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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan eksperimental murni, dengan rancanganpost-test control

group design. Pada jenis penelitian ini, pre-test tidak dilakukan karena kasus-

kasus telah dirandomisasi baik pada kelompok perlakuan maupun pada kasus

kelompok kontrol. Kelompok-kelompok tersebut dianggap homogen sebelum

diberikan penelitian. Dengan rancangan ini, peneliti dapat membandingkan hasil

perlakuan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-November tahun 2015 di

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
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3.3 Populasi dan Sampel

Sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah mencit, karena mencit merupakan

hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan

percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Mencit memiliki banyak keunggulan sebagai

hewan percobaan yaitu siklus hidup yang relative pendek, jumlah anak per

kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganannya

(Moriwaki, 1994).

Populasi penelitian ini adalah mencit (Mus musculus L) berumur 2 sampai 3

bulan. Sampel penelitian sebanyak 25 ekor yang dipilih secara acak yang dibagi

dalam 5 kelompok.

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus

Federer (Sastroasmoro, 1995), yaitu :

(t – 1) (n – 1) ≥ 15

Keterangan:

t = kelompok perlakuan (5 kelompok)

n = besar sampel tiap kelompok

(t – 1) (n – 1) ≥ 15

(5 – 1) (n – 1) ≥ 15

4n ≥ 15

n ≥ 4,75 (dibulatkan menjadi 5)

Dengan demikian, besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 ekor mencit

jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok.
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Adapun kriteria inklusi sampel pada penelitian ini adalah

1. Sehat

2. Memiliki berat badan 25–30 gram

3. Jenis kelamin jantan

4. Berusia sekitar 2–3 bulan

Sementara kriteria ekslusi sampel pada penelitian ini adalah

1. Selama penelitian terdapat penampakan rambut botak atau rontok, kusam,

aktifitas tidak aktif

2. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi di

laboratorium

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang kami gunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

a. Perlakuan coba (P1–P3): Pemberian kitosan dan plumbum asetat

b. Perlakuan kontrol positif (K1): Pemberian plumbum asetat tanpa pemberian

kitosan

c. Perlakuan kontrol negatif (K2): Tidak diberikan plumbum asetat
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2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah gambaran histopatologi hati mencit (Mus musculus

L)

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Kitosan

Definisi Operasional: Sebagai agen absorben logam dan antioksidan secara

intraperitoneal

AlatUkur: Spuit 1 cc/ml

Cara Ukur: Neraca Analitik

Hasil Ukur: 1. Dosis 0,5%

2. Dosis 0,75%

3. Dosis 1%

Skala: Rasio

3.5.2 Plumbum Asetat

Definisi Operasional: Bahan kimia beracun yang diberikan pada mencit

jantan secara intraperitoneal

AlatUkur: Spuit 1 cc/ml

Cara Ukur: Neraca Analitik

Hasil Ukur: Dosis 0,08 mg/gBB

Skala: Rasio
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3.5.3 Gambaran Histopatolgi Hati Mencit

Definisi Operasional: Keadaan hati mencit setelah diinduksi plumbum

asetat dan diberi kitosan

Alat Ukur: Sediaan mikroskopis diamati dibawah mikroskop

cahaya dengan pembesaran 400x dalam 5 lapangan

pandang

Cara Ukur: Sesudah perlakuan

Hasil Ukur: Persentase kerusakan rata-rata berdasarkan:

0= tidak ada hepatosit yang mengalami

pembengkakan sel

1= <10% hepatosit yang mengalami

pembengkakan sel

2= 10-33% hepatosit yang mengalami

pembengkakan sel

3= 34-66% hepatosit yang mengalami

pembengkakan sel

4= 67-100% hepatosit yang mengalami

pembengkakan sel (Kawasaki et al., 2009).

Skala: Rasio

.
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3.6 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- Mencit (Mus musculus L) jantan berusia 2-3 bulan dengan berat 25-30

gram dan sehat

- Kitosan

- Pb Asetat (Pb(CH3COO)2)

- Aquades

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- Spuit 1 cc/ml

- Neraca

- Box Ukuran Besar

- Minor Set

- Alat Pembuatan Preparat Histologi

- Handscoen

3.7 Prosedur Penelitian

3.7.1 Adaptasi Sampel

Mencit sebanyak 25 ekor dibagi kedalam 5 kandang dan di adaptasi selama satu

minggu sebelum perlakuan. Selama masa adaptasi mencit diberi makan dan

minum.
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3.7.2 Alur Penelitian

Gambar 10. Diagram Alur Penelitian

Setelah 2 hari

Sampel dinarkosis dengan ketamin kemudian diterminasi

Pada sampel dilakukan laparotomi lalu hati mencit diambil

Sampel hati dibawa ke Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas
Lampung untuk pembuatan preparat histopatologi

Pengamatan sediaan histopatologi dengan mikroskop

Interpretasi Hasil Pengamatan

Masa adaptasi 7 hari

Mencit diberi perlakuan selama 7 hari

Timbang berat badan mencit (Mus musculus L) jantan

K1 K2 P1
Kitosan 0,5%

P2
Kitosan 0,75%

P3
Kitosan 1%

Setelah sehari

Diinduksi plumbum asetat 0,08 mg/gBB secara
intraperitoneal setelah satu hari pemberian kitosan terakhir

Diinduksi plumbum
asetat 0,08mg/gBB
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3.8 Analisis Data

Kelompok penelitian ini terdiri atas lima kelompok yaitu satu kelompok kontrol

positif, satu kelompok kontrol negatif, dan tiga kelompok perlakuan. Hasil

penelitian diuji secara statistik dengan uji normalitas (Shapiro-Wilk) dan

homogenitas (Levene). Data hasil penelitian menunjukkan data yang tidak normal

dan tidak homogen, sehingga data tidak dapat diuji dengan uji parametrik One

Way ANOVA. Pengolahan data dilakukan dengan uji non parametrik yaitu uji

Kruskal Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui

perbedaan antar kelompok.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian ini telah diajukan kepada komisi etik Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung untuk memperoleh surat kelayakan etik dengan nomor surat

2566/UN26/8/DT/2015 yang digunakan untuk melakukan penelitian.


