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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung untuk 

pemeliharaan mencit, pengukuran berat badan dan pembuatan sediaan uji.  

Sedangkan pembedahan mencit, proses pembuatan dan penghitungan 

diferensiasi leukosit, penghitungan jumlah eritrosit dan jumlah leukosit 

dilakukan di Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III, 

Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai 

dengan bulan Februari 2015. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pipet Thoma leukosit, 

kamar hitung, mikroskop, gelas objek, spatula, blood counter tabulator, bak 

pemeliharaan mencit, tempat minum mencit, neraca analitik, sentrifugator, dan 

syiringe. gelas kimia (2 L), corong pisah, gunting, pipet tetes, plat tetes, 

erlenmeyer 100 ml, gelas ukur 25 mL, kertas saring, blender, corong kecil, 

rotary evaporator, neraca analitik, hot plete, kandang mencit, tabung EDTA, 

pisau, suntikan 0,5 ml, haemositometer, mikroskop, sentrifuga, gelas objek, 

tutup gelas. 
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Bahan yang digunakan adalah mencit DDY jantan yang berumur 5-7 minggu 

dengan berat tubuh ± 30 g, mencit diperoleh dari bagian Non Ruminansia dan 

Satwa Harapan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, air untuk 

minuman mencit dan pelarut taurin, senyawa taurin, BaP, minyak jagung 

sebagai pelarut BaP, daun dewa, etanol teknis larutan Hayem (Na Cl 1 g + 

Na2SO4 5 g + HgCl20,5 g + aquadest 200 mL), larutan truk (asam asetat 13 

mL + gentiana violet 21 mL + akuades100 mL), taurin, Giemsa, garam 

fisiologis (Na Cl 0,9%). 

 

 

C. Rancangan Percobaan 

 

 

Penelitian dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap.  Pengujian pada mencit 

dilakukan secara in vivo.  Mencit dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, 

masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ekor sebagai ulangan.  Kelompok I 

(diberi 0,2 ml minyak jagung dan diberi akuades sampai akhir masa 

penelitian), II (diinduksi dengan BaP tanpa pemberian bahan uji), III (sebelum 

diinduksi BaP, diberi dosis taurin 7,8 mg/BB/hari selama dua minggu), IV 

(Setelah diinduksi BaP, diberi taurin dosis 15,6 mg/BB/hari), V (Setelah 

diinduksi BaP, diberi antikanker ekstrak daun dewa 277,8 mg/BB/hari). 

 

D. Parameter 

 

 

Parameter dalam penelitian ini adalah mengukur, selisih berat badan mencit 

dari hari ke 1, 10, 20, dan 25, jumlah total sel darah putih, jumlah total sel 

darah merah, dan differensiasi sel darah putih mencit yang telah diinduksi BaP. 
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E. Alur Penelitian 

 

Mencit umur 5 – 7 minggu, berat badan ± 20 gram 

  

Adaptasi pakan standar ( ad libitum ) sampai akhir penelitian 

 

Induksi dengan BaP dengan dosis 0,3 mg/BB/hari setiap hari  

selama 10 hari secara subkutan kemudian dilanjutkan dengan  

pemberian zat uji selama 15 hari 

 

Penentuan dosis dan pemberian senyawa taurin serta seduhan 

daun dewa dengan dosis 277,8 mg/BB/hari. 

 

Pemberian zat uji taurin dengan dosis 7,8 mg/BB/hari (setiap hari, pagi dan 

sore menjadi 15,6 mg/BB/hari selama 15 hari) 

 

Penghitung berat badan dilakukan dikandang. 

Pengambilan sampel jumlah eritrosit, jumlah leukosit dan jumlah macam 

leukosit mencit di laboratorium. 

 

 Gambar 12. Skema penelitian  

 

 

F. Pelaksanaan 

 

 

1. Pembuatan Sediaan Uji 

Sediaan senyawa taurin dibuat berdasarkan literatur dari Shao and Hathcock 

(2008), yaitu 3 g/70 kg berat tubuh pada manusia.  Dosis taurin pada mencit 

dihitung dengan menggunakan tabel konversi manusia ke mencit ukuran 20 

g menurut Nugraha (2011), nilai konversi dari manusia ke mencit adalah 

0,0026.  Sehingga diperoleh dosis senyawa taurin untuk mencit, yaitu 3000 

mg X 0,0026 = 7,8 mg/BB/hari.  Dosis yang digunakan untuk sediaan uji 

adalah 7,8 mg/BB/hari dan 15,6 mg/BB/hari. 
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Penentuan dosis ekstrak daun dewa dalam penelitian ini mengacu dosis 

ekstrak daun sirsak yang diberikan pada tikus, yaitu 106,84615 g/BB/hari 

(Dewi, 2007).  Dosis ekstrak daun dewa pada mencit dihitung dengan 

menggunakan tabel konversi manusia ke mencit adalah 0,0026, sehingga 

diperoleh dosis seduhan daun dewa untuk mencit, yaitu 106,84615 x 0,0026 

= 0,27779 g/BB/hari sehingga diperoleh 277,8 mg/BB/hari (Ngatidjan, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 13. Bagan alur pembuatan ekstrak daun dewa.  

 

 

 

Daun dewa yang telah halus dimaserasi selama 24 jam dengan pelarut 

etanol 96%. 

 

 
Ekstrak yang dihasilkan disaring dengan corong buncher 

 

Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary 

evaporator pada suhu 90
o
C sampai diperoleh ekstrak kental. 

Menyiapkan daun dewa 

 

Dilakukan penyortiran dengan mengambil daun terbaik 

 

Daun dewa yang telah disortir kemudian dicuci dengan air mengalir 

 

Daun dewa yang sudah dicuci kemudian dikeringkan pada open 

dengan dengan suhu 30-50
o
C. Dalam pengeringan ini hendaknya 

dihindarkan dari panas matahari langsung. 

Daun dewa yang telah kering kemudian dihancurkan hingga sedikit 

halus 
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2. Pemeliharaan Mencit  

Mencit diaklimasi selama 15 hari diberi makanan dan minuman yang sama 

secara teratur.  Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap keadaan 

umum dan berat tubuh mencit.  Mencit yang sakit tidak diikutsertakan 

dalam percobaan.  Mencit ditempatkan pada lingkungan kandang dengan 

ventilasi yang cukup serta penyinaran yang cukup dimana lamanya terang 

14 jam dan lama gelap 10 jam.  

  

3. Makanan dan Minuman Mencit  

Makanan mencit berupa pakan pelet yaitu comfeed BR II . yang ditunjukkan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bahan dan komposisi pakan mencit 

 

Bahan Dasar Pakan Mencit 

Jagung 

Bekatul 

Bungkil kedelai 

Tepung Daging 

Garam 

Vitamin 

Mineral 

 

Analisis proksimat 

pakan mencit 

Persentase setiap   

100 g 

Kadar Air Max 12,0% 

Protein Kasar Min19,0%-21,0% 

Lemak Kasar Min 5,05% 

Serat Kasar Max 5,0% 

Abu Max 7,0% 

Calsium Min 0,9% 

Phospor Min 0,6%-0,9% 

Coccidiostat - 

Antibiotik - 
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 Minuman mencit berupa air mineral yang diberikan melalui botol gelas 

minuman.  Makanan dan minuman mencit diberikan secara ad libitum 

(sampai kenyang). 

 

4. Induksi Karsinogenik terhadap Hewan Uji dengan BaP 

Induksi karsinogenik dilakukan dengan cara menyuntikkan larutan BaP 

pada jaringan subkutan mencit di bagian tengkuk. BaP 0,3 mg dilarutkan 

dalam 0,2 ml minyak jagung.  Semua kelompok diinduksi dengan BaP 

selama 10 hari kemudian dilanjutkan dengan pemberian zat uji selama 15 

hari (Sugitha dan Djalil, 1989).  Kemudian ditunggu sampai adanya kanker, 

yaitu munculnya benjolan (nodul) di bagian tengkuk.  BaP diberikan selama 

10 hari karena sel kanker akan tumbuh setelah terinduksi antara 9-13 hari.  

Pada periode ini terlihat dan terasa perubahan pada tengkuk dan kaki mencit 

(Juliyarsi dan Melia, 2007).  Untuk kontrol, mencit tidak diinjeksi BaP 

namun injeksi dengan pelarut BaP, yaitu 0,2 ml minyak jagung. 

 

5. Pemberian Senyawa Uji Taurin 

Pemberian senyawa taurin diberikan pada mencit yang telah diinduksi BaP.  

Pemberian zat uji taurin diberikan setiap hari secara oral selama 15 hari 

setelah munculnya benjolan (nodul) di bagian tengkuk mencit. Perlakuan 

terhadap hewan uji dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Dosis pada tiap kelompok perlakuan 
 

Kelompok Perlakuan 
Jumlah 

mencit 

 

I (kontrol positif) 

Diberi 0,2 ml corn oil dan selanjutnya 

hanya diberi akuadest sampai akhir masa 

penelitian. 

 

5 

II (kontrol negatif) Diinduksi dengan BaP tanpa pemberian 

bahan uji. 

5 

 

III (preventif) 

Diberi taurin dengan 7.8 mg/BB/hari 

dimulai sejak dua minggu sebelum 

induksi BaP sampai akhir masa penelitian. 

 

5 

 

IV (Kuratif) 

Setelah diinduksi BaP, dilanjutkan 

pemberian taurin dengan dosis 7.8 

g/BB/hari (2 x pagi dan sore)sampai akhir 

masa penelitian  

 

5 

 

V (Kuratif) 

Setelah diinduksi BaP, dilanjutkan 

diterapi dengan obat antikanker ekstrak 

daun dewa (Gynura segetum (Lour) Merr) 

dosis 277,8 mg/BB /hari. 

 

5 

 

 

 

6. Analisis Penghitungan Jumlah Total Sel Darah Putih (Leukosit)  

Penghitungan jumlah leukosit dilakukan dengan menggunakan pipet Thoma 

leukosit.  Sampel darah yang diberi anti koagulan EDTA dihisap dengan 

pipet sampai tanda “0,5”. Pipet kemudian dicelupkan ke dalam larutan Turk 

dihisap sampai tanda “11” sehingga diperoleh pengenceran 1 : 20.  Pipet 

dibolak-balik selama kurang lebih 3 menit dengan membentuk seperempat 

lingkaran, kemudian 2-3 tetes darah yang pertama dibuang. Selanjutnya 

darah diteteskan dipinggir kamar hitung.  Kamar hitung dibiarkan satu menit 

yang bertujuan untuk melisiskan eritrosit dan memberi kesempatan kepada 

leukosit untuk menempati kamar hitung.  Penghitungan leukosit dilakukan 

dengan bantuan mikroskop perbesaran 40x pada empat kotak besar dari 

kamar hitung.  Jumlah leukosit tiap milimeter kubik (mm³) adalah jumlah 

sel terhitung dikalikan dengan 50 (Tambur, 2006). 
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7. Analisis Macam Sel Darah Putih (Leukosit) 

Sampel darah segar diteteskan pada gelas obyek dan dibuat preparat apus.  

Selanjutnya, setelah kering preparat apus tersebut difiksasi dengan metanol 

selama 3-5 menit kemudian dikering anginkan.  Preparat kemudian diwarnai 

dengan larutan giemza dengan pengenceran 1 : 9 selama 30 menit (pada pH 

bufer fosfat 6, 8-7, 2).  Selanjutnya preparat dicuci dengan aquades dan 

dibiarkan mengering di atas rak.  Setelah kering preparat diperiksa di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 100x dihitung setiap jenis leukosit 

menggunakan blood counter tabulator.  Sel yang dihitung paling sedikit 100 

sel dan dilakukan perhitungan persentase jenis leukosit.  Angka yang 

diperoleh merupakan jumlah relatif masing-masing jenis leukosit dari 

seluruh jenis leukosit (Tambur, 2006). 

 

8. Analisis Penghitungan Jumlah Total Sel Darah Merah (Eritrosit)  

Pengamatan eritrosit menggunakan haemositometer yang terdiri dari dua 

komponen yaitu kamar hitung (counting chamber) dan pipet pengencer.  

Kamar hitung yang dipakai merupakan tipe “imporeved chamber” dan pipet 

pengencer tipe Thomas.  Larutan  yang digunakan adalah Hayem  sebagai 

larutan fisiologis yang terdiri dari NaCl 1 g, Na2SO4 5 g, HgCl2 0,5 g dan 

akuades 200 ml.  Larutan fisiologis ini digunakan untuk mengencerkan 

darah sehingga darah bisa dihitung karena harus bersifat isotonis dan fiksatif 

terhadap eritrosit.  Mencit dibius kemudian diambil darah melalui jarum 

suntik pada bagian aorta jantung masukan tabung EDTA.  Tetes darah 

pertama dibuang, tetes darah berikutnya dihisap dengan haemositometer 
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sampai batas 0,5 atau 1.  Hisap larutan pengencer sampai angka 101, 

suspensi dikocok sampai benar-benar homogen (larutan menjadi berwarna 

merah di dalam tabung).  Kamar hitung dan gelas penutup dibersihkan, 

kemudian gelas penutup dipasangkan di atas kamar hitung sedemikian rupa 

sehingga apabila dibalik gelas penutup tidak terjatuh.  Tetes pertama 

suspensi darah dibuang terlebih dahulu, setelah itu tetes darah berikutnya 

diteteskan pada bagian pinggir gelas penutup.  Dihitung jumlah eritrosit 5 

kotak kecil pada kotak besar di tengah, dihitung dengan rumus : 

Jumlah sel darah merah (DM) =Ne x p x 50 

Keterangan :  Ne : Jumlah eritrosit dalam satu kotak menegah 

                        p : Pengenceran  

 

9. Pemeriksaan Berat Badan Mencit pada Tiap Perlakuan 

Penghitungan berat badan mencit dimulai dari hari pertama, hari ke 10, hari 

ke 20 dan hari ke 25.  Hasil selisih berat badan yang dihitung dibuat grafik 

dengan menggunakan histogram batang. 

 

G. Analasis Data 

 

 Data dianalisis dengan metode statistik one way anova (analisis varian satu 

arah) pada taraf nyata 5% (p<0,05) dan untuk melihat perbedaan antar 

kelompok perlakuan kemudian dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil).  Data diolah dengan menggunakan Komputer Program Minitab 16 

(Hanafiah, 2011). 


