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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan menggunakan rancangan 

acak dengan pendekatan post test only-control group. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Waktu 

Penelitian telah dilakukan selama 12 bulan, dimulai dari bulan April 2016 

sampai bulan Maret 2017 

3.2.2. Tempat 

1. Pembuatan preparat histologi dilakukan di Laboratorium Patologi 

Anatomi FK UGM. 

2. Pembacaan preparat dilakukan di Laboratorium Histologi FK UII. 

3.3. Sampel Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian kecil dari penelitian Departemen Histologi 

yang berjudul “pengaruh ekstrak etanolik daun Salam Syzygium polyanthum 

(Whigt) Walp terhadap kerusakan ginjal pada tikus model diabetik“. Penelitian ini 

akan menggunakan bahan biologis testis tersimpan dari penelitian utama 

departemen histologi. Bahan biologis tersebut tersimpan didalam pot organ yang 

terpisah dan diisi dengan cairan etanol 70%. Sampel testis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah semua organ testis yang didapatkan pada penelitian utama 

departemen histologi. 

Hewan coba yang digunakan pada penelitian utama depertemen histologi 

FK UII adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague Dawley 

berjumlah 25 ekor dengan umur 2-3 bulan dan berat badan dalam kisaran 200-250 

gram dan sehat. Tikus dikatakan sehat jika secara struktur anatomi normal, 

gerakan lincah, tidak agresif, tidak terdapat luka, kulit dan bulu halus, mata cerah 

dan tidak terdapat discharge yang keluar dari tubuh. 

Besar sampel 

Jumlah sampel penelitian pada tiap kelompok ditentukan berdasarkan 

rumus Charan (2013) : 
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E = total jumlah hewan – total jumlah 

kelompok 

(10-20) = total jumlah hewan -  5 

Total jumlah tikus = 15-25 ekor 

Jumlah hewan pada tiap 

kelompok 

= (15-25 ekor) /5 kelompok 

 = 3-5 ekor. 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka peneliti memutuskan menggunakan 

sebanyak 25 ekor mencit, dengan tiap kelompok terdiri atas 5 ekor mencit.  

Terdapat 5 macam perlakuan terhadap hewan coba (tiap kelompok terdiri 

atas 4 ekor tikus), yaitu: 

1. Kelompok perlakuan I (K2), yaitu kelompok tikus DM yang diberi metformin 

dosis  150 mg/kgBB perhari per sonde lambung. 

2. Kelompok perlakuan II (P1), yaitu kelompok tikus DM yang diberi ekstrak 

etanol daun Salam dosis 45,85 mg/kgBB hewan coba perhari per sonde 

lambung. 

3. Kelompok perlakuan III (P2), yaitu kelompok tikus DM yang diberi ekstrak 

etanol daun Salam dosis 91,7 mg/kgBB hewan coba perhari per sonde 

lambung.  

4. Kelompok perlakuan IV (P3), yaitu kelompok tikus DM yang diberi ekstrak 

etanol daun Salam dengan dosis 183,4 mg/kgBB hewan coba perhari per 

sonde lambung. 

5. Kelompok perlakuan V (K1), yaitu kelompok tikus DM yang hanya 

mendapatkan akuadest per sonde lambung. 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas: Pemberian antidiabetik, yang dibagi atas: metformin, 

ekstrak etanol daun Salam dosis 45,85 mg/kgBB; 91,7 mg/kgBB dan 

dosis 183,4 mg/kgBB.  
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2. Variabel terikat : gambaran histologis tubulus seminiferus 

3.5. Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

1. Metformin adalah obat hipoglikemik oral golongan biguanid, diberikan 

pada kelompok perlakuan dengan dosis 150 mg/kg berat badan, satu kali 

sehari per sonde selama lima minggu. 

2. Ekstrak etanol daun Salam adalah hasil ekstraksi daun Salam dengan 

etanol, diberikan pada kelompok perlakuan dengan dosis 45,85 mg/kgBB; 

91,7 mg/kgBB, dan dosis 183,4 mg/kgBB selama lima minggu.  

3. Gambaran histologis testis  

Gambaran histologis testis yang diamati antara lain :  

a. Gambaran deskriptif tubulus seminiferus yaitu rerata jumlah tubulus 

seminiferus tiap lapang pandang, bentuk tubulus seminiferus 

(bulat/tidak bulat), batas tubulus (tegas/tidak tegas), ada tidaknya 

gambaran destruksi dan  kepadatan sel (padat atau tidak).  

b. Ketebalan tubulus seminiferus diukur dengan cara software ruler yang 

terdapat di Image Raster pada tubulus yang tampak bulat pada tiap 

lapang pandang yang telah ditentukan. Jumlah lapang pandang yang 

diamati pada 1 preparat adalah 5 lapang pandang. Masing-masing 

lapang pandang diambil 1 tubulus seminiferus yang relatif bulat. 

Ketebalan tubulus seminiferus pada tiap lapang pandang diukur pada 4 

lokasi (Lampiran 1). Rerata ketebalan tiap tubulus seminiferus pada tiap 

lapang pandang didapatkan dari angka total ketebalan pada 4 lokasi 

tersebut dibagi 4. Sedangkan rerata ketebalan tubulus seminiferus 

dalam 1 preparat didapat dari total rerata ketebalan tubulus pada tiap 

lapang pandang dibagi dengan 5. 

c. Morfologi sel spermatozoa tubulus seminiferus (sel spermatogenik dan 

sel sertoli) berdasarkan kriteria Johnson. 
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3.6. Alat dan Bahan 

Alat Penelitian 

a. Kandang hewan coba dengan tempat pakan dan minum 

b. Timbangan dengan skala gram 

c. Spuit injeksi 3 cc 

d. Sonde lambung 

e. Gelas pengukur 10 cc 

f. Gelas pengukur 100 cc 

g. Seperangkat alat bedah minor 

h. Tempat penampung organ yang diawetkan 

i. Seperangkat alat untuk pewarnaan HE 

j. Mikroskop cahaya 

Bahan 

a. Hewan coba ditempatkan dalam kandang dengan bahan, bentuk dan 

ukuran yang sama, mendapat makanan standar dan minuman dengan 

jenis, jumlah dan komposisi yang sama secara ad libitum. 

b. Alloksan dari Sigma Chemical® untuk induksi tikus diabetik  

c. Ekstrak daun Salam dengan dosis 45,85 mg/kgBB; 91,7 mg/kgBB; dan 

dosis 183,4 mg/ kgBB hewan coba perhari  

d. Metformin yang diperdagangkan di apotik 

e. Aquadestilata 

f. Bahan pakan dan minuman hewan coba 

g. Larutan PBS formalin 10 % untuk fiksasi 

h. Bahan-bahan untuk pewarnaan Hematoksilin Eosin  

3.7. Jalan penelitian 

1. Persiapan hewan coba  

Hewan coba ditimbang, dipilih tikus dengan berat antara 200-250 

gram, kemudian dikelompokkan secara random menjadi lima 

kelompok, yaitu kelompok I, II, III, IV, dan V sebanyak masing-masing 

lima ekor.  Tiap hewan coba dimasukkan kedalam kandang yang 

terpisah dan diberi label yang membedakan untuk tiap kelompok.  
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2. Aklimatisasi  

Hewan coba diadaptasikan selama tujuh hari sebelum penelitian 

dan selama penelitian diberi asupan makanan dan air yang cukup. 

3. Induksi diabetes.  

Hewan coba dipuasakan selama satu malam (10-12 jam), 

selanjutnya diinjeksi alloksan monohidrat dengan dosis 120 mg/kg BB 

single dose secara intraperitoneal. Hiperglikemia terjadi setelah 48 jam 

setelah injeksi. Kadar glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg/dl 

dipilih sebagai subyek penelitian (Kusumawati, 2004). 

4. Perlakuan hewan coba 

Masing-masing kelompok mendapat perlakuan sesuai jadwal yang 

telah ditentukan. Perlakuan dilaksanakan setiap pagi selama lima 

minggu berturut-turut. 

5. Terminasi hewan coba 

Pada saat pengambilan darah dari orbita tikus dianestesi dahulu 

dengan injeksi ketamine sebanyak 0,3 ml secara intra muskuler (paha 

kanan). Setelah tikus tertidur dilakukan pengambilan darah secara 

transkardial, yang dilanjutkan dengan perfusi transkardial dengan cairan 

fiksatif PBS formalin 10%. Jaringan testis diambil dan diimersi dengan 

larutan fikastif yang sama selama 24 jam untuk proses selanjutnya.  

6. Prosesing jaringan dan pengamatan mikroskopis  

Jaringan testis kiri digunakan sebagai sampel penelitian ini. Organ 

testis yang telah terfiksasi sempurna dan dimasukkan dalam cairan 

etanol 70% akan dibelah menjadi 2  bagian dengan potongan sagital. 

Satu sisi testis tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dibuat menjadi 

blok paraffin. Tiap sampel akan diletakkan dalam blok yang terpisah. 

Tiap blok akan diambil sebanyak 1 irisan. Preparat jaringan testis 

tersebut akan diwarnai dengan pewarnaan Hematoksilin Eosin. 

Pencitraan dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya yang 

terhubungkan dengan alat optilab. Pengamatan gambaran deskriptif dan 

ketebalan tubulus dilakukan pada perbesaran obyektif 10 x dan okuler 
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27 x pada 5 lapang pandang, sedangkan pengamatan morfologi sel 

spermatozoa akan dilakukan pada perbesaran obyektif 40 x dan okuler 

27 x pada 1 lapang pandang. Lapang pandang yang dipilih adalah 

lapang pandang yang memiliki banyak gambaran tubulus yang bulat. 

3.8. Analisis Hasil 

Hasil penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif dan analisis secara 

statistik. Gambaran deskriptif penelitian ini akan meliputi ketebalan tubulus 

seminiferus, jumlah tubulus seminiferus, bentuk tubulus, batas tiap tubulus  

seminiferus, gambaran destruksi, kepadatan, dan tingkat spermatogenesis tubulus 

seminiferus. Analisis dilakukan dengan bantuan piranti lunak SPSS untuk 

Windows. Uji normalitas dilakukan dengan Uji Saphiro Wilk. Apabila data 

terdistribusi secara normal dilakukan uji parametrik One Way Analysis of Varian 

(ANOVA) untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Analisis kemudian 

dilanjutkan dengan uji post-hoc LSD untuk menilai kelompok mana yang 

memiliki perbedaan. Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka 

dilakukan analisis statistik dengan uji non parametrik Kruskall-Wallis. Semua uji 

dilakukan dengan taraf kepercayaan 95 % (α=0,05). 

3.9. Etika Penelitian 

Pada penelitian akan 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 utama dengan judul “pengaruh ekstrak etanolik daun Salam syzigium 

polyanthum (whight) walp terhadap kerusakan ginjal pada tikus model 

diabetik” telah mengajukan ethical clearance dari Komite Etik. Amandemen 

akan diajukan peneliti ke Komite Etik untuk judul “gambaran histologi testis 

tikus model diabetik yang diberi ekstrak etanolik daun Salam Syzigium 

polyanhtum (whigt) walp”. 

c. Selama perlakuan akan diterapkan prinsip-prinsip animal welfare 

(kesejahteraan hewan) pada hewan coba. 


