
BAB 4 METODE PENELITIAN 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama  bulan Januari 2015 – April 2015 di 

Laboratorium Biosistematis Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dan Laboratorium Biokimia FMIPA Universitas Brawijaya 

Malang. 

4.2 Alat dan Bahan 

4.2.1 Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

kandang pemeliharaan hewan (desain bak ukuran 30x10x15 cm), tempat 

minum hewan coba, disetting set, blue and yellow tips, mikropipet, mortar 

dan pestel, spuit, sentrifugator,vorteks, sonikator, magnetic stirrer, 

microtube, labu ukur, centrifuge tube, neraca analitik, disposable sy-rynge, 

refrigerator, tabung appendof, timer, vortex (GUO HUQ), PH meter, 

seperangkat alat elektroforesis, seperangkat alat western blot, kaca load, 

comb (sisir), kompos listrik, freezer -20°C dan kertas NC.  

4.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan antara lain organ tiroid anjing, larutan 

Phosphat Buffer Saline asida (PBS-asida), tikus putih (Rattus norvegicus), 

Complete Freud’s Adjuvant/ CFA (Sigma F-5881, USA), Incomplete 

Freud’s Adjuvant/ IFA (Sigma F-5506, USA), pasir kuarsa, etanol absolut, 

Upper Gel Buffer (UGB), Lower Gel Buffer (LGB), aquades, 

Amoniumpersulphate (APS), TEMED, Reducing Sample Buffer (RSB), 



kertas NC, kertas saring, western blue substrat, running buffer, sampel 

protein (tikus model hipotiroidisme), antibodi TPO, dan goat anti rat. 

4.3 Tahapan Penelitian 

1. Rancangan penelitan dan persiapan hewan coba 

2. Isolasi dan perhitungan kadar tiroglobulin anjing 

3. Perhitungan dosis dan metode injeksi tiroglobulin anjing 

4. Injeksi tiroglobulin anjing pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

5. Perhitungan dosis ikan teri (Stolephorus sp) asin pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) 

6. Terapi tikus putih (Rattus norvegicus) dengan ikan teri (Stolephorus 

sp) asin 

7. Proses pembedahan, pengambilan jaringan tiroid dan serum darah 

8. Pengujian SDS-PAGE dan Western blot 

9. Pengamatan Hasil SDS-PAGE dan Western blot 

4.4 Prosedur Penelitian 

4.4.1 Rancangan Penelitian dan Persiapan Hewan Coba 

Tabel 4.1 Rancangan Penelitian 

Kelompok 
Tikus Perlakuan 

A Tikus kontrol, yaitu tikus tanpa perlakuan 
 

B 
Tikus hipotiroidisme yaitu tikus dengan perlakuan 
injeksi tiroglobulin anjing dengan dosis 200 μg/μL pada 
hari ke-0, hari ke-14 dan ke-28 

C 

Tikus hipotiroidisme yaitu tikus yang diinjeksi 
tiroglobulin anjing dengan dosis 200 μg/μL dan 
diberikan terapi ikan teri asin 6 mg/kg BB selama 7 hari 

D 

Tikus hipotiroidisme yaitu tikus yang diinjeksi 
tiroglobulin anjing dengan dosis 200 μg/μL dan 
diberikan terapi ikan teri asin 6 mg/kg BB selama 14 hari 



E 

Tikus hipotiroidisme yaitu tikus yang diinjeksi 
tiroglobulin anjing dengan dosis 200 μg/μL dan 
diberikan terapi ikan teri asin 6 mg/kg BB selama 21 hari 

Estimasi besar sampel dihitung berdasarkan rumus : 

 P (u-1) ≥ 15   Keterangan: 

5 (u-1) ≥ 15   P = banyaknya perlakuan yang dicoba 

5u – 5  ≥ 15   u = banyaknya ulangan yang diperlukan 

5u ≥ 20 

u ≥ 4 

Berdasarkan perhitungan di atas maka untuk 5 macam kelompok 

perlakuan dibutuhkan jumlah ulangan paling sedikit 4 kali dalam setiap 

kelompok, sehingga dibutuhkan 20 ekor tikus (Rattus norvegicus). Ikan teri 

(Stolephorus sp) asin diperoleh dari Sendang Biru, Kab. Malang. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas  : Pemberian tiroglobulin anjing dan pemberian ikan 

  teri (Stolephorus spp.) asin 

2. Variabel tergantung : profil pita protein dan ekspresi autoantibodi tiroid    

  peroksidase 

3. Variabel kontrol  : Berat badan tikus, umur tikus, jenis kelamin, 

  pakan, air minum, kandang. 

Hewan coba diaklimatisasi terhadap lingkungan laboratorium 

hewan selama tujuh hari dengan pemberian pakan berupa ransum basal pada 

semua tikus. Komposisi ransum basal disusun berdasarkan standar 

Association of Analitycal Commnuities (2005) yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, mineral, vitamin, dan air. Tikus dikandangkan dalam kandang 

n = 4 



berukuran 17,5 cm x 23,75 cm x 17,5 cm dengan jumlah sesuai dengan 

jumlah tikus yang digunakan.  

4.4.2 Isolasi dan Penentuan Kadar Tiroglobulin Anjing 

Isolasi tiroglobulin anjing dilakukan pertama dengan mencuci 

organ tiroid anjing dengan PBS sebanyak 3x. Organ dipotong kecil-kecil 

sebesar 0,5 gram. Kemudian diletakkan di mortar dingin dan ditambahkan 1 

ml PBST-PMSF serta pasir kuarsa secukupnya. Organ digerus dengan pestel 

dan dihomogenkan, ditambahkan 4 ml PBST-PMST kemudian dipindahkan 

ke dalam microtube dan divorteks selama kurang lebih 10 menit. 

Homogenat disonifikasi selama 5 menit lalu disentrifus (6.000 rpm selama 

15 menit). Kemudian supernatan dipindahkan ke dalam microtube baru dan 

ditambahkan etanol absolut (dingin) (1:1) serta dibiarkan selama 24 jam 

dalam freezer. Setelah 24 jam, supernatan disentrifuse (10.000 rpm selama 

15 menit). Etanol lalu dibuang dan sisa endapan dikeringkan. Endapan 

protein ditambahkan buffer Tris-HCL (dingin) (1:1). Kemudian esktrak 

protein cTG divorteks selama 5 menit dan disimpan pada freezer. Kadar 

tiroglobulin anjing diukur dengan menggunakan metode uji nanodrop. 

4.4.3 Perhitungan Dosis dan Metode Injeksi Tiroglobulin Anjing 

Dosis tiroglobulin yang digunakan ditentukan berdasarkan 

penelitian sebelumnya 200 μg/μLyang diemulsikan dengan CFA atau IFA 

(1:1) (Zhou dan Gill, 2005 dan Xiao-hong et al., 2011). 

 

 

4.4.4 Injeksi tiroglobulin anjing pada tikus (Rattus norvegicus) 



Injeksi tiroglobulin anjng dilakukan pada bagian subkutan cervical, 

pada kelompok B, C, D, dan E, diberikan pada minggu ke-2, dan booster 

pada minggu ke-4, dan ke-6.  Dosis yang diberikan setiap ekor tikus (Rattus 

norvegicus) pada kelompok B, C, D, dan E adalah 200 μg/μl. Injeksi 

tiroglobulin anjing pada minggu ke-2 dalam CFA (1:1) dan booster pada 

minggu ke-4 dan ke-6 dalam IFA (1:1). 

4.4.5 Terapi Ikan Teri (Stolephorus spp.) Asin pada Hewan Model Tikus 

(Rattus norvegicus) Hipotiroidisme 

Pemberian perlakuan terapi dimulai pada minggu ke-8 setelah 

injeksi tiroglobulin anjing melalui rongga mulut dengan cara sonde. Terapi 

ikan teri (Stolephorus sp) asin diberikan kepada tikus (Rattus norvegicus) 

model hipotiroidisme melalui sonde modifikasi lansung ke lambung 

sebanyak 2 ml pada tiap ekor tikus (Rattus norvegicus). Jangka waktu 

pemberian terapi ikan teri (Stolephorus sp) asin berbeda untuk tiap 

kelompok perlakuan, dimana kelompok A dan B tanpa pemberian terapi 

ikan teri (Stolephorus sp) asin, kelompok C diberikan  terapi ikan teri 

(Stolephorus sp) asin selama 7 hari, kelompok D diberikan terapi ikan teri 

(Stolephorus sp) asin selama 14 hari dan kelompok E diberikan terapi ikan 

teri (Stolephorus sp) asin selama 21 hari. 

 

 

4.4.6 Analisa Profil Protein Serum dengan Metode SDS-PAGE 

Analisa profil protein dengan metode SDS-PAGE awal mula 

dilakukan dengan persiapan gel, plate gel dibuat dengan merangkai dua 



plate kaca dengan jarak antar plate kurang lebih 1 mm.  Gel dibuat dua lapis 

yaitu gel sebagai tempat sampel (stacking gel) dan gel sebagai media untuk 

pemisahan protein (separating gel). Separating gel dibuat dengan 

mencampurkan LGB, T-akril, dd H2O, APS 10% dan TEMED, kemudian 

digegas selama 10 – 30 menit gel mengeras. Stacking gel  dibuat dengan 

bahan yang sama konsentrasi berbeda, tanpa digegas dan setelah separating 

gel mengeras, larutan stacking gel dituangkan diatasnya dan dipasang comb 

sampai gel mengeras dan terbentuk sumuran. 

Plate dipasang pada alat elektroforesis set mini protein gel dan 

running buffer dituangkan pada alat tersebut. Sampel yang digunakan yaitu 

serum sampel tikus tanpa perlakuan, serum sampel tikus kelompok 

hipotiroidisme, serum sampel tikus kelompok terapi tujuh hari, terapi empat 

belas hari dan terapi dua puluh satu hari. Masing – masing sampel berisi 3 

μL sampel serum, 12 μL Tris HCl dan 15 μL running sample buffer (RSB) 

dipanaskan dalam penangas air pada suhu 100 °C selama 5 menit, setelah 

didinginkan sampel dimasukkan dalam sumur – sumur gel dengan volume 

30  μL untuk tiap sumur. Protein standar diperlakukan sama. Anoda 

dihubungkan dengan reservoir bagian bawah dan katoda dihubungkan 

dengan reservoir bagian atas. Power supply dihubungkan dengan listrik 

dengan arus listrik sebesar 30 mA 200 Volt selama 45 menit. Proses 

pemisahan dihentikan setelah warna biru penanda ± 0,5 cm dari batas bawah 

plate gel. 

Setelah running, gel hasil running direndam lama dalam larutan 

staining sambil dishacker selama 30 menit. Kemudian direndam dalam 



larutan destaining selama 30 menit sambil dishacker. Penentuan masa  

molekul relative protein dengan bantuan protein standar. Penentuan berat 

molekul glikoprotein dengan menghitung Retardaction Factor (Rf) dari 

masing  - masing dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

4.4.7 Analisa Ekpresi Tiroid Peroksidase dengan Metode Western Blot 

Western blot merupakan salah satu cara elektroforesis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi antibodi spesifik dan memposisikan 

protein sampel (antigen) berdasarkan kemampuannya berikatan dengan 

antibodi spesifik. Gel hasil elektroforesis tanpa pewarnaan  dicuci dengan 

aquades kemudian direndam pada blotting buffer. Kertas saring juga 

direndam dalam blotting buffe. Selanjutnya disusun sandwich dengan urutan 

: spons, kertas saring, membran nitrocellulose (NC), gel  hasil 

elektroforesis, , kertas saring dan spons kemudian dilakukan transfer dengan 

tegangan konstan 15 V dan arus kurang dari 0,35 A semalam. Membran 

diblok dengan 3% BSA dalam 20 mM Tris-Cl pH 7,5 dan 150 mM NaCl 

selama satu jam, selanjutnya diinkubasi dengan anti-TPO sebagai antibodi 

primer, overnight. Kemudian dicuci dalam Tris-Cl yang mengandung 0,05% 

Tween 20. Selanjutnya membran diinkubasi dengan antibodi sekunder 

(Anti-Rabbit IgG AP Conjugated, pengenceran 1:2500)   semalam, disimpan 

pada suhu 4°C dan dicuci dengan washing buffer 2 x 10 menit. 

Ditambahkan substrat agar warna terlihat (Damayanti, 2011) 

 



4.5 Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini, secara semi kuantitatif untuk 

profil protein dan deskriptif kualitatif untuk western blot. 

 


