
27 
 

III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanankan pada bulan April – Oktober 2015. Penelitian ini, 

dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan dan Rekayasa Proses Pangan 

dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan Hasil 

Pertanian, serta  Laboratorium Nutrisi Pangan dan Hasil Pertanian jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

Peralatan yang digunakan spektrofotometer Lbmed Inc., rotary evaporator 

merk IKA HB10D, Shaker, timbangan analitik merk OHOUS PIONEER, oven, 

vortex,  blender kering Philips, ayakan 20 mesh, peralatan gelas beserta rak 

tabung, kotak kandang 15 (ukuran 30x20x20 cm3),  serta 30 tempat makan dan 

minum tikus. 

 Bahan dasar diperoleh dari pembelian online produsen beras hitam sangrai 

“Bali Aga” di Bali.  Bahan yang dibeli dari Toko Kridatama Persada meliputi; etanol 

96% yang mengandung asam sitrat 0,5%, etanol p.a, NaNO3 p.a , AlCl3 p.a 10%, 

NaOH 1 M p.a., etanol 96%,  aquades, dan kertas saring halus. Bahan yang 

diperoleh dari toko Makmur Sentosa Malang meliputi; larutan Buffer pH 1,0 dan 

4,5. Adapun bahan yang diperoleh dari Laboratorium Pengujian Mutu Pangan FTP 

UB, meliputi; Asam galat, kuersetin, reagen Folin Ciocalteau, reagen DPPH ( 1,1- 

diphenyl-2-pircrythydrazil) dalam etanol 0,2 mM.  Bahan yang didapatkan dari 

Laboratorium Nutrisi Pangan FTP UB meliputi; kolesterol murni merk Sigma, asam 

kolat, analisis profil lipid serum darah (kolesterol total, trigliserida, HDL, dan LDL) 

menggunakan kit merk DiasYs. Adapun minyak babi dan telur bebek diperoleh dari 

pedagang daging di pasar besar kota Malang.  

Hewan coba, yang digunakan adalah tikus wistar jantan (Rattus norvegicus) 

umur 8 minggu dengan berat badan 200-250 gram diperoleh dari peternak hewan 

coba  di Singosari yang mendapat sertifikat dari CV Bumi Indah Raya,  dengan 

nama  Murhin Farm kota Malang. Sekam, dan pakan susu-PAP untuk tikus 

diperoleh dari pasar burung Splendid, kota Malang.  
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3.3 Metode Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari penelitian pendahuluan dan penelitian utama 

penelitian pendahuluan digunakan untuk menentukan metode yang  tepat  

digunakan untuk mengekstraksi teh beras hitam sangrai. Adapun penelitian utama 

terdiri dari analisis senyawa bioaktif ekstrak teh beras hitam sangrai dan uji in vivo. 

Uji in vivo bertujuan untuk mengatahui pengaruh ekstrak teh beras hitam sangrai 

pada profil lipid serum darah tikus wistar jantan kondisi hiperkolesterolemia.  

 

3.3.1 Rancangan Percobaan  

Desain dalam penelitian ini akan menggunakan True Experimental Design. 

Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. Karakteristik dalam desain ini adalah adanya 

sebuah kelompok kontrol. Salah satu bentuk desain True Eksperimental Design 

yaitu Posttest Only Control Design dan Pretest-Posttest Control Group Design.  

The Pre and Post Test Control Group merupakan desain penelitian  yang 

didalamnya terdapat dua kelompok yakni kelompok eksperimen yang menerima 

perlakuan (percobaan) khusus dan kelompok kontrol yang tidak menerima 

perlakuan. Rancangan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan sejauh mana 

atau seberapa besar perubahan itu terjadi sebab tes dilakukan di awal dan diakhir 

perlakuan.   

Pada penelitian Posttest Only Control Design dan Pretest-Posttest Control 

Group Design,  terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Caranya kelompok dibagi dua yaitu 

kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok memiliki tujuan yang 

hendak dicapai oleh sang peneliti. Dari kedua kelompok tersebut, akan didapatkan 

sebuah data dan informasi yang akan dijadikan bahan untuk pengambilan 

kesimpulan. Dimana kelompok A  sebagai kontrol), dan kelompok B sebagai 

eksperimen. Kelompok eksperimen adalah sebuah kelompok yang diberikan 

perlakuan dari seorang peneliti untuk mengetahui akan pengaruh dari perlakuan 

tersebut. Sedangkan kelompok kontrol adalah sebuah kelompok yang tidak 

diberikan perlakuan oleh peneliti. Pre and Post Test Control Group Design (Petrie, 

2003). Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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KN : Kontrol Negatif, kelompok tikus normal yang diberi pakan susu-PAP dan 

akuades selama perlakuan  

KP : Kontrol positif, kelompok tikus kondisi hiperkolesterolemia yang diberi pakan 

susu-PAP dan akuades selama perlakuan  

KO : Kontrol obat simvastatin, kelompok tikus kondisi hiperkolesterolemia yang 

diberi pakan susu-PAP dan obat simvastatin dosis 1,03 mg/KgBB  selama 

perlakuan. 

D1 : Dosis 1, kelompok tikus kondisi hiperkolesterolemia yang diberi pakan susu-

PAP dan diberi ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100 mg/KgBB selama 

perlakuan. 

D2 : Dosis 2, kelompok tikus kondisi hiperkolesterolemia yang dberi pakan susu-

PAP dan diberi ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200 mg/KgBB selama 

perlakuan.  

Pada penelitian ini pengujian profil lipid serum darah tikus, dilakukan 

sebelum perlakuan (pre-test) dan sesudah diberi perlakuan (post-test) . 

Pengolahan data pada pre-test dan post-test, bertujuan untuk mengetahui 

besarnya perubahan profil lipid serum darah setelah diberi perlakuan berdasarkan 

pengelompokan. 

  

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Teh Beras Hitam Sangrai 

Penelitian ini, didahului dengan persiapan sampel. Persiapan sampel yang 

pertama adalah tahap penghalusan teh beras hitam sangrai “Bali Aga” menjadi 

tepung, kemudian dilakukan pengayakan ukuran 20 mesh. Adapun untuk proses 

ekstraksi teh beras hitam sangrai, didahului  penelitian pendahuluan untuk 

menentukan metode yang tepat  dalam mengekstrak teh beras hitam sangrai untuk 

dilanjutkan pada uji in vivo.  Pemilihan metode yang digunakan pada penelitian 

pendahuluan didasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

proses ekstraksi pada bahan pangan yang mengandung komponen flavonoid, 

fenol, antosianin dan juga aktivitas antioksidan. Pemilihan jenis pelarut didasarkan 

pada sifat kepolaran dan juga keamanan pada hewan coba. Penelitian 

pendahuluan yang dilakukan meliputi; 

a. Metode ekstraksi yang dilakukan berdasarkan saran penyajian 
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b. Ekstraksi dengan maserasi selama 24 jam dengan etanol 96% yang 

mengandung asam sitrat 0,5% dengan perbandingan bahan dan pelarut 

1:10  

c. Ekstraksi dengan maserasi selama 24 jam dengan pelarut etanol yang 

mengandung  asam tartarat 0,75% dengan perbandingan bahan dan pelarut  

1:10  

Prosedur  metode ekstraksi secara lebih terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 1.  

Proses ekstraksi teh beras hitam sangrai pada masing-masing metode 

dilanjutkan dengan tahap separasi. Tahap   separasi menggunakan  rotary 

evaporator pada suhu 40oC dengan putaran 90 rpm.  Setelah didapatkan ekstrak 

yang terpisah dari pelarutnya, dilakukan analisis senyawa bioaktif meliputi; 

rendemen ekstrak (Maulida, 2015),  total fenol dengan metode Folin-Ciocalteu 

(George, 2005), total flavonoid dengan metode AlCl3 (Attanassova, 2011) . Uji 

fitokimia dengan hasil terbaik dilanjutkan dengan pengujian kadar antosianin 

(DeMan, 1997), dan aktivitas antioksidan IC50 (Sharma, 2009). Hasil ekstrak 

tersebut, akan digunakan pada uji in vivo. Prosedur analisis komponen bioakif  

secara lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran 2.  

 

3.4.2 Pengujian In Vivo  

Pengujian in vivo bertujuan mengetahui potensi ekstrak teh beras hitam 

sangrai sebagai pangan fungsional yang bersifat hipokolesterol. 

 

3.4.2.1 Perhitungan Sampel Tikus  

Perhitungan sampel tikus menggunakan pengujian dua arah dengan Two 

Sample Parallel Equality  perbandingan 2 rata-rata data  (μ1-μ2 = 0 dan μ1-μ2 ≠ 0) 

sesuai dengan rumus (Thabane, 2004): 

   2 ( 2 

        (μ1-μ2/σ)2 

Keterangan  

α  : selang kepercayaan  

π : power analysis 

Z : di dapat dari tabel normal distribution 

µ1 : % penurunan kolesterol dengan ekstrak 

µ2 : % penurunan kolesterol dengan obat 

σ : standard deviasi 

N = 
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 Berdasarkan hasil dari penelitian Harini dan Astirin (2009),  maka digunakan 

selang kepercayaan 95% (α= 0,05) dan power analysis sebesar 80% maka didapat 

data berupa= 

α : 0,05  

Zα : 1.65  

π : 0.8 

Zπ : -0.84 

µ1 : 16 

µ2 : 21.69 

σ : 3.68 

n : 5.17 

Sehingga didapat jumlah sampel hewan coba sebesar : 

          2 ( 2  

      (16-21.69/3.68)2 

n= 5,174 ~ 5 ekor  

 Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan power analysis 80 % dengan 

jumlah tikus sebesar 5 ekor. Untuk mengantisipasi tikus mati  maka tiap kelompok 

ditambah 1 ekor tikus cadangan. Sehingga jumlah keseluruhan tikus untuk 5 

kelompok perlakuan  yang dibutuhkan 30 ekor. 

 

3.4.2.2  Masa Aklimatisasi (pra perlakuan ) 

Kandang, peralatan makan dan minum tikus dibersihkan, serta dicuci 

dengan sabun. Kemudian tikus dikandangkan secara terpisah antara tikus yang 

satu dengan yang lainnya dengan suhu ruang dan tikus diberi pakan dan minum 

secara ad libitum. Seluruh tikus percobaan diadaptasikan terhadap lingkungan 

dengan pakan susu-PAP selama satu minggu. Kemudian, dilakukan perhitungan 

pada sisa pakan dan berat badan tikus setiap harinya. Masa adaptasi dapat 

diakhiri jika berat badan tikus menunjukkan kestabilan. Masa adaptasi dilakukan 

pada minggu ke-0. 

 

Tabel 3.1 Komposisi Pakan susu-PAP 

Kandungan  Jumlah (%) 

Air  12 

Protein kasar  16 

Lemak kasar 3-7 

Serat kasar Maks 8 

Abu  Maks 10 

Kalsium  0,9-1,2 

Phosphor  0,6-1,0 

Sumber : PT Japfa Comfeed Indonesia. Tbk (Label Kemasan, 2013) 

n= 
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3.4.2.3 Penentuan Dosis Oral Ekstrak Teh Beras Hitam Sangrai 

Pada penelitian ini, digunakan dosis 100 mg/Kg BB dan 200 mg/Kg BB. 

Penentuan dosis ekstrak teh beras hitam sangrai, didasarkan pada penelitian yang 

mengandung komponen yang sama dengan beras hitam dengan pengujian total 

kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL. Pada penelitian yang sudah dilakukan, 

Dahiru (2003) menggunakan dosis 250 dan 500 mg/kg BB. Pada penelitian yang 

dilakukan Ali (2003), dosis ekstrak kelopak bunga rosela yang digunakan adalah 

50, 100 dan 200 mg/kg BB, didapatkan dalam dosis di bawah 200 mg/kg BB tidak 

memberikan hasil yang efektif. Pada penelitian yang dilakukan Safitri (2003), dosis 

ekstrak etanol rosela yang digunakan adalah 25, 50 dan 100 mg/kg BB, didapatkan 

dalam dosis di bawah 100 mg/kg BB tidak memberikan hasil yang efektif. 

Perhitungan konsentrasi dosis dapat dilihat pada lampiran 3.  

 

3.4.2.4 Pengkondisian Hiperkolesterol 

Masa pengkondisian kolesterol dimulai pada akhir hari ke 1 hingga akhir hari  

ke 7 menggunakan formulasi I. Pemberian pakan formulasi 1, selama 7 hari hanya 

mampu menaikkan total kolesterol dengan rata-rata 77, 67 mg/dl. Kadar kolesterol 

tersebut, belum mencapai kondisi hiperkolesterolemia. Sehingga, pemberian 

pakan hiperkolesterol diganti dengan formulasi 2 mulai hari ke 8 hingga akhir hari 

ke 21. Pengkondisian  diet tinggi kolesterol dilakukan pada 24 tikus kelompok 

hiperkolesterolemia (KP, KO, D1, D2) hingga diperoleh total kolesterol serum 

darah >140 mg/dl. Adapun pada kelompok kontrol negatif tidak diberikan diet tinggi 

kolestero, akan tetapi diberikan pakan susu-PAP. Diet tinggi pakan kolesterol 

formulasi I berdasarkan penelitian Fanani (2015), adapun formulasi II berdasarkan 

penelitian Ali (2006),  yang dimodifikasi seperti pada Tabel 3.2. Diet pakan tinggi 

kolesterol tersebut diberikan menggunakan sonde lambung. Perhitungan 

komposisi pakan tinggi kolesterol dapat dilihat pada lampiran 4. Adapun tabel 

komposisi pakan tinggi kolesterol dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel  3.2.  Komposisi Pakan Tinggi Kolesterol 

Bahan 

Kebutuhan 

Formulasi I 

(g/Kg BB) 

Formulasi II 

(g/Kg BB) 

Kolesterol murni 1 1,5 

Asam kolat 0,125 0,25 

Minyak Babi 5 10 

Kuning telur bebek 5 - 

Sumber : Formulasi I; Modifikasi Fanani, (2015) dan  
    Formulasi II; modifikasi Ali,(2006)  

 

3.4.2.5 Tahap Perlakuan atau Treatment  

Masa perlakuan terhadap 5 kelompok tikus percobaan dilakukan setelah 

kondisi  hiperkolesterolemia tikus tercapai. Selanjutnya, tikus diberi perlakuan 

sesuai kelompok selama 28 hari.  Jika terdapat tikus percobaan yang mati, maka 

tahap pengkondisian digantikan pada tikus cadangan yang telah disiapkan 

bersamaan dengan tikus inti. Setiap kelompok diberi perlakuan yang berbeda 

dengan cara penyondean  yaitu dengan pemberian akuades, obat simvastatin 1,03 

mg/Kg BB,   larutan ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 100 mg/Kg BB, larutan 

ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 200 mg/Kg BB. Larutan tersebut dibuat 

dengan menghitung konsentrasi dan kebutuhan larutan kemudian melarutkannya 

dengan akuades. Pembagian kelompok tikus meliputi: 

a. Kelompok KN sebagai kelompok perlakuan kontrol negatif hiperkolesterol. 

Tikus hanya diberi pakan susu-PAP dan diberi aquades   dari awal perlakuan 

hingga akhir perlakuan.    

b. Kelompok KP sebagai kelompok perlakuan kontrol positif hiperkolesterol, 

tikus diberi pakan susu-PAP. Selama masa perlakuan tikus percobaan 

hanya  disonde   aquades 

c. Kelompok KO sebagai kelompok perlakuan hiperkolesterol dan diberi obat 

penurun kolesterol simvastatin (1,03 mg/Kg BB tikus) dengan cara 

penyondean.  

d. Kelompok D1 sebagai kelompok perlakuan hiperkolesterol dengan 

perlakuan  ekstrak teh beras hitam sangrai dosis 1 (100 mg/Kg BB) dengan 

cara penyondean. 

e. Kelompok D2 sebagai kelompok perlakuan hiperkolesterol dengan 

perlakuan ekstrak teh beras hitam sangrai  dosis 2 (200 mg/Kg BB) dengan 

cara penyondean.  
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Masa perlakuan berlangsung selama 28 hari. Sebelum dilakukan masa 

perlakuan, dilakukan pengkondisian hiperkolesterolemia pada hewan coba.  

Pengkondisian hiperkolesterolemia dilakukan selama 3 minggu, selama masa itu 

pula dilakukan analisis profil lipid serum darah pada tiap minggunya. Analisis profil 

lipid serum darah, diakukan pada akhir minggu ke 1, akhir minggu ke 2, dan akhir 

minggu ke 3. Pengukuran yang dilakukan pada tiga minggu tersebut bertujuan 

untuk melihat pencapaian kondisi hiperkolesterolemia pada tikus. Analisis yang 

dilakukan hanya pada total kolesterol darah (dapat mewakili HDL, LDL, dan 

trigliserida). Untuk hasil analisis profil lipid akhir minggu ke 3 dijadikan sebagai 

data pre-test (kondisi hiperkolesterolemia tercapai) sehingga, dilakukan analisis 

total kolesterol, LDL, HDL dan trigliserida. Adapun analisis profil lipid sebagai data 

post-test, dilakukan 28 hari  setelah masa perlakuan (berdasarkan kelompok).  

Pengumpulan sampel darah dilakukan pada pagi hari melalui retro orbital 

plexus setelah tikus dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. Darah yang 

diperlukan untuk analisis profil lipid (total kolesterol, LDL, HDL dan trigliserida) 

kurang lebih 1,5  ml. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 15 menit pada 

kecepatan 4000 rpm untuk memisahkan serumnya. Selanjutnya dilakukan analisis 

serum darah menggunakan merk DiasYs meliputi; analisis total kolesterol, analisis 

trigliserida, dan analisis HDL. Prosedur analisis uji profil lipid serum darah tikus   

secara lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran 5.  

 

3.5 Analisis Data  

 Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Analisis Deskriptif  

b. Uji normalitas dengan Saphiro-Wilk test karena jumlah sampel pada penelitian 

< 50 sampel. Didapatkan data berdistribusi normal (p > 0,05).  

c. Uji homogenitas dengan Homoskedisitas  Didapatkan variasi data homogen 

(p > 0,05).  

d. Oleh karena data berdistribusi normal dan homogen maka digunakan One 

Way Anova untuk mengetahui perbedaan antara kelompok dan dilanjutkan 

dengan Least Significant Different (LSD) serta paired t test untuk mengetahui 

perbedaan antara pre test dan post test. Perbedaan bermakna terjadi bila p < 

0,05. 
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3.6 Diagram Alir  

3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Teh Beras Hitam Sangrai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Teh Beras Hitam Sangrai 

(Modifikasi dari Cristina, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teh Beras Hitam Sangrai  

Dihaluskan dengan blender kering   

Diayak 20 mesh  

Tepung beras hitam sangrai  
Etanol:asam sitrat 0,5% (rasio 

bahan:pelarut (1:10)  

Dimaserasi (suhu ruang, 24 jam, 150 rpm)  

Disaring dengan kertas saring halus  

Filtrat  

Dievaporasi vakum (40oC, 90 rpm, tekanan) 

Ekstrak pekat beras hitam sangrai 

Analisis : 

- Total fenol 
- Total flavonoid  
- Total antosianin 
- Aktivitas antioksidan 

(IC50) 
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3.6.2 Diagram Alir Pengujian In Vivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Uji In vivo Pengaruh ekstrak teh Beras Hitam Sangrai terhadap 

tikus Wistar Jantan Hiperkolesterolemia  

 

 

 

30 Ekor Tikus Wistar Jantan 

Pemberian Pakan Secara Ad Libitum Dan Aklimatisasi Bagi Tikus Selama Tujuh Hari, 

Serta Penimbangan Berat Badan Tikus  

6  tikus normal sebagai kontrol 

negatif diberi perlakuan aquades  

24  Ekor Tikus dikondisikan hiperkolesterol 

selama 21 hari   

Pengambilan darah dan analisis profil lipid serum darah (Pre-Test) 

Kelompok KN 

sebagai kontrol 

negatif diberi 

pakan susu-

PAP+akuades 

selama 28 hari  

Penimgbangan berat badan setiap hari + pengambilan darah untuk analisis profil lipid serum 

darah pada akhir hari ke 28   

Analisis Data 

Kelompok KP 

sebagai kontrol 

positif diberi 

pakan susu-

PAP+akuades 

selama 28 hari  

Kelompok KO 

sebagai kontrol 

obat diberi pakan 

susu-

PAP+simvastatin 

selama 28 hari  

Kelompok D1 

diberi pakan susu-

PAP+TBHS 100 

mg/Kg BB tikus 

selama 28 hari  

Kelompok D2 

diberi pakan susu-

PAP+TBHS 200 

mg/Kg BB tikus 

selama 28 hari  

 


