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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah

dengan menggunakan rancangan eksperimental murni (pure experimental) yang

dikerjakan di laboratorium secara in vivo. Rancangan penelitian yang digunakan

adalah Randomized Post Test Only Control Group Design. Kelompok penelitian

ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok

eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan khusus sedangkan kelompok

kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan.

4.2 Populasi dan Sampel

Binatang coba dalam penelitian ini adalah tikus wistar jantan (Rattus

norvegicus) yang dipelihara di Laboratorium Faal Fakultas Kedokteran

Universitas Brawijaya Malang. Pemeliharaan dilakukan dalam kandang yang

bersih. Sampel penelitian dipilih berdasarkan beberapa kriteria.

Kriteria inklusinya adalah tikus putih jantan Rattus norvegicus, umur 2,5-3

bulan, berat badan 200-300 gram, dan belum pernah digunakan untuk penelitian.

Tikus dalam keadaan sehat ditandai dengan gerakannya yang aktif, mata jernih,

dan berbulu tebal berwarna putih mengkilap.

Kriteria eksklusinya adalah tikus tersebut mengalami tanda-tanda infeksi

pada soket gigi selama penelitian berlangsung, tikus yang selama penelitian

mengalami penurunan berat badan secara drastis, tikus tersebut sakit selama
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masa adaptasi 7 hari (tikus tidak bergerak aktif), dan tikus yang mati selama

perlakuan berlangsung.

Tikus jenis Rattus norvegicus dipilih sebagai populasi penelitian karena

tikus merupakan hewan coba yang tergolong jinak, mudah perawatannya, dan

fungsi metabolismenya mirip dengan manusia. Sampel kemudian dibagi ke

dalam empat kelompok dengan teknik random sampling.

Teknik randomisasi untuk pengelompokan perlakuan menggunakan

metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) mengingat baik hewan coba, bahan

pakan, dan bahan penelitian lainnya adalah homogen. Pada rancangan ini

dimungkinkan setiap hewan coba berpeluang sama untuk mendapat kesempatan

sebagai sampel baik dalam kelompok perlakuan maupun dalam kelompok

kontrol. (Sugito, 2009)

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri

Malang, Laboratorium Faal Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Malang dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan.

4.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi 3 variabel, yaitu:
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4.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak daun mengkudu yang

diberikan secara per oral dibagi dalam 4 kelompok:

a. Kelompok P0 (kontrol): tikus dengan perlakuan ekstraksi gigi tanpa

ekstrak daun mengkudu

b. Kelompok P1: tikus dengan perlakuan ekstraksi gigi yang diberi ekstrak

daun mengkudu dengan konsentrasi 20% (2ml/200-300 gram BB)

c. Kelompok P2: tikus dengan perlakuan ekstraksi gigi yang diberi ekstrak

daun mengkudu dengan konsentrasi 40% (2ml/200-300 gram BB)

d. Kelompok P3: tikus dengan perlakuan ekstraksi gigi yang diberi ekstrak

daun mengkudu dengan konsentrasi 80% (2ml/200-300 gram BB)

4.4.2 Variabel Kontrol

Variabel kontrol terdiri dari nutrisi makanan dan minuman hewan coba,

kebersihan kandang, jenis, umur, berat badan hewan coba, dan konsentrasi

ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia L.)

4.4.3 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah jumlah sel makrofag di soket mandibula tikus

wistar jantan Rattus norvegicus.
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4.5 Estimasi Jumlah Pengulangan

Dalam penelitian ini terdapat 4 kelompok perlakuan, dengan demikian

jumlah pengulangan yang dihitung menggunakan rumus Federer adalah sebagai

berikut:

(n-1)(t-1) > 15 ; dengan

t= jumlah kelompok

n= jumlah pengulangan penelitian

Pada penelitian ini t= 4, maka hasilnya adalah:

(n-1)(4-1) ≥ 15

4n-n-4+1 ≥ 15

3n-3 ≥ 15

3n ≥ 18

n ≥ 6

Jadi jumlah estimasi pengulangan penelitian ini adalah sebanyak 6 kali

pengulangan.

Tikus ada 4 kelompok perlakuan. Bila dikali sebanyak 6 kali pengulangan

maka menjadi 24 ekor tikus. Lalu ditambah 1 ekor tikus pada setiap kelompok

perlakuan sebagai tikus cadangan, maka totalnya 24+4=28 ekor tikus sebagai

sampelnya.
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4.6 Alat dan Bahan Penelitian

4.6.1 Alat Penelitian

a. Neraca ohauss

b. Kandang tikus

c. Needle holder yang dimodifikasi untuk ekstraksi gigi tikus

d. Sonde gastrik

e. Pisau lecron yang dimodifikasi untuk memisahkan akar gigi dengan

gingiva

f. Syringe 3 cc steril

g. Peralatan untuk pengambilan sampel

h. Peralatan untuk membuat sediaan

i. Kotak kaca sebagai ruang pembiusan

j. Mikroskop cahaya

k. Gunting bedah

4.6.2 Bahan Penelitian

a. Makanan dan minuman binatang coba

b. Eter 10%

c. Akuades steril

d. Bahan anestesi lokal

e. EDTA 14%

f. Formalin 10%

g. Alkohol 70%

h. Ethanol 96%

i. Xylol
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j. Parafin cair

k. Pewarna hematoksilin eosin (HE)

l. Cairan anestetik ketamin

m. Masker

n. Sarung tangan

o. Kapas

p. Novalgin
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4.7 Definisi Operasional

4.7.1 Jumlah Makrofag

Jumlah makrofag dapat dilihat per lapang pandang pada sediaan atau

preparat sampel pasca ekstraksi gigi soket mandibula tikus Rattus norvegicus.

Sediaan tersebut dipotong secara melintang dan diberi pewarnaan Hematoksilin

Eosin (HE).

Setelah dilakukan teknik pewarnaan tersebut maka secara histologis sel

makrofag akan terlihat bentukan sitoplasma terpulas gelap mengandung granula,

inti berwarna keunguan berbentuk bulat atau ginjal.

Menurut Widjajanto (2005) bahwa ukuran makrofag yaitu sedang sampai

besar (15-80µm), sering dalam bentuk ameboid serta intinya bulat atau lonjong.

4.7.2 Ekstraksi Gigi

Pencabutan gigi atau ekstraksi gigi adalah suatu tindakan pengambilan

gigi dari dalam soket tulang alveolar (Howe, 1999). Ekstraksi gigi pada

eksperimen ini dilakukan pada gigi insisivus rahang bawah tikus Rattus

norvegicus.

4.7.3 Daun Mengkudu

Daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) diperoleh dari tanaman mengkudu

yang berusia sekitar 1 tahun atau yang masih muda. Daun yang digunakan

adalah daun yang hijau, segar, dan masih muda.
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4.8 Prosedur Penelitian

4.8.1 Alur Penelitian

Pada tahap awal penelitian, dilakukan pembuatan ekstrak daun

mengkudu dengan berbagai konsentrasi, persiapan alat dan bahan penelitian,

kemudian aklimatisasi selama 1 minggu. Setelah alat dan bahan dipersiapkan

maka dilanjutkan dengan melakukan prosedur ekstraksi gigi pada seluruh tikus

wistar jantan, pengelompokan perlakuan dan sampel. Setelah itu pemberian

perlakuan sesuai konsentrasi ekstrak daun yang sudah ditentukan. Lalu tikus

dikelompokkan ke dalam kandang dengan tiap kandang berisi 1 ekor tikus

berdasarkan kelompok perlakuan. Dilakukan pembedahan pada hari ke 6 setelah

pemberian ekstrak yang diikuti dengan pembuatan preparat dan penghitungan

variabel jumlah sel makrofag. Selanjutnya adalah menganalisis data dan menarik

kesimpulan.

4.8.2 Persiapan dan Pemeliharaan Binatang Coba

Sebelum melakukan eksperimen pemberian ekstrak mengkudu pasca

ekstraksi gigi tikus wistar jantan, tentunya harus memperhatikan kondisi tikus

tersebut. Tikus wistar jantan putih harus memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi

seperti yang sudah disebutkan di atas. Tikus lalu dipelihara di Laboratorium Faal

FK UB yang dimasukkan ke dalam kandang bersih selama 7 hari dengan

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kandang tersebut masing-masing

diisi 1 ekor tikus wistar jantan putih beralaskan sekam dan ditutup dengan kawat

kasa. Sekam diganti setiap 2x seminggu. Kandang tikus juga harus rutin

dibersihkan. Tikus diberi makan 10-20 g/hari/ekor dan minum tikus yaitu 20-45

ml/hari/ekor.
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4.8.3 Ekstraksi Gigi Tikus

4.8.3.1 Persiapan Sebelum Anestesi

a. Sebelum dianestesi tikus harus dipastikan sehat dan tidak stress

b. Tikus ditimbang untuk menentukan dosis obat

c. Tikus harus memiliki akses ke air minum satu jam sebelum

dilakukan anestesi

4.8.3.2 Pelaksanaan Anestesi dan Ekstraksi Gigi

Anestesi yang digunakan adalah anestesi intraperitoneal karena

kebanyakan digunakan untuk induksi. Dalam eksperimen ini digunakan ketamin

karena stabil pada suhu kamar, relatif aman, dan sifat analgesiknya sangat

tinggi. Ketamin diinduksi secara intra peritoneal dengan dosis 0,1ml/200-

300grBB.

Alkohol 70% dioleskan pada bagian yang akan dianestesi pada tikus.

Injeksi intraperitoneal dilakukan pada 2/3 posterior dari perut. Setelah jarum

disuntikkan lalu dilakukan aspirasi untuk memastikan bahwa tidak ada darah

yang terambil. Jika ada darah yang terambil maka gunakan jarum yang baru, lalu

disuntikkan lagi pada daerah baru yang dimungkinkan tidak akan terambil darah.

Lakukan lagi aspirasi, setelah sudah pasti tidak ada darah terambil maka bisa

dilakukan defonir.

Setelah dianestesi, tikus akan kehilangan kesadaran dalam beberapa

saat. Setelah itu bisa dilakukan pemisahan akar gigi dari soket mandibula tikus

dengan menggunakan lecron yang sudah dimodifikasi. Lalu dilakukan ekstraksi

gigi tikus dengan menggunakan needle holder yang sudah dimodifikasi secara
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perlahan agar gigi tikus tidak patah. Kemudian soket mandibula tikus diirigasi

dengan akuades steril dan kontrol perdarahan dengan kasa steril/tampon.

4.8.3.3 Perawatan Pasca Ekstraksi Gigi

Setelah ekstraksi gigi, tikus kelompok kontrol diberi obat analgesik

Novalgin 500 mg/kgBB untuk menghindari tikus tersebut sakit atau mati yang

diberikan pada hari pertama pasca ekstraksi. Tikus pada setiap kelompok diberi

makanan standar yang sudah diencerkan dan diberi minum secukupnya.

Kemudian pemberian ekstrak daun mengkudu dengan menggunakan sonde

gastrik melalui mulut tikus agar dapat langsung menuju lambung tanpa proses

mekanik di rongga mulut. Pemberian makan dan minum dilakukan 1x sehari.

4.8.4 Pembuatan Ekstrak Daun Mengkudu

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya (Baroroh dkk, 2014)

ekstrak daun mengkudu dibuat dengan teknik maserasi. Daun mengkudu

mulanya dijemur selama beberapa hari di bawah sinar matahari kemudian dibuat

serbuk (simplisia) dengan cara dihancurkan menggunakan blender. Serbuk

simplisia lalu dimaserasi dengan merendam ke dalam larutan etanol 96% sampai

terendam seluruhnya ± 24 jam.

Etanol adalah bahan pelarut yang digunakan untuk melarutkan bahan-

bahan kimia yang akan dikonsumsi manusia untuk kebutuhan pewarna

makanan, perasa, obat-obatan, dan lain-lain. Etanol sering digunakan sebagai

pelarut karena titik didihnya cukup rendah sehingga pelarut mudah diuapkan

tanpa menggunakan suhu tinggi (Munawaroh S; Handayani PA, 2010). Pelarut



34

etanol 96% juga bersifat polar yaitu agar zat aktif di dalam daun mengkudu

terutama flavonoid dapat tertarik oleh pelarut (Dewi IL dkk, 2013).

Setelah merendam dalam larutan etanol kemudian disaring menggunakan

kertas penyaring/filtrat. Langkah ini diulang sebanyak tiga kali. Filtrat hasil

maserasi atau ekstrak cair dikumpulkan kemudian diuapkan dengan evaporator

suhu 80°C (Rotary Vacuum Evaporator) untuk memisahkan dengan pelarutnya

hingga diperoleh ekstrak kental.

Ekstrak kental tersebut kemudian dibuat dalam beberapa konsentrasi

yaitu 20%, 40%, dan 80% (Aryadi IGAIP, 2014). Konsentrasi tersebut adalah

20% ekstrak daun mengkudu, dimana untuk 20gr ekstrak kental akan dilarutkan

dalam 100ml aquades, 40gr ekstrak kental dilarutkan dalam 100ml aquades, dan

80gr ekstrak kental dilarutkan dalam 100ml aquades.

Ekstrak yang sudah diencerkan tersebut kemudian diberikan secara per

oral pasca ekstraksi gigi diberikan dengan menggunakan sonde gastrik melalui

mulut tikus agar bisa langsung masuk ke lambung. Pemberian pada kelompok

perlakuan I sebanyak 2ml/200-300gr BB, kelompok perlakuan II sebanyak

2ml/200-300gr BB, dan kelompok perlakuan III sebanyak 2ml/200-300gr BB.

Pemberian ekstrak dilakukan selama satu kali sehari selama 5 hari.

4.8.5 Pengambilan Sampel Jaringan

Pengambilan sampel jaringan dilakukan pada hari keenam dengan

menggunakan eter 10% dosis letal. Tikus lalu dimasukkan dalam toples yang

berisi kapas dan eter 10%. Bila tikus sudah mati maka tikus lalu rahangnya

dipotong menggunakan scalpel no.11 dan gunting bedah. Kemudian mandibula
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tikus diambil dan direndam dalam botol kecil berisi formalin 10% sebelum dibuat

sediaan histologi dengan pewarnaan HE.

4.8.6 Pembuatan Sediaan Histologi dengan Teknik Pewarnaan Hematoksilin

Eosin

1. Sampel jaringan yang telah diambil difiksasi dalam larutan formalin

10% selama 18-24 jam

2. Kemudian dicuci menggunakan air mengalir selama 15-30 menit

3. Dekalsifikasi menggunakan EDTA 14%

4. Lalu cuci kembali menggunakan air selama 15 menit

5. Dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat

6. Bersihkan menggunakan xylol

7. Kemudian lakukan impregnasi menggunakan parafin cair dengan

suhu 55˚C - 80˚C

8. Setelah itu lakukan penanaman jaringan ke dalam parafin blok

(embedding)

9. Kemudian lakukan pendinginan selama 24 jam

10. Lalu sayatlah sediaan menggunakan mikrotom rotary dengan

ketebalan berkisar 3-6µ

11. Letakkan sayatan pada object glass dengan suhu 50˚C

12. Setelah menempel, diamkan selama 24 jam

13. Kemudian lakukan pewarnaan menggunakan Hematoksilin Eosin

Berikut adalah prosedur pewarnaan sediaan histologi dengan teknik HE:

a. Mencelupkan sediaan dalam larutan xylol A selama 2 menit

b. Memindahkan sediaan dalam larutan xylol B selama 2 menit
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c. Mencelupkan ke dalam alkohol absolute 2 bak (bak 1 dan bak 2),

masing-masing selama 1 menit

d. Mencelupkan ke dalam alkohol 95% 2 bak (bak 1 dan bak 2), masing-

masing selama 1 menit

e. Mencuci sediaan dengan air mengalir selama 10 menit

f. Memasukkan sediaan ke dalam larutan mayer hematoksilin selama

15 menit

g. Mencuci kembali dengan air

h. Memasukkan kembali ke dalam eosin selama 15 detik-2 menit

i. Memasukkan dalam alkohol 95% 2 bak (bak 1 dan bak 2), masing-

masing 2 menit

j. Memasukkan dalam alkohol absolute 2 bak (bak 1 dan bak 2),

masing-masing 2 menit

k. Memasukkan dalam xylol bak 1 dan bak 2, masing-masing 2 menit

l. Mounting

4.8.7 Pengamatan Sediaan Histologi dan Pengambilan Data

Pengamatan sediaan histologi soket mandibula tikus yang dibedah pada

hari ke-6 dilakukan menggunakan mikroskop digital dengan perbesaran 400x

dan dibuat foto preparat. Sampel lalu dilihat dalam 10 lapang pandang dan sel

makrofag dihitung tiap lapang pandang. Jumlah total sel makrofag pada masing-

masing sampel lalu dirata-rata kemudian jumlah tersebut tiap kelompok dibagi

dengan jumlah sampel untuk mengetahui rata-rata jumlah sel makrofag dalam

tiap kelompok.
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4.9 Analisis Data

Hasil pengukuran jumlah sel makrofag pada tikus kontrol dan tikus yang

diberi perlakuan lalu dianalisa secara statistik dengan uji one way ANOVA

menggunakan program SPSS dengan tingkat signifikansi 0,05 (p=0,05) dan taraf

kepercayaan 95% (α=0,05). Untuk menghitung perbedaan hasil dari masing-

masing konsentrasi yang diberikan, maka dilakukan perhitungan dengan

menggunakan metode Tukey atau Honestly Significant Difference/HSD.
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4.10 Alur Penelitian

Sampel tikus Rattus norvegicus (28 ekor)

Pemeliharaan selama 7 hari

Pembagian kelompok perlakuan (P0, P1, P2, P3)

Tikus dianestesi intraperitoneal dengan ketamin dosis 0,1ml/200-300grBB

Pencabutan gigi incisivus rahang bawah hari ke-8

Pemberian ekstrak daun mengkudu selama 5 hari

Pembedahan mandibula tikus pada hari ke-6

Pembuatan sediaan histologi dengan pewarnaan HE

Pengamatan hasil sediaan dengan mikroskop digital perbesaran 400x
dan dibuat foto preparat

Analisis data

Kelompok P0

Tanpa
perlakuan (7
ekor)

Kelompok P3

Ekstrak 80%
2ml/200-300
gr (7 ekor)

Kelompok P2

Ekstrak 40%
2ml/200-300
gr (7 ekor)

Kelompok P1

Ekstrak 20 %
2ml/200-300
gr (7 ekor)


