
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan 

Laboratorium Balai Veteriner Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.  Penelitian dilakukan pada bulan 

Desember 2013 sampai Agustus 2014. 

 

B. Bahan dan Alat 

 

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah bubuk kopi luwak 

robusta yang diperoleh dari usaha kopi luwak di Liwa Kabupaten Lampung Barat 

yang merupakan binaan LPM Universitas Lampung. Hewan mencit jantan (berat 

badan 25-30 g berumur 3 bulan) diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Propinsi Lampung. Aloksan monohidrat (Sigma) diperoleh dari PT. Elo 

Karsa Utama, Jakarta. Beberapa bahan lain seperti ransum mencit, minyak 

imersi, xylol, alkohol absolute, harris hematoxylin, aquadest, alkohol 96%, eosin,  

dan bahan-bahan lainnya untuk analisis. 

 

Alat  yang digunakan adalah jarum suntik, jarum zonde, accu chek, kapas, neraca 

analitik, wadah tempat makan dan minum mencit, kandang mencit, baker glass, 
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erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, mikroskop, dan alat-alat lainnya untuk 

analisis. 

 

C. Rancangan Percobaan 

 

Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 9 

kelompok dan tiga ulangan. Satu kelompok mencit digunakan sebagai kontrol 

normal dan kelompok lainnya diinduksi aloksan dan diberikan infusa kopi luwak 

dengan dosis 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42 mg/kg bb sehari sekali selama 7 hari 

mulai hari ke-8 pasca induksi aloksan. Data yang diperoleh diuji kesamaan ragam 

dengan uji bartlet dan kemenambahan data diuji dengan uji tuckey.  Data 

dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapatkan penduga ragam galat dan 

selanjutnya dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

pada taraf 1% atau 5%. 

 

D. Pembuatan Kopi Luwak 

 

Bahan utama proses pembuatan kopi luwak adalah buah kopi merah. Biji kopi 

tersebut dimakan oleh luwak, setelah dimakan terjadi proses fermentasi dalam 

saluran pencernaan luwak selama 12 jam. Biji kopi luwak yang keluar bersama 

kotoran luwak dicuci bersih, selanjutnya dilakukan pengeringan dengan oven 

pada suhu 50 ⁰C selama 9 jam, dan dilakukan pemisahan kulit tanduk. 

Pengeringan kembali biji kopi luwak dilakukan dengan oven pada suhu 50 ⁰C 

selama 7 jam, selanjutnya dilakukan penyangraian dengan suhu 200 ⁰C selama 30 

menit. Biji kopi yang sudah disangrai dihaluskan dengan mesin giling atau 
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grinder dan diayak dengan ukuran 80 mesh. Proses pembuatan kopi luwak dapat 

dilihat pada Gambar 3                                   

   Biji Kopi Matang 

                                                                                      

Fermentasi dalam pencernaan  luwak 

 

Pencucian kotoran 

 

Pengeringan biji kopi luwak 

(suhu 50 ⁰C, selama  9 jam) 

          

Pemisahan kulit tanduk 

(huller) 

 

Pengeringan pada oven 

(suhu 50 ⁰C, selama 7 jam) 

 

Penyangraian 

(suhu 200 ⁰C, selama 30 menit) 

 

 

Penghalusan, ayakan 80 mesh 

   

                                                             

                                                           Kopi luwak  
 

Gambar 3.  Proses pembuatan kopi luwak 
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E. Aktivitas Antidiabetes Kopi Luwak pada Mencit 

 

1. Uji pendahuluan dosis aloksan 

Uji pendauluan dilakukan untuk menentukan dosis efektif aloksan dalam 

menginduksi diabetes pada hewan uji. Mencit secara acak dibagi menjadi 4 

kelompok dengan masing-masing perlakuan seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pembagian kelompok mencit pada uji pendahuluan dosis aloksan  

No Kelompok Jumlah mencit 

(ekor) 

Perlakuan 

1 Kontrol 5 Injeksi aquades 50 l IP 

2 Aloksan dosis 1 5 Injeksi aloksan 4,8 mg/g bb IP 

3 Aloksan dosis 2 5 Injeksi aloksan 5,4 mg/g bb IP 

4 Aloksan dosis 3 5 Injeksi aloksan 6 mg/g bb IP 

 

Setelah mencit dilakukan adaptasi selama 3 hari selanjutnya diberikan aloksan 

dengan dosis yang telah ditetapkan. Mencit diberi makan dan minum ad libitum 

dan dipelihara selama 7 hari. Pada hari ke-7 diamati keadaan mencit dan 

dianalisis kadar glukosa darahnya. Sebelum dianalisis, seluruh mencit dipuasakan 

selama 16 jam. Dosis efektif yang diambil adalah dosis yang menyebabkan 

diabetes tetapi belum menyebabkan kematian pada mencit. 

 

2. Uji pengaruh infusa kopi luwak terhadap kadar glukosa darah mencit 

Pada uji ini digunakan 9 kelompok mencit. Satu kelompok digunakan sebagai 

kontrol normal untuk mengetahui kadar glukosa darah mencit yang tidak 

mengalami diabetes dan kelompok dosis uji untuk mengetahui dosis yang dapat 

menurunkan kadar glukosa darah. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor 
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mencit. Penentuan jumlah hewan uji dan pembagian kelompok perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

  

Tabel 4. Pembagian kelompok dan perlakuan dosis infusa kopi luwak 

No Kelompok 
Jumlah 

mencit (ekor) 
Perlakuan 

1 Kontrol normal 3 Diberi larutan aquades 50 L 

2 Dosis 0 mg/kg bb 3 Dibuat diabetes, diberi aquades 50 L  

3 Dosis 6 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 6 mg/kg bb 

4 Dosis 12 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 12 mg/kg bb 

5 Dosis 18 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 18 mg/kg bb 

6 Dosis 24 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 24 mg/kg bb 

7 Dosis 30 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 30 mg/kg bb 

8 Dosis 36 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 36 mg/kg bb 

9 Dosis 42 mg/kg bb 3 
Dibuat diabetes, diberi infusa kopi 

luwak dosis 42 mg/kg bb 

 

Sebelum dilakukan pengujian maka mencit diadaptasi dalam kandang percobaan 

selama 3 hari. Selanjutnya mencit diinduksi aloksan secara intraperitonial kecuali 

kontrol normal sesuai dengan dosis hasil uji pendahuluan. Pada hari ke-7 pasca 

induksi aloksan, semua mencit dianalisis kadar glukosa darahnya. Mencit 

kemudian dikelompokkan berdasarkan perlakuan dosis infusa kopi luwak yaitu 0, 

6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42 mg/kg bb. Cara pemberian infusa kopi luwak pada 

mencit dilakukan dengan cara masing-masing dosis bubuk kopi luwak 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air panas. Larutan kopi luwak 

selanjutnya dihomogenkan dengan vortek selama 3 menit. Setelah dingin larutan 

kopi luwak kemudian disaring dengan catridge filter 0,45 m. Selanjutnya infusa 
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kopi luwak diberikan ke mencit secara oral sebanyak 50 L dengan mengunakan 

jarum zonde setiap sore hari selama 7 hari mulai hari ke-8 pasca induksi aloksan. 

Pada hari ke-15 pasca induksi aloksan, kadar glukosa darah mencit diiukur 

kembali. Diagram alir uji pengaruh pemberian infusa kopi luwak pada mencit 

yang diinduksi aloksan dapat dilihat pada Gambar 4 

                                                     Mencit 

                                          (adaptasi selama 3 hari) 

                                          

                                                  

                                                 Induksi aloksan 

                                                    

                                                                                     

                                    Pemeriksaan kadar glukosa darah 

                                     (hari ke-7 pasca induksi aloksan) 

 

 

                                           Pengelompokan mencit  

                                           1 kelompok kontrol 

                                           8 kelompok  perlakuan 

 
 

   

           

      

    
      

  

                  0              6            12            18           24           30          36            42 
Kontrol  mg/kgbb   mg/kgbb  mg/kgbb   mg/kgbb   mg/kgbb  mg/kgbb  mg/kgbb   mg/kg 

   

 

Pemberian infusa kopi 

(sehari sekali selama 7 hari mulai hari ke-8 pasca induksi aloksan) 

 

                                     

                                Pemeriksaan kadar glukosa darah mencit  

                                      (Hari ke-15 pasca induksi aloksan)      

                                      

Gambar 4. Diagram alir uji pengaruh pemberian infusa kopi luwak pada mencit    

                 yang diinduksi aloksan  
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  P1  

 

   P2 

 

   P3 

 
   P4 

 

   P5 

 
  P6 

 
  P7 

 

  P8 
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F. Pengamatan   

 

1. Kadar glukosa darah 

Pemeriksaan kadar glukosa darah mencit dilakukan pada hari ke-7 dan ke-15 

setelah induksi aloksan dengan cara memotong ujung ekor mencit. Sampel darah 

pada ujung ekor mencit di tempelkan pada strip alat accu chek dan kadar glukosa 

darah akan terbaca secara digital. Setiap mencit akan dilakukan pengambilan 

sampel darah untuk pengukuran kadar glukosa darahnya maka terlebih dahulu 

dipuasakan selama 16 jam. 

 

2. Histologi  pankreas  mencit 

Pengamatan pankreas mencit dilakukan pada kelompok mencit kontrol, 

kelompok mencit dosis infusa kopi luwak 0 mg/kg bb, dan kelompok mencit 

dosis tertinggi yaitu dosis 42 mg/kg bb pada hari ke-15 pasca induksi aloksan. 

Mencit  dimatikan dengan cara dekapitasi. Selanjutnya pankreasnya diambil, 

difiksasi dengan buffer formalin, kemudian dibuat preparat menggunakan metode 

baku histologi. 

 

Prosedur pembuatan preparat sebagai berikut : 

- Melakukan trimming yaitu dengan cara spesimen berupa potongan 

organ/jaringan tubuh yang telah dipilih segera difiksasi dengan larutan 

pengawet buffer formalin atau 10% formalin. 

- Selanjutnya mencuci dengan air mengalir. 

- Memotong jaringan setebal 2-4 mm. 
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- Memasukkan potongan-potongan jaringan tersebut ke dalam embedding 

cassette. 

- Mencuci dengan air mengalir. 

- Selanjutkan melakukan dehidrasi dengan meletakkan embedding cassette pada 

kertas tissue. 

- Berturut-turut melakukan perlakuan seperti terlihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tahap dehidrasi, clearing, dan imprenasi preparat 

Tahap Waktu Zat kimia 

Dehydration 2 jam Alcohol 80% 

 2 jam Alcohol 95% 

 1 jam Alcohol 95% 

 1 jam Alcohol absolute I 

 1 jan Alcohol absolute II 

 1 jam Alcohol absolute III 

Clearing 1 jam Xylol I 

 1 jam Xylol II 

 1 jam Xylol III 

Imprenasi 2 jam Paraffin I 

 2 jam Paraffin II 

 2 jam Paraffin III 

 

- Selanjutnya melakukan embedding dengan cara membersihkan sisa-sisa 

paraffin yang ada pada pan dengan memanaskan beberapa saat di atas api dan 

usap dengan kapas. 

- Menyiapkan paraffin cair dengan memasukkan paraffin ke dalam cangkir 

logam dan dimasukkan dalam oven dengan suhu di atas 58 
o
C. 

- Menuangkan paraffin cair  ke dalam pan. 

- Memindahkan jaringan satu persatu dari embedding cassette ke dasar  pan 

dengan mengatur jarak satu dengan lainnya. 
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- Memasukkan atau mengapungkan pan ke dalam air. 

- Melepaskan paraffin yang berisi jaringan tersebut dari pan dengan 

memasukkan ke dalam suhu 4-6 
o
C beberapa saat. 

- memotong-potong paraffin sesuai dengan letak jaringan yang ada dengan 

menggunakan scalpel atau pisau hangat. 

- meletakkan pada balok kayu dan meratakan pinggirnya dan dibuat ujungnya 

sedikit meruncing. 

- memblok paraffin dan siap dipotong dengan menggunakan mikrotom. 

- Selanjutnya melakukan cutting dengan cara memotongan dilakukan pada 

ruangan dingin. 

- Sebelum dipotong, memblok terlebih dahulu lalu didinginkan. 

- Melakukan pemotongan kasar dan dilanjutkan dengan memotongan halus 

dengan ketebalan 4-5 mikro. 

- Setelah pemotongan memilih lembaran jaringan yang paling baik, selanjutnya 

mengapungkan pada air dan menghilangkan kerutannya dengan cara menekan 

salah satu sisi lembaran jaringan tersebut dengan ujung jarum dan sisi yang lain 

ditarik menggunakan kuas runcing. 

- Memindahkan lembaran jaringan tersebut ke dalam water bath selama beberapa 

detik sampai mengembang sempurna. 

- Mengambil lembaran jaringan tersebut dengan slide bersih dan ditempatkan di 

tengah atau pada sepertiga atas atau bawah, dicegah jangan sampai ada 

gelombang udara di bawah jaringan. 
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- Menempatkan slide yang berisi jaringan pada inkobator suhu 37 
o
C selama 24 

jam sampai jaringan melekat sempurna. 

- Selanjutnya melakukan staining (pewarnaan) dengan harris hematoxylin eosin 

- Setelah jaringan melekat sempurna pada slide dipilih yang terbaik, selanjutnya 

secara berurutan memasukan ke dalam zat kimia di bawah ini dengan waktu 

seperti pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Lama waktu fiksasi untuk preaparat 

Zat kimia Waktu 

Xylol I 5 menit 

Xylol II 5 menit 

Xylol III 5 menit 

Alkohol absolute I 5 menit 

Alkohol absolute II 5 menit 

Aquadest 1 menit 

Harris hematoxylin 20 menit 

Aquadest 1 menit 

Acid alcohol 2-3 celupan 

Aquadest 1 menit 

Aquadest 15 menit 

Eosin 2 menit 

Alcohol 96% I 2 menit 

Alcohol 96% II 3 menit 

Alcohol absulut III  3 menit 

Alcohol absulut IV 3 menit 

Xylol IV 5 menit 

Xylol V 5 menit 

 

- Selanjutnya melakukan mounting. 

- Setelah pewarnaan selesai slide ditempatkan di atas kertas tissue pada tempat 

datar dan ditetesi dengan bahan mounting kanada balsam dan ditutup dengan 

cover glass untuk mencegah jangan sampai terbentuk gelembung udara. 

 


