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BAB 3 MATERI DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Juni sampai bulan

Agustus 2014 di tiga lokasi yaitu, di Laboratorium Fakultas Farmasi UNAIR, di

Departemen Anatomi Veteriner, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan

pengamatan preparat histopatologi paru mencit bunting di Departemen Patologi

Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR.

3.2 Materi Penelitian

3.2.1 Bahan penelitian

Penelitian ini menggunakan hewan coba mencit (Mus musculus)

betina strain Balb/C berumur 2,5 bulan dengan berat badan 20-30 gram.

Bahan lain yang digunakan antara lain: rokok kretek, alkohol 70%, formalin

10%, pewarna Haematoxylin Eosin (HE), minyak emersi. Bahan yang

digunakan untuk membuat ekstrak kulit buah manggis adalah serbuk kulit

buah manggis, ethanol, CMCNa 1%, aquadest steril. Bahan yang digunakan

dalam superovulasi mencit betina adalah Pregnant Mare Serum

Gonodotropin (PMSG) (Folligon®, Intervet, Boxmeer, Holland), Human

Chorionic Gonadotropin (hCG) (Chorulon®, Intervet, Boxmeer, Holland).

3.2.2 Alat penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: kotak paparan

asap rokok berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 28 cm, panjang

36 cm, lebar 31 cm yang dimodikasi dibuat vakum sehingga asap tidak
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keluar kotak. Kandang, spuit 1 ml, gunting bedah, scalpel, pinset, sonde,

pipet, pot organ, mikroskop. Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak

adalah corong buchner, labu hisap, pompa vakum, gelas ukur, kertas saring,

toples, rotavapor, korek, kaki tiga dan api bunsen.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Rancangan penelitian

Rancangan yang digunakan adalah acak lengkap (RAL) dengan faktor

nekrosis sel alveolar tipe II paru, dengan asumsi kelompok mencit kontrol

yang hanya diberi aquades (K-), kelompok mencit yang dipapar asap rokok

(K+), kelompok mencit yang dipapar asap rokok dan diberi ekstrak kulit

buah manggis 50 mg/kg BB (P1), kelompok mencit yang dipapar asap rokok

dan diberi ekstrak kulit buah manggis 100 mg/kg BB (P2), kelompok mencit

yang dipapar asap rokok dan diberi ekstrak kulit buah manggis 150 mg/kg

BB (P3), masing-masing perlakuan selama 12 hari.

K- : 4
mencit

Sampel
20

mencit
bunting

Papar asap rokok 12 hari

Aquades 12 hari

K+ : 4
mencit

P1 : 4
mencit

P2 : 4
mencit

P3 : 4
mencit

Papar asap rokok+ekstrak kulit
manggis 50mg/kg BB 12 hari

Papar asap rokok+ekstrak kulit
manggis 100mg/kg BB 12 hari

Papar asap rokok+ekstrak kulit
manggis 150mg/kg BB 12 hari
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3.3.2 Besar sampel

Penentuan besarnya ulangan (replikasi) sampel dalam tiap kelompok

pada penelitian ini berdasarkan rumus Federer dalam Kusriningrum (2012) :

t (n-1) ≥ 15 Keterangan:

5 (n-1) ≥ 15 t = perlakuan

5n-5 ≥ 15 n = ulangan

5n ≥ 20

n ≥ 4

Berdasarkan penghitungan didapatkan jumlah sampel 20 ekor induk

mencit yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, masing-masing terdiri dari

4 ekor induk mencit.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel bebas pada penelitian ini adalah paparan asap rokok dan dosis

pemberian ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.).

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah: jumlah nekrosis sel alveolar

tipe II paru.

Variabel terkontrol pada penelitian ini adalah ruang penelitian, jenis mencit,

pakan dan minum mencit.

3.4.1 Definisi Operasional Variabel

1. Paparan asap rokok diberikan sebanyak 1 batang rokok kretek

selama 10 menit (Sumarsono dkk., 2012).

2. Besar dosis efektif ekstrak kulit buah manggis untuk mencit adalah

100 mg/kg BB (Pasaribu, 2012). Dosis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB dan 150 mg/kg BB diberikan per oral
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dengan sonde lambung selama 12 hari kepada kelompok perlakuan p1, p2

dan p3.

3. Jumlah nekrosis sel alveolar tipe II paru adalah jumlah kerusakan

sel pada organ paru dengan indikasi inti sel alveolar tipe II yang piknotis,

karyoreksis dan karyolisis yang diamati menggunakan mikroskop

pembesaran 1000x terhadap lima lapangan pandang yang berbeda.

Sel alveolar tipe I : Sel berbentuk gepeng/ pipih dan sangat tipis yang

membatasi permukaan sel alveoli.

Sel alveolar tipe II normal : Sel berbentuk kubis dan mempunyai inti

sel bulat, terletak di sudut pertemuan dinding alveoli. Bentuk sel alveolar

tipe II lebih besar dibandingkan sel alveolar tipe I. Sel alveolar tipe II yang

mengalami nekrosis akan terjadi perubahan pada inti sel sebagai berikut :

 Nekrosis (piknotis) : Inti sel menyusut hingga mengkerut,

menunjukkan penggumpalan, densitas kromatin meningkat, memiliki

batas yang tidak teratur dan berwarna gelap.

 Nekrosis (karyoreksis) : Inti sel hancur sehingga terjadi pemisahan

kromatin dan membentuk fragmen-fragmen, menyebabkan materi

kromatin tersebar dalam sel.

 Nekrosis (karyolisis) : inti sel tercerna sehingga tidak dapat diwarnai

lagi dan akan menghilang.

5. Mencit ditempatkan pada ruang penelitian yang sama dengan suhu

berkisar antara 26-29 °C.
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6. Jenis mencit yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit

betina strain Balb/C berumur 2,5 bulan dengan berat badan 20-30 gram.

7. Pakan dan minum mencit yang diberikan dalam penelitian ini

adalah pellet dan aquades ad libitum.

3.5 Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Tahap persiapan hewan coba

Sebelum penelitian dilakukan, hewan coba yang digunakan

diadaptasikan dahulu sekaligus pengambilan sampel hewan coba yang

digunakan dengan ditimbang berat badan, diberi penomeran.

3.5.2 Pembuatan sediaan ekstrak kulit buah manggis

Pembuatan ekstrak kulit buah manggis menggunakan metode maserasi

diam yaitu, menggunakan pelarut diam pada suhu ruang selama 24 jam dan

selanjutnya pelarut diganti dengan pelarut baru. Simplisia kulit buah

manggis 250 gram kering direndam dengan ethanol 96% 3 x 24 jam,

kemudian disaring dipisahkan antara serbuk yang masih padat. Serbuk yang

sudah larut dengan ethanol dipekatkan dengan menggunakan alat rotavapor

suhu 50oC, dipisahkan antara ethanol dan serbuk yang terlarut. Pemisahan

dilakukan sampai ethanol dalam serbuk habis dan didapatkan ekstrak kulit

buah manggis 25 gram. Besar dosis efektif ekstrak kulit buah manggis untuk

mencit adalah 100 mg/kg BB (Pasaribu, 2012). Dosis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB dan 150 mg/kg BB.
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3.5.3 Membuntingkan mencit

Menurut Grinfield (2004) mencit betina dengan bobot badan 20-30

gram di superovulasi dengan suntikan 5 IU PMSG secara intraperitoneal.

Empat puluh delapan jam kemudian menyuntikan 5 IU hCG secara

intraperitoneal. Mencit betina dimasukkan ke kandang mencit jantan segera

setelah penyuntikan hCG untuk dikawinkan. Pengawinan dilakukan dengan

cara monomating yaitu perkawinan dalam kandang terpisah dengan

perbandingan jantan : betina = 1 : 1. Tujuh belas jam kemudian sejak

pengawinan monomating dilakukan pemeriksaan vaginal plug, mencit

betina yang positif terdapat vaginal plug.

3.5.4 Tahap perlakuan

Penelitian ini menggunakan lima kelompok perlakuan dengan dua

kelompok kontrol dan tiga kelompok lainnya sebagai kelompok perlakuan,

masing-masing kelompok berisi empat ekor tikus. Kelompok kontrol terdiri

dari kelompok kontrol negatif (K-) yang hanya diberi aquades secara peroral

dan kelompok kontrol positif (K+) yang dipapar asap rokok selama 12 hari

(umur kebuntingan hari ke 6–17). Kelompok perlakuan terdiri dari

kelompok perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 (P2) dan perlakuan 3 (P3) yang

dipapar asap rokok dan diberi ekstrak kulit buah manggis secara peroral.

Dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB dan 150 mg/kg BB, sebagai terapi

selama 12 hari (umur kebuntingan hari ke 6–17) pada masing-masing

kelompok perlakuan.
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Pada umur kebuntingan hari ke enam, mencit bunting dipapar asap

rokok. Cara pemaparan asap rokok yaitu, 16 ekor mencit bunting (K+, P1,

P2, P3) dimasukkan ke dalam kotak papar berbentuk persegi panjang

dengan ukuran tinggi 28 cm, panjang 36 cm, lebar 31 cm yang sudah

disambung dengan rokok yang dibakar dan asapnya dialirkan ke dalam

kotak tertutup melalui selang. Paparan asap rokok diberikan sebanyak 1

batang rokok kretek selama 10 menit (Sumarsono dkk., 2012). Satu jam

setelah pemaparan asap rokok, 12 ekor mencit bunting (P1, P2, P3)

diberikan terapi ekstrak kulit buah manggis dengan cara sonde (peroral)

dengan dosis P1: 50 mg/kg BB, P2: 100 mg/kg BB dan P3: 150 mg/kg BB

selama 12 hari (umur kebuntingan hari ke 6–17).

3.6 Prosedur Pengambilan Data

3.6.1 Pembuatan preparat histopatologi

Pada hari ke delapan belas mencit bunting di euthanasia dengan

dislocation cervicalis, selanjutnya dilakukan pembedahan untuk diambil

organ paru pada mencit. Paru yang telah diambil kemudian dimasukkan ke

dalam pot berisi formalin 10%. Setelah itu, dilakukan pembuatan preparat

histopatologi menggunakan pewarnaan Haematoxylin Eosin (HE).

Pembuatan preparat histopatologi dilakukan di Departemen Patologi

Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Lampiran 1).
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3.6.2 Pengamatan preparat histopatologi

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah sel alveolar

tipe II paru yang nekrosis. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan

mikroskop. Pengamatan sel alveolar tipe II dihitung pada satu irisan paru

dalam sediaan histopatologi untuk tiap ulangan dalam satu perlakuan

dengan menggunakan pembesaran 1000x terhadap lima lapangan pandang

yang berbeda.

3.7 Analisis Data

Analisis data menggunakan uji normalitas (One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test), kemudian dilanjutkan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan

Analisys Of Variance (ANOVA) menggunakan program Statistical Programs For

Social Scientific (SPSS). Apabila analisis tersebut pada tingkat kepercayaan 5%

dan apabila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan uji Beda

Nyata Jujur (BNJ) atau post hoc Tukey (Kusriningrum, 2012).
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3.8 Diagram Alir Penelitian

Membuntingkan mencit

(Penyuntikan PMSG + hCG)

Monomating (betina
jantan 1:1) bunting

K (-) : 4 ekor
Aquades
peroral,

kebuntingan
hari ke 6-17
(selama 12

hari)

K (+) : 4 ekor
Dipapar asap

rokok,
kebuntingan
hari ke 6-17
(selama 12

hari)

P1 : 4 ekor
Asap rokok +
ekstrak kulit
manggis 50

mg/kg,
peroral,

kebuntingan
hari ke 6-17
(selama 12

hari)

P2 : 4 ekor
Asap rokok +
ekstrak kulit
manggis 100

mg/kg,
peroral,

kebuntingan
hari ke 6-17
(selama 12

hari)

P3 : 4 ekor
Asap rokok +
ekstrak kulit
manggis 150

mg/kg,
peroral,

kebuntingan
hari ke 6-17
(selama 12

hari)

Pembuatan preparat
histopatologi

Paru

Kebuntingan hari ke 18
Bedah : 20 ekor mencit

Analisis data
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