serai yang telah dikeringkan ditimbang dengan 

berat 0,56g untuk dosis 0,09g / 200g BB dan 1,13g untuk dosis 

0,18g / 200g BB kemudian masing – masing diseduh dengan air 

panas suhu 80⁰C sebanyak 17 ml. Setelah dingin, disonde masing 

– masing sebanyak 2,7ml. 

2) Streptocotozin (STZ) dan nicotinamide 

Pemberian STZ + Nicotinamide dapat membuat hiperglikemia 

pada hewan coba. Dosis STZ yang diberikan sebanyak 45mg / 

200g BB + Nicotinamide 110mg / 200g BB. 

3) Glibenklamid 

Dosis glibenklamid dihitung berdasarkan konversi perhitungan 

dosis: 

Dosis orang dewasa (70 kg) = 56,0 
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Dosis tikus (200 g)   1,0 

Maka bila dosis glibenklamid orang dewasa 5 mg/dose maka 

dosis glibenklamid untuk tikus adalah : 

Dosis tikus   = (1/56) x 5 mg 

     = 0,09mg / 200g BB 

 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Hewan coba diadaptasi selama 7 hari dan diberi pakan standar AD II serta 

minum secukupnya. 

2. Pembuatan herbal serai 

Dosis seduhan herbal serai = 150 ml x konversi 

    = 150 x 0,018 

    = 2,7 ml 

Dosis 1 herbal serai  = 5 g x konversi 

    = 5 x 0,018 

    = 0,09g 

Dosis 2 herbal serai  = 0,09 x 2 

     = 0,18g 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Tikus diadaptasi selama 7 hari dan diberikan pakan standar AD II.  

b. Tikus dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang tidak disuntik 

STZ+NA sebanyak 6 ekor dan kelompok disuntik STZ+NA secara 
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intraperitoneal sebanyak 24 ekor. Kemudian diberikan pakan standar 

dan minum secukupnya selama 3 hari. 

c. Tikus yang tidak disuntik STZ+NA diberi kode sebagai kelompok 1 

(kontrol negatif). 

d. Tikus yang disuntik STZ+NA dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 

kelompok 2, 3, 4, dan 5. 

e. Tikus dipisahkan di tiap kandang untuk mengendalikan faktor stress 

dan lingkungan. Pakan standar dan minum diberikan dengan jumlah 

yang sama tiap tikus untuk mengendalikan faktor makanan. 

f. Kelompok 3 diberikan Glibenklamid 0,09mg / 200g BB, kelompok 4 

diberikan seduhan herbal serai dosis 0,09g / 200g BB, kelompok 5 

diberikan seduhan herbal serai dosis 0,18g / 200g BB selama 28 hari. 

Selama 28 hari juga tetap diberikan pakan standar dan minum ad 

libitum. 

g. Darah diambil untuk sampel pengukuran kadar asam urat setelah 

pemberian serai selama 28 hari. Darah diambil sebanyak 2 ml melalui 

vena orbitalis dengan menggunakan mikrohematokrit kemudian 

disentrifus untuk diambil serum. 

h. Kadar asam urat darah pada tikus diukur menggunakan metode 

enzimatik uricase-PAP 

i. Setelah penelitian tikus dimusnakan dengan cara inhalasi kloroform 

di dalam tempat tertutup. Setelah itu dibungkus dengan plastik, tutup 
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rapat dan disimpan dalam pendingin sebelum dimusnahkan dengan 

pembakaran. 

4. Pengukuran kadar asam urat darah 

Pemeriksaan kadar asam urat : 

Sampel darah tersebut diperiksa kadar asam urat darah dengan metode 

enzimatik uricase-PAP (DiaSys, 2015) 

 Blanko Standar Sampel 

Aquadest 20 µl - - 

Sampel - - 20 µl 

Standar - 20 µl - 

Reagen 1000 µl 1000 µl 1000 µl 

  

Dicampur, inkubasi selama 30 menit pada suhu 20 - 25⁰C atau 10 menit 

pada suhu 37⁰C. Dibaca pada fotometer absorbansi sampel, blanko, dan 

standar reagen pada panjang gelombang 520 nm. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan teknik seperti pada skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Teknik Pengumpulan Data 

30 ekor tikus putih jantan galur wistar 

Diadaptasi selama 7 hari dan diberi pakan standar dan minuman secukupnya 

24 ekor tikus diinduksi STZ 45mg + Nicotinamide 

110mg 

Diberi pakan standar dan minum secukupnya selama 3 

hari 

Randomisasi tikus dibagi 4 kelompok masing – 

masing 6 ekor 

K1 (6 ekor tikus) 

Pengambilan sampel darah lewat vena orbitalis untuk pengukuran kadar asam urat darah 

Pengambilan sampel darah vena orbitalis untuk 

pengukuran kadar gula darah 

Kelompok K2  Kelompok K3 Kelompok K4 Kelompok K5 

 Diberi pakan standar 

(4 minggu) 

Diberi pakan 

standar + 

Glibenklamid 

0,09mg / 200 

g BB 

(4 minggu) 

Diberi pakan 

standar + 

herbal serai 

0,09g / 200g 

BB 

(4 minggu) 

Diberi pakan 

standar + 

herbal serai 

0,18g / 200g 

BB 

(4 minggu) 

 

Diberi pakan 

standar 

Analisa data dan penarikan kesimpulan 


