
III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian,

Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan Balai Penelitian Veteriner Bandar

Lampung pada Juni - Oktober 2015.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daun pegagan diperoleh

dari Ramadhan horti Pekalongan-Lampung Timur, rumput laut jenis Eucheuma

cottonii dari pasar Bambu Kuning Bandar Lampung yang diperoleh dari pantai

Kalianda, mencit jantan berumur 2 bulan dari Balai Veteriner Bandar Lampung,

aloksan (Sigma), dan komposisi pakan mencit dibuat dengan menggunakan

metode Prashant (2005) dengan komposisi pati jagung 65 g, kasein 20 g, minyak

kedelai 9 g, mineral mix 4 g, dan vitamin mix 2 g.

Alat yang digunakan pada penelitian adalah blender, baskom, kompor, panci,

cetakan nori, jarum suntik, glukometer dengan merek dagang accu check, neraca

analitik, gunting, kapas, tissue, oven, vortex, wadah pakan, sonde, dan kandang

mencit.
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3.3. Metode Penelitian

Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) non

faktorial. Uji sensori nori kombinasi daun pegagan dan rumput laut terdiri dari 9

perlakuan dengan 3 ulangan. Daun pegagan dan rumput laut dikombinasikan

dengan formulasi 90:10 (F1), 80:20 (F2), 70:30 (F3), 60:40 (F4), 50:50 (F5),

40:60 (F6), 30:70 (F7), 20:80 (F8), dan 10:90 ( F9). Data yang diperoleh

dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapatkan penduga ragam galat dan uji

signifikan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar perlakuan.

Kehomogenan data diuji dengan uji Bartlet dan kemenambahan data diuji dengan

uji Tuckey. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan data dianalisis lebih

lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.

Uji aktivitas antidiabetes nori daun pegagan dan rumput laut dengan sifat sensori

terbaik terdiri dari 10 perlakuan dosis, yaitu mencit yang diinduksi aquades dan

diberikan infusa aquades (kontrol normal) (K1), mencit yang diinduksi aloksan

dan diberikan infusa obat diabetes glibenclamide (kontrol positif) (K2), mencit

yang diinduksi aloksan tanpa diberi perlakuan infusa (kontrol negatif) (K3), dosis

50 (K4), 100 (K5), 150 (K6), 200 (K7), 250 (K8), 300 (K9), dan 350 mg/kg bb

(K10). Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga terdapat 10x3=30

satuan percobaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
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3.4. Pelaksanaan Penelitan

3.4.1. Pembuatan nori dari kombinasi daun pegagan dan rumput laut

Proses pembuatan nori diawali dengan membersihkan daun pegagan dan rumput

laut dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran.  Daun pegagan dan

rumput laut dikombinasikan dengan formulasi perbandingan daun pegagan dan

rumput laut, yaitu 90:10 (F1), 80:20 (F2), 70:30 (F3), 60:40 (F4), 50:50 (F5),

40:60 (F6),30:70(F7), 20:80 (F8), dan 10:90 ( F9), kemudian ditambahkan air

sebanyak 100 mL dan dilakukan penghalusan dengan blender selama 10 menit

hingga menjadi bubur, kemudian dicetak menggunakan saringan kasa bulat

diameter 20 cm. Lembaran nori yang terbentuk kemudian dikeringkan pada suhu

kamar selama 2 hari.  Setelah kering, nori diangkat dari saringan kasa untuk

selanjutnya direbus selama 1 menit dengan menambahkan saus teriyaki sebanyak

4 sendok makan. Nori selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 50oC

selama 15 menit.  Setelah kering nori dilakukan uji sensori meliputi warna,

tekstur, rasa, aroma, dan penerimaan keseluruhan.  Hasil terbaik dari uji sensori

selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antidiabetes pada mencit yang diinduksi

aloksan. Proses pembuatan nori dari kombinasi daun pegagan dan rumput laut

dapat dilihat pada Gambar 6.



21

Gambar 6. Proses pembuatan nori dari kombinasi daun pegagan dan rumput laut
(Teddy, 2009) yang telah dimodifikasi
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3.4.2. Uji sensori

Uji sensori terhadap nori kombinasi daun pegagan dan rumput laut dilakukan

dengan metode uji hedonik dan skoring.  Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui respon suka atau tidak suka panelis terhadap nori dan memberikan

skor atau nilai terhadap karakteristik mutu nori tersebut. Panelis yang digunakan

adalah panelis semi terlatih sebanyak 20 orang.  Sampel yang sudah diberi kode

disajikan secara acak kepada panelis, panelis diminta untuk memberikan kesan

dan nilai terhadap nori.  Parameter yang diamati yaitu warna, tekstur, rasa, aroma,

dan penerimaan keseluruhan nori. Pengujian aroma nori dilakukan dengan

menggunakan metode skoring, sedangkan warna, tekstur, rasa, dan penerimaan

keseluruhan menggunakan metode hedonik. Kuisioner uji sensori dapat dilihat

pada Tabel 2.
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Tabel 2.  Kuisioner uji sensori nori kombinasi daun pegagan dan rumput laut

KUISIONER

Nama :
Tanggal :
Sampel:

Di hadapan Anda disajikan tujuh sampel nori dari kombinasi pegagan dan rumput
laut. Evaluasi sampel-sampel di hadapan anda berdasarkan warna, tekstur, rasa,
dan penerimaan keseluruhan menggunakan metode uji hedonik/kesukaan dan
aroma menggunakan metode skoring dengan cara mencicipi sampel satu persatu.
Gunakan skala yang tersedia untuk menunjukkan penilaian anda terhadap masing
– masing parameter sample.

KODE WARNA TEKSTUR RASA AROMA PENERIMAAN
KESELURUHAN

Keterangan :
a. Warna b.Tekstur

1.Sangat tidak suka 1.Sangat tidak suka
2.Tidak suka 2.Tidak suka
3.Agak suka 3.Agak suka
4.Suka 4.Suka
5.Sangat suka 5.Sangat suka

c. Rasa d. Aroma

1.Sangat tidak suka 1. Sangat beraroma daun pegagan
2.Tidak suka 2. Beraroma daun pegagan
3.Agak suka 3.Sedikit beraroma daun pegagan
4.Suka 4. Tidak beraroma daun pegagan
5.Sangat suka 5. Sangat tidak beraroma daun pegagan

e. Penerimaan Keseluruhan

1. Sangat tidak suka
2. Tidak suka
3. Agak suka
4. Suka
5. Sangat suka
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3.4.3. Aktivitas antidiabetes nori

a. Uji Pendahuluan Dosis Aloksan

Uji pendahuluan untuk menetapkan dosis efektifitas aloksan dalam menginduksi

diabetes pada mencit. Mencit secara acak dibagi menjadi 5 kelompok dengan

masing-masing perlakuan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3.  Pembagian kelompok mencit uji pendahuluan aloksan

Kelompok Jumlah mencit
(ekor)

Perlakuan

Kontrol 3 Injeksi aquades 50 µl intraperitoneal
Aloksan dosis 1 3 Injeksi aloksan 140 mg/kg bb

intraperitoneal
Aloksan dosis 2 3 Injeksi aloksan 160 mg/kg bb

intraperitoneal
Aloksan dosis 3

Aloksan dosis 4

3

3

Injeksi aloksan 180 mg/kg bb
intraperitoneal
Injeksi aloksan 200 mg/kg bb
intraperitoneal

Mencit diadaptasikan selama 3 hari di kandang percobaan agar mencit dapat

beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebelum pengukuran kadar glukosa darah,

mencit dipuasakan selama 16 jam namun masih diberi minum lalu dilakukan

pengambilan sampel darah untuk mengetahui kadar glukosa darah puasa mencit.

Setelah pengukuran kadar gula darah, dilakukan injeksi aloksan pada bagian

diafragma mencit. Setelah itu, mencit dikelompokan menjadi 5 kelompok dan

diberi makan dan minum. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan 7 hari

setelah diinduksi aloksan.  Mencit dinyatakan menderita Diabetes Melitus (DM)

apabila kadar glukosa darah mencit ≥ 200 mg/dL dan belum menyebabkan

kematian pada mencit.
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b. Uji Antidiabetes pada Mencit

Pengujian antidiabetes pada mencit dilakukan berdasarkan metode Haryanto,

(1999). Pada uji ini digunakan tiga kelompok mencit kontrol, yaitu kontrol

normal, kontrol negatif, dan kontrol positif.  Kelompok kontrol normal untuk

mengetahui kadar glukosa darah mencit yang tidak mengalami diabetes dan diberi

pakan standar. Kelompok kontrol positif untuk mengetahui kadar glukosa darah

mencit yang mengalami diabetes dan diberi obat antidiabetes glibenclamide

dengan dosis 500 μg/kg bb dan pakan standar. Sedangkan kelompok kontrol

negatif untuk mengetahui kadar glukosa darah mencit yang mengalami diabetes

dan diberi pakan standar.

Dosis aloksan ditetapkan berdasarkan hasil uji perlakuan injeksi aloksan pada

penelitian pendahuluan. Pada hari ke-7 pasca induksi aloksan, semua kelompok

mencit dianalisis kadar glukosa darahnya. Mencit kemudian dikelompokkan

berdasarkan perlakuan dosis pemberian dosis infusa nori kombinasi daun pegagan

dan rumput laut dengan formulasi terbaik berdasarkan uji sensori yaitu 0, 50, 100,

150, 200, 250, 300, dan 350 mg/kg bb. Penentuan jumlah hewan uji dan

pembagian kelompok perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4 dan pemberian pakan

standar mencit dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 4. Pembagian kelompok dan perlakuan dosis infusa nori

Kelompok
Jumlah
Mencit
(ekor)

Perlakuan

Kontrol normal (K1) 3 Diberi larutan aquades 50 L

Kontrol positif (K2) 3
Dibuat diabetes, diberi obat antidiabetes
glibenclamide

Kontrol negatif (K3) 3 Dibuat diabetes, diberi aquades 50 L

Dosis 50 mg/kg bb (K4) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 50
mg/kg bb

Dosis 100 mg/kg bb (K5) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 100
mg/kg bb

Dosis 150 mg/kg bb (K6) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 150
mg/kg bb

Dosis 200 mg/kg bb (K7) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 200
mg/kg bb

Dosis 250 mg/kg bb (K8) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 250
mg/kg bb

Dosis 300 mg/kg bb (K9) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 300
mg/kg bb

Dosis 350 mg/kg bb (K10) 3
Dibuat diabetes, diberi infusa nori dosis 350
mg/kg bb

Tabel 5. Komposisi pakan standar mencit

Komposisi
(g/100 g)

Jumlah

Pati jagung 65
Kasein 20
Minyak kedelai 9
Mineral mix 4
Vitamin mix 2
Total 100
(Prashant, 2005).

Untuk mengukur kadar glukosa darah, mencit dipuasakan selama 16 jam namun

tetap diberikan minum, kemudian diambil darah melalui vena ekor mencit.

Selanjutnya mencit kelompok 2 sampai 10 dibuat diabetes dengan cara

menginduksi mencit dengan dosis aloksan sesuai penelitian pendahuluan.

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan 7 hari setelah diinduksi aloksan.
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Setelah mencit diabetes, masing-masing mencit diberi perlakuan dengan dosis

infusa nori sesuai dosis yang telah ditetapkan.  Pemberian infusa nori dari

kombinasi daun pegagan dan rumput laut dilakukan setiap hari selama 7 hari pada

hari ke-8 pasca induksi aloksan. Nori yang digunakan adalah formulasi daun

pegagan dan rumput laut terbaik berdasarkan uji sensori.

Pemberian infusa nori pada mencit dilakukan dengan cara lembaran nori

dihancurkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah aquades

sebanyak sepuluh bagian nori. Larutan nori selanjutnya dihomogenkan dengan

vorteks selama 5 menit. Larutan nori kemudian disaring dengan catridge filter

0,45 m (Gambar 7). Selanjutnya infusa nori 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, 22, dan 29 pasca induksi

aloksan, kadar glukosa darah mencit diiukur kembali. Pelaksanaan penelitian

dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 7. Alur pembuatan infusa nori kombinasi daun pegagan dan rumput laut
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Gambar 8. Bagan alir penelitian pemberian infusa nori dari kombinasi daun
pegagan dan rumput laut

3.5. Pengamatan

Parameter yang diamati pada nori dari kombinasi daun pegagan dan rumput laut

adalah uji sensori untuk menentukan kombinasi daun pegagan dan rumput laut

terbaik. Parameter yang diamati adalah aroma, rasa, tekstur, warna, dan
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penerimaan keseluruhan. Setelah itu, nori dengan kombinasi terbaik dilakukan uji

antidiabetes pada mencit yang diinduksi aloksan. Pengamatan histologi pankreas

dilakukan terhadap pankreas mencit setelah hari ke-29.

3.5.1. Analisis glukosa darah

Pemeriksaan kadar glukosa darah mencit dilakukan pada hari ke-15, 22, 29

setelah induksi aloksan dengan cara memotong ujung ekor mencit. Pemeriksaan

kadar glukosa pada hari ke-7 bertujuan untuk mengetahui apakah mencit yang

telah diinduksi aloksan telah menderita penyakit diabetes.  Sedangkan

pemeriksaan kadar glukosa pada hari ke-29 bertujuan untuk mengetahui kondisi

mencit yang menderita penyakit diabetes sembuh setelah diberikan infusa nori

dari kombinasi daun pegagan dan rumput laut.  Pemeriksaan kadar glukosa darah

dilakukan dengan cara sampel darah pada ujung ekor mencit ditempelkan pada

strip alat glukometer (accu chek) dan kadar glukosa darah akan terbaca secara

digital. Setiap mencit yang akan dilakukan pengambilan sampel darah untuk

pengukuran kadar glukosa darah terlebih dahulu dipuasakan selama 16 jam.

3.5.2. Histologi pankreas mencit

Pengamatan histologi pankreas dilakukan terhadap pankreas mencit setelah hari

ke-29. Mencit dimatikan dengan cara dekapitasi. Pankreas diambil, difiksasi

dengan buffer formalin, preparat dibuat menggunakan metode baku histologi.

Prosedur pembuatan preparat adalah melakukan trimming yaitu dengan cara

spesimen berupa potongan organ/jaringan tubuh yang telah dipilih segera difiksasi

dengan larutan pengawet berupa Buffer formalin atau 10% formalin. Selanjutnya
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dicuci dengan air mengalir. Jaringan dipotong setebal 2-4 mm. Potongan-

potongan jaringan tersebut ke dalam embedding cassette. Kemudian dicuci

dengan air mengalir dan dilakukan dehidrasi dengan meletakkan embedding

cassette pada kertas tisu. Tahapan dehidrasi seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Proses dehidrasi histologi pankreas mencit

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

Setelah perlakuan dehidrasi dilakukan embedding yaitu dengan cara

membersihkan sisa-sisa paraffin yang ada pada pan dengan memanaskan beberapa

saat di atas api dan usap dengan kapas. Paraffin cair disiapkan dengan cara

paraffin dimasukan ke dalam cangkir logam dan dimasukkan dalam oven dengan

suhu diatas 58oC. Paraffin cair dimasukan ke dalam pan dan dipindahkan

jaringan satu persatu dari embedding cassette ke dasar pan dengan mengatur jarak

satu dengan lainnya. Pan dimasukan ke dalam air dan dilepaskan paraffin yang

berisi jaringan tersebut dari pan dengan memasukkan ke dalam suhu 4-6oC

beberapa saat.
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Paraffin dipotong-potong sesuai dengan letak jaringan yang ada dengan

menggunakan scalpel/pisau hangat dan diletakan pada balok kayu, diratakan

pinggirnya dan buat ujungnya sedikit meruncing, memblok paraffin siap dipotong

dengan menggunakan mikrotom. Selanjutnya dilakukan cutting dengan cara

memotongan dilakukan pada ruangan dingin. Sebelum dipotong, diblok terlebih

dahulu lalu didinginkan dan dilakukan pemotongan kasar dan dilanjutkan dengan

memotongan halus dengan ketebalan 4-5 mikro. Setelah pemotongan dipilih

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.

Kemudian dipindahkan lembaran jaringan tersebut ke dalam water bath selama

beberapa detik sampai mengembang sempurna dan diambil lembaran jaringan

tersebut dengan slide bersih dan ditempatkan ditengah atau pada sepertiga atas

atau bawah, dicegah jangan sampai ada gelombang udara dibawah jaringan.

Slide yang berisi jaringan ditempatkan pada inkubator suhu 37oC selama 24 jam

sampai jaringan melekat sempurna. Selanjutnya dilakukan staining (pewarnaan)

dengan Harris Hematoxylin Eosin. Setelah jaringan melekat sempurna pada slide

dipilih yang terbaik, selanjutnya secara berurutan dimasukan kedalam larutan

xylol I, xylol II, xylol III, alkohol absolute I, alkohol absolute II, aquadest, harris

hematoxylin, aquadest, acid alcohol, aquadest, aquadest, eosin, alkohol 96% I,

alkohol 96% II, alkohol absolut III, alkohol absolut IV, xylol IV, dan xylol V.

Selanjutnya dilakukan mounting dengan kanada balsam dan ditutup dengan cover

glass agar tidak terbentuk gelembung udara.


