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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap dengan pendekatan post test only-control group untuk 

mengetahui perbandingan jumlah dan presentase morfologi sel sperma yang 

mendapat ekstrak metanol daging buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (scheff.) 

Boerl) dan vitamin E pada Rattus norvegicus model diabetes melitus tipe 2. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015 sampai Maret 2017, bertempat di 

Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Histologi dan Laboratorium Riset Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.  

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian yaitu tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley 

jantan berumur 2-3 bulan yang dikembangkan di Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu (LPPT) UGM Yogyakarta. 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan adalah 20 ekor tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Sprague Dawley yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jenis kelamin jantan, umur 2-3 bulan, berat 

badan 200  25 gram, dan sehat. Kriteria tikus sehat terlihat dari struktur anatomi 

normal, gerakan lincah, tidak agresif, kadar gula darah puasa tidak lebih dari 126 

mg/dl, kulit dan bulu halus, tanpa luka, mata terang dan tidak terdapat discharge 

abnormal. Kriteria pada kelompok yang dilakukan perlakuan adalah kadar gula darah 
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puasa lebih dari 126 mg/dl (American Diabetes Association, 2015). Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah tikus yang sakit atau mati selama penelitian.  

Hewan coba dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol sehat (K1), 

kelompok kontrol DM (K2), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan 2 

(P2). Kelompok K1 hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml. Kelompok K2 diinduksi 

DM dan hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml. Kelompok P1 diindusi DM dan 

diberikan ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kgBB. 

Kelompok P2 diinduksi DM dan diberikan Vitamin E dengan dosis 100 mg/kgBB.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah jumlah sel sperma tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Sprague Dawley. 

3.4.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemberian perlakuan, yang dibagi 

atas: vitamin E dosis 100 mg/kgBB, ekstrak metanol daging buah mahkota dewa 

dosis dengan dosis 250 mg/kgBB. 

 

3.5. Definisi Operasional 

3.5.1. Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota Dewa 

       Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg (Triastuti et 

al., 2009). Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa adalah hasil ekstraksi daging 

buah mahkota dewa dengan metanol, diberikan pada kelompok perlakuan dengan 

dosis 250 mg/kg berat badan, satu kali sehari per sonde selama 6 minggu. Langkah – 

langkah pembuatan ekstrak metanol daging buah mahkota dewa tercantum dalam 

Lampiran 1. Ekstrak diberikan dalam bentuk ekstrak metanol karena merupakan 

ekstrak yang paling poten dalam menurunkan kadar glukosa (Ali et al., 2012).  

       Simplisia mahkota dewa yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari 

Merapi Herbal Farma dari pohon yang tumbuh di daerah Kaliurang, Sleman, 
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Yogyakarta. Sebagian tanaman mahkota dewa yang dipergunakan pada penelitian ini 

dideterminasi di Laboratorium Farmakognosi Fakultas MIPA UII. Pembuatan ekstrak 

ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas MIPA. Tanaman mahkota 

dewa untuk penelitian ini dideterminasi di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas 

MIPA. Surat determinasi tercantum dalam Lampiran 2. 

3.5.2. Vitamin E 

Vitamin E adalah serbuk farmagrid vitamin E yang diperoleh dari perusahaan 

farmasi Dexa Medika, diberikan pada kelompok perlakuan dengan dosis 100 mg/kg 

berat badan, satu kali sonde per hari selama 6 minggu (Momeni et al., 2012). 

3.5.3. Kadar Glukosa Darah Puasa 

Kadar glukosa darah puasa adalah angka yang diperoleh dari pemeriksaan kadar 

glukosa darah dalam keadaan puasa 8-10 jam dengan metode strip pada sampel darah 

yang didapatkan dari perlukaan lancing device pada ekor.  

3.5.4. Jumlah Sel Sperma 

Jumlah sel sperma adalah banyaknya sel sperma yang diperoleh dari kauda 

epididimis testis kiri tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley yang 

dinyatakan dalam sel sperma/ml suspensi yang dihitung dengan rumus:  

Jumlah sel sperma = (Jumlah pelarut) x (Rerata jumlah sel sperma) x (0,05x10
6
) 

 

3.6. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan) 

3.6.1. Alat Penelitian  

a. Kandang hewan coba dengan tempat pakan dan minum 

b. Timbangan dengan skala gram 

c. Spuit injeksi 1 cc  

d. Sonde lambung 

e. Alat-alat gelas 

f. Set alat bedah 

g. Haemocytometer 

h. Cawan petri 
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i. Gelas objek 

j. Mikroskop cahaya 

 

3.6.2. Bahan Penelitian 

a. Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley berumur 2-3 bulan 

dengan berat badan 200  25 gram, dan sehat 

b. Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg.  

c. Streptozotocin untuk induksi tikus diabetik tipe 2 

d. Nicotinamide untuk induksi tikus diabetik tipe 2 

e. Aquadestilata 

f. Bahan pakan pellet ADII dan air
 
untuk minum hewan coba 

g. Vitamin E 

h. Bahan-bahan untuk pemeriksaan jumlah sel sperma 

 

3.7. Alur Penelitian 

3.7.1. Persiapan Hewan Coba 

Hewan coba ditimbang, dipilih tikus yang memenuhi kriteria inklusi kemudian 

dikelompokkan secara random menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok I, II, III dan IV 

sebanyak masing-masing 5 ekor. Untuk menjamin homogenisasi sampel, dilakukan 

perbandingan rerata berat badan hewan coba. Tiap hewan coba pada kelompok diberi 

nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Hewan coba diaklimatisasi selama 7 hari sebelum 

penelitian dalam lingkungan dengan suhu 22  3 °C dan kelembaban 30%. Selama 

aklimatisasi, hewan coba ditempatkan dalam kandang dengan bahan, bentuk dan 

ukuran yang sama dan juga mendapat makanan dan minuman dengan jenis, jumlah 

dan komposisi yang sama secara ad libitum. Hewan coba yang tampak sakit atau mati 

selama aklimatisasi dieksklusi dari penelitian.  
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3.7.2 Pengelompokan Hewan Coba 

a. Kelompok K1, kontrol negatif yaitu kelompok normal 

b. Kelompok K2, kontrol positif yaitu kelompok DM 

c. Kelompok P1, yaitu kelompok kelompok tikus DM yang diberi ekstrak 

daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg perhari melalui sonde 

lambung 

d. Kelompok P2, yaitu kelompok kelompok tikus DM yang diberi vitamin E 

dengan dosis 100 mg/kg perhari melalui sonde lambung. 

      Jumlah ulangan ditentukan berdasarkan rumus Resource Equation : 

 

   

  E adalah Degree of Freedom (Derajat Kebebasan). Angka “E” dianggap 

optimal jika dalam rentang 10 hingga 20 (Charan et al., 2013).  

E = 4.n – 4  (keterangan : n: jumlah hewan coba tiap kelompok) 

 Jika    E  = 10 

         10  = 4.n – 4 

        4.n  = 14 

           n  = 3,5 

 Jika    E  = 20 

         20  = 4.n – 4  

     4.n  = 24 

           n  = 6 

 n didapat 4 (dibulatan keatas) hingga 6  

Dipilih 4 ekor hewan coba tiap kelompok karena untuk meminimalkan bias. 

Penambahan 1 ekor hewan coba tiap kelompok untuk antisipasi drop out. Jadi, 

diambil 5 ekor hewan coba tiap kelompok, dan didapat 20 ekor hewan coba yang 

digunakan untuk penelitian. 

3.7.3. Induksi DM 

      Hewan coba dipuasakan selama 12 jam dari pakan, kemudian dilakukan injeksi 

STZ dengan dosis 65 mg/kg BB dilanjutkan nicotinamide 230 mg/kgBB (interval 

waktu 15 menit) single dose secara intraperitoneal (Ghasemi et al., 2014). 

Hiperglikemia terjadi setelah 72 jam setelah injeksi. Kadar glukosa darah puasa lebih 

E = (Jumlah total hewan coba – Jumlah total kelompok) 



 

 

28 

dari 126 mg/dl yang dipilih sebagai subyek penelitian (ADA, 2013).  

3.7.4. Perlakuan Masing-masing Kelompok 

Masing-masing kelompok mendapat perlakuan sesuai dengan kelompok selama 

6 minggu. Perlakuan diberikan selama 6 minggu. Selama perlakuan, dilakukan 

pengamatan terhadap kondisi kesehatan tikus meliputi berat badan, jumlah sisa pakan 

dan perilaku tikus secara deskriptif dan dicatat dalam logbook. 

3.7.5. Terminasi 

Terminasi dilakukan pada akhir perlakuan, seluruh hewan coba dikorbankan 

dengan cara dekapitasi dibawah anestesi ringan menggunakan eter, kemudian 

dilakukan pengambilan kauda epididimis testis kiri. 

3.7.6. Pengamatan 

3.7.6.1. Pembuatan Suspensi Sel Sperma 

 Epididimis dari testis kiri hewan coba diambil dan diletakkan ke dalam cawan 

petri yang berisi 1 ml PBS, kemudian potong kecil kauda epididimis dan dibiarkan 

dalam suhu kamar selama ±10 menit agar sel sperma dapat keluar dari lumen 

epididimis. Kemudian suspensi dilakukan homogenisasi. 

3.7.6.2. Perhitungan Jumlah Sel Sperma 

 Suspensi diambil menggunakan pipet leukosit hingga mencapai angka 0,5, 

ditambahkan PBS hingga mencapai angka 11. Suspensi kemudian diteteskan keatas 

haemocytometer pada kedua sisi dan ditutup dengan menggunakan kaca penutup. 

Perhitungan jumlah sel sperma dilakukan dengan cara menghitung banyaknya sel 

sperma dalam lima kotak 0,4 x 0,4 mm (A, B, C, D, dan E) dari kedua sisi 

haemocytometer dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran obyektif 40 kali. 

Jumlah sel sperma dihitung dengan menggunakan rumus dibawah seperti yang telah 

disebutkan dalam Dominic & Padmaja (2013) : 

Jumlah sel sperma = (Jumlah pelarut) x (Rerata jumlah sel sperma) x (0,05x10
6
)  
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Gambar 8. Bilik hitung untuk pemeriksaan jumlah sel sperma 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan bantuan piranti lunak SPSS versi
 
15.00 untuk OS 

Windows 7. Karakteristik hewan coba ditampilkan dalam tabel yang mencantumkan 

rerata + Standar Deviasi. Uji normalitas dilakukan dengan Uji Saphiro Wilk. Data 

terdistribusi secara normal sehingga dilakukan uji One Way Analysis of Variance 

(ANOVA) untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan, kemudian 

dilanjutkan dengan uji post hoct Tukey HSD. Semua uji dilakukan dengan taraf 

kepercayaan 95% (α=0,05). 

 

3.9. Etika Penelitian 

Dalam penelitian selalu diusahakan untuk dilakukan langkah-langkah etika 

penelitian yaitu: 

a. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan jujur baik dari pengambilan data, 

pengambilan pustaka, perlakuan hewan coba, analisis data, maupun kegagalan 

dan keberhasilan penelitian. 

b. Peneliti terlebih dahulu mengajukan ethical clearance dari Komite Etik 

sebelum melaksanakan prosedur penelitian di laboratorium. 

c. Peneliti menggunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang 

dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) 
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UGM Yogyakarta. Sebelum dilakukan dekapitasi, tikus dibius terlebih dahulu 

dan sehingga tidak menyakiti tikus. 

d. Peneliti mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

penelitian. Permohonan ijin ditujukan untuk Laboratorium Farmakologi dan 

Riset Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia sebagai 

tempat perlakuan hewan coba. 

e. Selama perlakuan akan diterapkan prinsip-prinsip animal welfare 

(kesejahteraan hewan) pada hewan coba. 
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3.10. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

Bulan 

Sept 

2015 

Oktober 

2015 – Mei 

2016 

Juni 

2016 

Juli 

2016 

Agustus 2016 - 

Februari 2017 

Maret 

2017 

Pengajuan 

Judul 
  

    

Penyusunan 

Proposal 
  

    

Seminar 

Proposal 
 

 

 

    

Pengajuan 

Etik 

Penelitian 

 
 

 

    

Perlakuan       

Pengolahan 

Data 
  

    

Seminar 

Hasil 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


