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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental 

dengan Rancangan Acak Terkontrol (RAT). 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Ruang penelitian Universitas Lampung pada 

bulan November sampai dengan Desember 2012. Pembedahan cauda 

epididimis tikus putih (Rattus norvegicus) jantan strain wistar 

dilaksanakan di Ruang Penelitian Universitas Lampung. Pembuatan 

preparat spermatozoa dan pengamatan dilakukan di Laboratorium 

Histologi Universitas Lampung. 
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C. Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari : 

1. Variabel Independent 

a. Ekstrak lada hitam 

b. Seng (Zn) 

2. Variabel Dependent 

a. Jumlah spermatozoa 

b. Morfologi spermatozoa 

c. Motilitas spermatozoa 

 

D. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional pada penelitian ini dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut 

Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Hasil Ukur Skala Ukur 

Kontrol Tikus putih jantan 

yang tidak diberi 

perlakuan. 

 

Kontrol : aquades 1 ml/hari Numerik 

Ekstrak lada 

hitam (Piper 

nigrum L) 

Buah lada hitam 

(Piper nigrum L) 

yang dikeringkan 

lalu digiling 

sampai halus dan 

dilakukan proses 

maserasi dengan 

konsentrasi 28 

mg/ml dan 49 

mg/ml. 

 

 

 

Perlakuan 1 dan 2 : 122,5 

mg/kgBB/hari 

 

Perlakuan 3 : 245 mg/kgBB/hari 

Numerik 
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Seng (Zn) Sumplemen mikro 

mineral berupa 

ZnSO 4 yang 

dilarutkan 

sehingga 

berbentuk cairan 

yang diberikan 

secara oral berupa 

ZnSO4. 

 

Perlakuan 2 dan 3 diberikan 

dosis 1 mg/kgBB/hari 

Numerik 

Jumlah 

spermatozoa 

Banyaknya 

spermatozoa yang 

diperoleh dari 

cauda epididimis  

dalam 

spermatozoa/ml 

suspensi. 

 

Banyaknya spermatozoa pada 1 

kotak besar dikali 200.000 

(juta/ml)  

 

Numerik 

Morfologi 

spermatozoa 

Banyaknya 

bentuk 

spermatozoa 

normal dan 

abnormal yang 

diperoleh dari 

cauda epididimis 

berdasarkan 1 

lapang pandang. 

 

Menghitung persentase 

a. Morfologi spermatozoa 

normal yaitu memiliki 

bentuk kepala seperti kait 

pancing dan ekor panjang 

lurus. 

a. Morfologi spermatozoa 

abnormal mempunyai bentuk 

kepala tidak beraturan, dapat 

berbentuk seperti pisang atau 

tidak beraturan (Amorphous) 

atau terlalu bengkok dan 

ekornya tidak lurus bahkan 

tidak berekor atau hanya 

terdapat ekornya saja tanpa 

kepala.  

 

Numerik 

Motilitas 

spermatozoa 

Banyaknya 

pergerakan 

spermatozoa 

normal dan 

abnormal yang 

diperoleh dari 

cauda epididimis 

berdasarkan 1 

lapang pandang. 

Menghitung  persentase  

spermatozoa  yang 

pergerakannya  progresif  maju  

ke  depan  dibandingkan  dengan  

seluruh  yang teramati (bergerak 

dan  tidak bergerak). 

 

Numerik 
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E. Alat dan Bahan 

 

1. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan yaitu : botol yang tutupnya diberi pipa 

alumunium sebagai tempat minum mencit, mikroskop, pipet tetes, 

objek glass, cover glass, kaca arloji, cawan petri, kandang tikus yang 

terbuat dari bak plastik yang ditutupi dengan kawat pada bagian 

atasnya sebanyak 6 kandang, spuit oral, toples plastik yang 

mempunyai tutup, kapas, seperangkat alat bedah (dissecting set), 

Improved Neubauer. 

 

2. Bahan Penelitian 

Bahan Biologis : tikus putih jantan (Rattus norvegicus) strain wistar 

dewasa, usia 2-4 bulan dan dalam keadaan sehat. 

 

Bahan kimia : ekstrak lada hitam (Piper nigrum L) dengan dosis pada 

P1 dan P2 sebesar 122,5 mg/kgBB/hari dan dosis pada P3 sebesar 245 

mg/kgBB/hari , ZnSO4 dengan dosis 1 mg/kgBB/hari, NaCl 0,9%, 

alkohol teknis 97%, aquadest, pelet lele (pelet ikan) sebagai pakan 

tikus, eter, pewarna geimsa. 
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F. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dari penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

dan sehat yang ditandai dengan gerak aktif yang diperoleh dari Sekolah 

Farmasi ITB (Institut Teknologi Bandung). Besar sampel berdasarkan 

rumus Frederrer (Dahlan, 2009): 

 

(4-1)(n-1) ≥ 15 

3(n-1) ≥ 15 

3n-3 ≥ 15 

3n ≥ 18 

n ≥ 6 

t = kelompok perlakuan (4 kelompok) 

n = jumlah pengulangan atau sampel tiap kelompok 

 

G. Kriteria Inklusi  

 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sehat 

b. Memiliki berat badan antara 200-250 gram 

c. Jenis kelamin jantan 

d. Usia 2-4 bulan               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        (t-1)(n-1) ≥ 15 
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H. Prosedur Penelitian 

 

1. Pemeliharan Hewan Uji 

 

Pada penelitian kali ini hewan uji yang digunakan adalah tikus putih 

(Rattus norvegicus) jantan strain wistar dewasa usia 2-4 bulan dengan 

berat ± 200 gram dan sehat. Hewan uji di tempatkan pada kandang 

yang terbuat dari baskom/wadah plastik yang alasnya dilapisi dengan 

sekam padi dan diganti setiap 2 hari sekali untuk menjaga kandang 

tetap bersih dan mencegah timbulnya penyakit akibat infeksi akibat 

perkembangan mikroorganisme yang dapat mengganggu kelangsungan 

hidup hewan uji. Kandang diletakkan dalam suhu kamar dan 

menggunakan sinar matahari secara tidak langsung. Suhu dan 

kelembaban ruangan dibiarkan berada dalam kisaran alamiah. Pada 

bagian atas kandang (baskom) ditutupi dengan kawat dan diletakkan 

botol tempat minum untuk hewan uji. Untuk makanan hewan uji 

diberikan berupa pelet/pakan ikan. Makanan dan minuman di 

tempatkan pada wadah terpisah dan diganti setiap 2 hari sekali. 

 

2. Persiapan Hewan Uji 

 

Sebelum diberi perlakuan, hewan uji diadaptasikan selama satu 

minggu di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Setiap hewan uji diperhatikan kesehatan fisiknya (gerakan 

yang aktif, tidak terdapat kerusakan pada tubuh hewan uji), kebersihan 

kandang dan frekuensi pemberian makan. 
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3. Penyediaan Ekstrak Lada Hitam  

 

Cara pembuatan ekstrak lada hitam : 

Ekstrak dibuat di Bagian Kimia Organik  FMIPA Unila. Proses 

pembuatan ekstrak etanol lada hitam (Piper nigrum L) dalam 

penelitian ini menggunakan etanol teknis 97% sebagai pelarut. 

 

Menurut Sulistianto dkk (2004), ekstraksi dimulai dari penimbangan 

lada hitam. Selanjutnya seluruh bagian dikeringkan dalam almari 

pengering, dibuat serbuk dengan menggunakan blender atau mesin 

penyerbuk. Etanol teknis dengan kadar 97% ditambahkan untuk 

melakukan ekstraksi dari serbuk ini selama kurang lebih 2 (dua) jam 

kemudian dilanjutkan maserasi selama 24 jam. Setelah masuk ke tahap 

filtrasi, akan diperoleh filtrat dan residu. Filtrat yang didapat akan 

diteruskan ke tahap evaporasi dengan Rotatory Evaporator pada suhu 

40 º C sehingga akhirnya diperoleh ekstrak kering. Menurut penelitian 

Mbongue, et al,  (2005) konsentrasi yang dibutuhkan setelah disaring 

untuk dosis 122,5 mg/kgBB/hari adalah 28 mg/ml, sehingga penelitian 

ini mengubah konsentrasi pada dosis 245 mg/kgBB/hari menjadi 49 

mg/ml Lalu kemudian dilarutkan dalam 1 ml air untuk mendapatkan 

larutan yang homogen. 

 

Cara perhitungan dosis ekstrak lada hitam: Dosis ekstrak  lada hitam 

yang akan digunakan dalam penelitian ini 122,5 mg/kgBB/hari dan 

245 mg/kgBB/hari hewan uji (Mbongue, et al, 2005) : 
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a. Dosis untuk  tiap tikus Perlakuan 1 

      122,5 mg/KgBB x 0,2 kg(berat tikus) = 24,5 mg 

b. Dosis untuk  tiap tikus Perlakuan 2 

      122,5 mg/KgBB x 0,2 kg(berat tikus) = 24,5 mg 

c. Dosis untuk tiap tikus Perlakuan 3 

      245 mg/KgBB x 0,2 Kg = 49 mg 

 

Penentuan dosis untuk masing-masing perlakuan ditetapkan atas rata-

rata berat badan hewan uji yaitu sekitar 200 gram. Untuk masing-

masing dosis perhari pada tikus dihitung dari konsentrasi larutan stok. 

 

Dosis pemberian ekstrak lada hitam pada masing-masing tikus 

perlakuan 1,2 dan 3: 

 

 Tikus Perlakuan I 

Dosis larutan stok = dosis perhari tikus 

     

    
 
       
      x = 0,875 ml = 0,9 ml = 1ml 

Jadi masing-masing tikus pada kelompok II akan diberikan ekstrak 

lada hitam sebanyak 0,875 ml= 0,9 ml=1ml+0,2 ml aquadest = 1,2 ml 

Dosis tersebut diberikan 1 kali/hari selama 8 hari perlakuan.  
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Tikus Perlakuan 2 

Dosis larutan stok = dosis perhari tikus 

     

    
 
       
      x = 0,875 ml= 0,9 ml=1ml 

Jadi masing-masing tikus pada kelompok II akan diberikan ekstrak 

lada hitam sebanyak 0,875 ml= 0,9 ml=1ml Dosis tersebut diberikan 1 

kali/hari selama 8 hari perlakuan. 

 

Tikus Perlakuan 3 

Dosis larutan stok = dosis perhari tikus 

     

    
 
     
      x = 1 ml = 1 ml 

Jadi masing-masing tikus pada kelompok III akan diberikan ekstrak 

lada hitam sebanyak 1 ml Dosis tersebut diberikan 1 kali/hari selama 8 

hari perlakuan.  

 

 

4. Penyediaan Seng (Zn) 

 

Penentuan  dosis Zn didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Walaa et al (2008) yaitu pemberian zinc sulphate (ZnSO4) sebesar 1 

mg/kgBB/hari secara oral. Pemberian ZnSO4 untuk masing-masing 

perlakuan ditetapkan atas rata-rata berat hewan uji yaitu sekitar 200 gr. 

Dengan demikian dosis yang dibutuhkan untuk setiap ekor tikus dalam 

penelitian ini adalah: 

1 mg/KgBB x 0,2 kg(berat tikus) = 0,2 mg. 
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Total kebutuhan ZnSO4 selama 8 hari perlakuan untuk 6 ekor tikus 

adalah 9,6 mg. 

 

5. Penentuan dosis campuran ekstrak lada hitam dan ZnSO4 

a. Pengenceran ZnSO4 dalam aquadest 

                           
             

                 
  

            

    
  

                                                   

 

b. Ekstrak lada hitam + ZnSO4 yang telah di encerkan 

Jumlah total larutan dari campuran ekstrak lada hitam dan ZnSO4 

selama 8 hari perlakuan untuk 6 ekor tikus adalah : 

48 ml ekstrak lada hitam + 9,6 ml ZnSO4 = 57,6 ml 

 

Jadi dosis campuran larutan ekstrak lada hitam dan ZnSO4 untuk 

setiap ekor tikus pada kelompok perlakuan P3 dan P4 adalah 

sebanyak : 

       

             
        

 

 

6. Pemberian Perlakuan 

 

Setiap kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda, yaitu : 

a. Kelompok Kontrol (K) hanya diberi aquades 1,2 ml selama 8 hari. 

b. Kelompok Perlakuan 1 (P1) diberikan ekstrak lada hitam 122,5 

mg/kgBB/hari yang dilarutkan dalam 1,2 ml aquadest secara oral 

setiap hari selama 8 hari. 
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c. Kelompok  Perlakuan 2 (P2) diberikan ekstrak lada hitam 122,5 

mg/kgBB/hari yang dilarutkan dalam 1 ml aquadest secara oral dan 

0,2 ml ZnSO4 1 mg/kgBB/hari setiap hari selama 8 hari. 

d. Kelompok Perlakuan 3 (P3) diberikan ekstrak lada hitam 245 

mg/kgBB/hari yang dilarutkan dalam 1ml aquadest secara oral dan 

0,2 ml ZnSO4 1 mg/kgBB/hari setiap hari selama 8 hari. 

 

7. Pengamatan 

 

Setelah 8 hari perlakuan, masing-masing hewan coba dikorbankan 

dengan cara narkosis menggunakan eter dan selanjutnya dibedah. 

Selanjutnya dilakukan pengamatan sebagai berikut : 

a. Pengambilan Sekresi di Cauda Epididimis 

 

Untuk mendapatkan spermatozoa di dalam sekresi cauda 

epididimis dilakukan menurut Soehadi dan Arsyad (1983) yaitu 

sebagai berikut : Setelah 8 hari perlakuan, masing-masing hewan 

coba dikorbankan dengan cara narkosis menggunakan eter dan 

selanjutnya dibedah. Kemudian organ cauda epididimis diambil 

dan diletakan ke dalam cawan petri yang berisi NaCl 0,9%. 

 

Selanjutnya cauda epididimis dimasukan ke dalam gelas arloji 

yang berisi 1 ml NaCl 0,9%, kemudian bagian proksimal cauda 

dipotong sedikit dengan gunting lalu cauda ditekan dengan 

perlahan hingga cairan sekresi keluar dan tersuspensi dengan 

NaCl 0,9%. Suspensi spermatozoa dari cauda epididimis yang 
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telah diperoleh dapat digunakan untuk pengamatan yang meliputi: 

motilitas, jumlah dan morfologi spermatozoa. 

 

b. Perhitungan Motilitas Spermatozoa 

Perhitungan motilitas spermatozoa dilakukan dengan metode 

Partodihardjo (1992). Sperma tikus diambil dari bagian cauda 

epididimis dengan disayat dan di pencet perlahan. Satu tetes 

sperma ditempatkan pada gelas objek, ditambah satu tetes larutan 

fisiologis NaCl 0,9%, dicampur merata dan ditutup dengan gelas 

objek. Persentase spermatozoa motil dihitung dalam satu  luasan 

bidang  pandang  menggunakan mikroskop  cahaya  pada pembesaran 

100 kali  dengan menaksir spermatozoa yang bergerak progresif 

dari keseluruhan lapangan pandang dan daerah taksir, kemudian 

dikali 100%. Penilaian  dilakukan  dengan  menghitung  

persentase  spermatozoa  yang pergerakannya  progresif  maju  ke  

depan  dibandingkan  dengan  seluruh  yang teramati (bergerak dan 

tidak bergerak). 

% motilitas = jumlah spermatozoa progresif  x 100% 

                     total spermatozoa yang diamati 

 

 

 

 

c. Perhitungan Jumlah Spermatozoa 

 

Suspensi spermatozoa yang telah diperoleh terlebih dahulu 

dihomogenkan, selanjutnya diambil sebanyak 10 µl sampel dan 
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dimasukkan ke dalam kotak-kotak hemositometer Improved 

Neubauer serta ditutup dengan kaca penutup. Di bawah 

mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 kali, hemositometer 

diletakan dan dihitung jumlah spermatozoa pada satu kotak 

bidang A, B, C atau D. Hasil perhitungan jumlah spermatozoa 

kemudian dimasukan ke dalam rumus penentuan jumlah 

spermatozoa/ml suspense cauda epididimis sebagai berikut 

(Gandasoebrata, 1984): 

Jumlah spermatozoa = n x 200.000 (juta/ml) 

Dimana n = jumlah spermatozoa yang dihitung pada kotak A, B, 

C atau D 

                                                          

                       Gambar 10. Kamar Hitung Improved Neubauer (Heidcamp, 2002) 
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d. Perhitungan Morfologi Spermatozoa 

 

Untuk menentukan morfologi spermatozoa diambil spermatozoa 

dari cauda epididimis seperti penjelasan di atas, kemudian diberi 

methanol absolute  selama 15 menit dikeringkan kemudian diberi 

pewarna geimsa selama 15 menit. Setelah itu diberi aquades lalu 

dikeringkan. Kemudian dibawah mikroskop cahaya dengan 

pembesaran 400 kali dihitung satu bidang lapang pandang 

spermatozoa, ditentukan persentase spermatozoa normal dan 

abnormal 

 

Ciri spermatozoa normal yaitu memiliki bentuk kepala seperti kait 

pancing dan ekor lurus panjang, sedangkan spermatozoa abnormal 

mempunyai bentuk kepala tidak beraturan, dapat berbentuk seperti 

pisang atau tidak beraturan (Amorphous) atau terlalu bengkok dan 

ekornya tidak lurus bahkan tidak berekor atau hanya terdapat 

ekornya saja tanpa kepala. 

Gambar 11. Morfologi  spermatozoa  tikus normal dan abnormal  

(A)spermatozoa  normal, (B-J  spermatozoa abnormal) (B) Tidak ada kait, 

(C) ekor ganda, (D) kepala berbentuk pentul, (E) kepala tidak beraturan, 

(F)-(G) kait bengkok ke belakang, (H) ekor melengkung ke belakang 

kepala, (I)  tidak ada kepala, (J) ekor terlalu bengkok (Wyrobeck and 

Bruce, 1975) 
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I. Analisis Data  

 

Kelompok penelitian ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol 

dan 3 kelompok perlakuan dalam 6 (ekor) kali pengulangan. Pada tiap 

kelompok, data yang terkumpul dianalisis menggunakan program SPSS 

17.00 for Windows. Dari varibel dependen dan independen dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas dengan uji Shapiro-Wilk karena jumlah 

sampel <50. Apabila data distribusi normal maka dan rata-rata homogen 

dilanjutkan dengan uji one way ANOVA. Jika hasil bermakna p <0,005 

maka dilanjutkan dengan uji LSD menggunakan Post Hock. Apabila data 

tidak normal dan tidak homogen, maka akan diuji dengan uji Kruskal 

Walis kemudian dilanjutkan dengan Mann-Whitney Test. 
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                                    Gambar 12 . Diagram Alir Penelitian 

Tikus dinarkosis dengan eter 

Pembedahan 

Pengambilan spermatozoa dari cauda epididmis 

Pengamatan motilitas, jumlah dan morfologi spermatozoa 

 

Interpretasi hasil pengamatan dan penyusunan laporan 

Selesai 

Kontrol 

 

Perlakuan 1 

 

Perlakuan 2 

 

 

Perlakuan 3 

 

Persiapan penelitian : 

- Bahan percobaan 

- Hewan percobaan 

- Bahan kimia 

- Alat percobaan 

Tikus diadaptasi selama 1 minggu 

Diberi ekstrak Lada 

Hitam 122,5 

mg/kgBB/hari 

konsentrasi 28 mg/ml 

dan ZnSO4 1 

mg/kgBB/hari  selama 

8 hari per oral 

Diberi ekstrak Lada 

Hitam 122,5 

mg/kgBB/hari 

konsentrasi 28 mg/ml 

selama 8 hari per oral 

 

Diberi ekstrak Lada 

Hitam 245 

mg/kgBB/hari 

konsentrasi 49 mg/ml 

dan ZnSO4 

1mg/kgBB/hari  

selama 8 hari per oral 

Diberi aquadest 1 ml 

selama 8 hari 

perlakuan, 
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