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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Departemen Ilmu 

Kedokteran Dasar Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

dan Laboratorium Patologi Klinik untuk pembuatan ekstrak daun jambu biji. 

Pemeriksaan total dan hitung jenis leukosit dilakukan di Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Surabaya. Pemeliharaan hewan coba ditempatkan di Kandang Hewan 

Coba Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Penelitian dilaksanakan 

mulai dari bulan September sampai Oktober 2014. 

 

3.2 Bahan dan Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian yang digunakan selama penelitian ini adalah hewan coba 

mencit (Mus musculus) jantan sebanyak 25 ekor umur 8-10 minggu dengan berat 

badan antara 20-30 gram. Mencit kemudian dibagi menjadi 5 kelompok 

perlakuan. Penentuan perlakuan dan penempatan mencit ditentukan berdasarkan 

sistem acak dengan menggunakan undian. Sebelum digunakan untuk penelitian 

mencit dipelihara terlebih dahulu selama kurang lebih satu minggu untuk 

penyesuaian lingkungan. 

 Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ekstrak daun jambu biji adalah 

daun jambu biji kurang lebih 1 kg, aquades, etanol 96%, dan larutan fisiologis. 

 Pemeriksaan penghitungan jumlah dan jenis leukosit menggunakan 

EDTA, pengencer Turk, pewarna wright dan minyak emersi. Bahan lainnya yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah pakan mencit berupa pellet yang dibuat 

sama untuk semua mencit serta CMC Na 0,5% sebagai vehikulum. 

 

3.2.2 Alat Penelitian 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang hewan coba 

berupa kandang kelompok perlakuan yang terbuat dari plastik dengan penutup 

dari kawat beserta tempat makan dan minum, spuit 1 ml untuk pemberian 

perlakuan dan pengambilan darah, sonde. 

 Peralatan  yang digunakan untuk pembuatan ekstrak daun jambu biji 

adalah baskom plastik, timbangan digital, blender, toples kaca, ayakan nomor 100 

mesh, beaker glass, penyaring Buchner dan pompa vacuum, corong pisah, corong 

kaca, batang pengaduk, evaporator, tabung erlenmeyer, serta kertas saring. 

 Alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan leukosit dan pengambilan darah 

adalah jarum 23G, pipet leukosit, tabung reaksi dan rak, gelas ukur, lemari 

pendingin, gelas objek, gelas penutup, kamar penghitung Improved Neubeuer, 

blood cell counter, disposable hand gloves, mikroskop binokuler dan alat tulis. 

 Peralatan yang digunakan untuk perlakuan stres panas adalah ruangan 

yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran panjang 130 cm, lebar 75 cm, dan 

tinggi 50 cm serta termometer. Sumber panas yang digunakan berasal dari dua 

lampu pijar masing-masing 40 watt dalam satu kandang. 
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Pembuatan Ekstrak Daun Jambu Biji 

Daun jambu biji disucihamakan terlebih dahulu sebelum digunakan 

sebagai bahan ekstrak, kemudian dikeringkan di ruang tertutup dalam temperatur 

kamar  dan tidak terkena sinar matahari. Setelah kering dilakukan penimbangan 

terhadap berat kering, selanjutnya daun jambu biji yang telah kering tersebut 

dibuat serbuk dengan menggunakan blender dan dilakukan pengayakan dengan 

saringan ukuran 100 mesh. Serbuk halus jambu biji dilakukan maserasi dengan 

menggunakan etanol 96% secara berulang-ulang selama 2 hari dalam suhu 

ruangan. Langkah selanjutnya adalah penyaringan, cairan yang diperoleh 

ditampung untuk dikumpulkan. Agar proses penyaringan lebih cepat dibantu 

dengan menggunakan pompa vacuum. Maserasi dengan cairan etanol dilakukan 

berulang-ulang sampai cairan hasil saringan terlihat bening. Cairan hasil saringan 

etanol diuapkan dengan mesin penguap (evaporator) dengan suhu 50-55º C 

sampai menjadi ekstrak kental. Cairan kental tersebut disebut ekstrak etanol daun 

jambu biji. 

 

3.3.2 Dosis Ekstrak Daun Jambu Biji pada Mencit 

Pada penelitian ini ketiga perlakuan menggunakan dosis daun jambu biji 

yang berbeda-beda. Dosis ekstrak daun jambu biji yang digunakan adalah 

berdasarkan penggunaan daun jambu biji untuk meningkatkan trombosit pada 

penderita DHF dengan sediaan dagang 500 mg yang diberikan 4 kali sehari atau 

2000 mg per hari (Soegijanto dkk., 2010). Dosis yang dipakai pada manusia (BB 

70 kg) dikonversikan pada hewan coba mencit (BB 20 gram) = 70/50 x 2000 x 
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0,026 = 7,28 mg/20 gram berat badan mencit/hari. Dosis ini kemudian disebut 

sebagai dosis efektif karena yang telah diketahui memiki pengaruh dalam 

penggunaannya oleh masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan 3 dosis ekstrak 

daun jambu biji yakni dibawah dosis efektif, dosis efektif, dan diatas dosis efektif 

menggunakan perhitungan logaritma dosis. Berdasarkan Wargner dan Wolf 

(1976) dosis efektif mencit apabila dibuat log dosis adalah log 7,28 = 0,862 yang 

terletak diantara log 3 dan log 10 sehingga dosis ekstrak daun jambu biji yang 

dipakai adalah sebagai berikut: 

Dosis 1 :   mg/kg BB 

Dosis 2 :  mg/kg BB 

Dosis 3 :  mg/kg BB 

Masing-masing dosis ekstrak tersebut dibuat suspensi dengan suspensator 

carboxymethyl cellulose (CMC)Na 0,5% hingga 0,5 ml. 

 
3.3.3 Perlakuan Stres Panas 

 Mencit dikandangkan dalam ruangan yang terbuat dari papan kayu dengan 

ukuran panjang 130 cm, lebar 75 cm, dan tinggi 50 cm dengan suhu dikontrol 

pada suhu 39-40º C. Mencit diberi perlakuan stres panas selama 30 menit, 

kemudian diistirahatkan selama 15 menit. Setelah istirahat, mencit kembali diberi 

perlakuan stres panas selama 30 menit. Perlakuan stres panas diberikan selama 

tiga hari berturut-turut, dilakukan 2 kali dalam satu harinya (Isnaeni, 2011) 

tepatnya pada pukul 09.00-10.15 sesudah dan saat diberi kombinasi ekstrak etanol 

daun jambu biji (Psidium guajava L.) secara intensif. Suhu  yang digunakan 
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dalam perlakuan ini adalah 39-40º C (Settivari, 2007). Mencit dikandangkan 

dalam lima kandang terpisah, masing-masing kandang terdiri dari 5 ekor. 

 

3.3.4 Pemberian Ekstrak Daun Jambu Biji 

 Ekstrak daun jambu biji diberikan kepada hewan coba diberikan secara per 

oral dengan sonde pada pagi hari pukul 09.00 selama 10 hari termasuk perlakuan 

stres panas pada 3 hari terakhir. Setiap 1 ekor mencit diberikan perlakuan 

sebanyak 0,5 ml. Pemberian ekstrak daun jambu biji dilakukan sebelum hewan 

coba mendapatkan perlakuan stres panas. Hal ini dilakukan mengingat salah satu 

fungsi peran obat herbal sebagai tindakan preventif dan promotif terhadap agen 

yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. 

 

3.3.5 Pengambilan Sampel Darah Mencit 

 Pengambilan sampel darah mencit dilakukan pada hari ke 11 setelah 

perlakuan diberikan. Sampel darah diambil dari jantung mencit (intracardia) 

menggunakan spuit 1 ml dengan induksi anastesi. Sampel darah yang telah 

diambil dimasukkan pada tabung reaksi yang telah diberikan antikoagulan EDTA 

kemudian tabung digoyang perlahan hingga tercampur rata. 

 

3.3.6 Pemeriksaan Total dan Hitung Jenis Leukosit Mencit 

Penghitungan jumlah leukosit dilakukan dengan menggunakan pipet 

thoma leukosit. Sampel darah yang telah diberi anti koagulan EDTA dihisap 

dengan pipet sampai tanda “0,5” kemudian mengambil larutan turk dengan cara 

pipet dicelupkan ke dalam larutan Turk sambil menahan darah pada garis tanda 

tadi, kemudian larutan turk dihisap sampai tanda “11” sehingga diperoleh 
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pengenceran 1:20. Dalam proses ini diusahakan agar tidak ada gelembung udara. 

Pipet kemudian diangkat dari cairan dan ujung pipet ditutup dengan jari lalu karet 

penghisap dilepaskan. Selama kurang lebih 15-30 detik pipet dikocok kemudian 

digerakkan tegak lurus pada sumbu panjangnya. Langkah selanjutnya adalah 

dengan mengisi kamar hitung. Pipet yang tadi telah terisi dikocok selama 3 menit 

terus menerus kemudian 2-3 tetes darah yang pertama dibuang. Selanjutnya darah 

diteteskan dipinggir kamar hitung dengan cara menyentuhkan ujung pipet dengan 

pinggir kaca penutup dengan sudut 30 derajat. Kamar hitung dibiarkan 2-3 menit. 

Hal ini bertujuan untuk mengendapkan eritrosit dan memberi kesempatan kepada 

leukosit untuk menempati kamar hitung. Penghitungan leukosit dilakukan dengan 

bantuan mikroskop perbesaran 100x pada empat kotak besar dari kamar hitung 

yang terletak pada sudut-sudut seluruh permukaan yang dibagi. Jumlah leukosit 

tiap milimeter kubik (mm³) adalah jumlah sel terhitung dikalikan dengan 50. 

(Tambur, 2006 dan Bijanti dkk., 2010) 

 Pemeriksaan jenis leukosit dengan cara membuat hapusan darah terlebih 

dahulu dengan meneteskan sampel darah segar pada gelas obyek dan dibuat 

preparat hapus dengan menggunakan gelas obyek lain di depan tetesan darah 

tersebut dengan sudut 30-40º. Gelas obyek kedua didorong kedepan hingga 

membentuk hapusan tipis. Preparat hapus tersebut kemudian dikeringkan. Setelah 

kering difiksasi dengan etanol selama 3-5 menit, dibiarkan mengering di udara. 

Preparat diwarnai menggunakan pewarna wright, kemudian ditunggu selama 30 

menit. Selanjutnya preparat dicuci dengan aquades dan dibiarkan mengering di 

atas rak. Setelah kering preparat diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 
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100x dihitung setiap jenis leukosit menggunakan blood counter tabulator. Sel 

yang dihitung paling sedikit 100 sel dan dilakukan perhitungan persentase jenis 

leukosit. Angka yang diperoleh merupakan jumlah relatif masing-masing jenis 

leukosit dari seluruh jenis leukosit. (Tambur, et al., 2006 dan Bijanti dkk, 2010) 

 Pemeriksaan total dan hitung jenis leukosit juga diujikan pada Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Surabaya untuk mendapatkan hasil yang terpercaya dan 

objektif. Mengingat Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sudah 

mengunakan teknologi mesin seperti Roller-mixer, sysmex XT-2000i dan sistem 

komputerisasi dalam pengejaan sampel. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium post test 

only control group randomized design yang mengunakan rancangan acak lengkap 

(RAL), dengan penentuan jumlah hewan coba mencit didasarkan pada rumus 

Federer yaitu (n-1) (t-1) ≥ 15. Dengan jumlah perlakuan 5 kelompok maka 

didapatkan jumlah mencit yang digunakan untuk ulangan adalah sebanyak 4,7 

dibulatkan menjadi 5 ekor (Kusriningrum, 2012). 

 Pada penelitian ini kondisi lingkungan serta bahan dibuat seragam 

sehingga faktor perbedaan hanya terdapat pada perlakuan yang diberikan. 
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3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 

a. Variabel bebas  : Dosis ekstrak daun jambu biji yang diberikan pada 

   mencit sebagai hewan coba. 

b. Variabel tergantung  : Jumlah dan jenis leukosit mencit. 

c. Variabel terkendali :  Jenis kelamin mencit, umur mencit, pakan, dan 

 kondisi lingkungan mencit. 

 

3.6 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji F ANOVA satu arah 

dengan tingkat kesalahan 5% untuk menentukan adanya perbedaan pada 

perlakuan. Apabila telah diketahui terdapat perbedaan maka dilakukan Uji Tukey 

untuk mengetahui perlakuan mana yang paling efektif terhadap hasil perhitungan 

leukosit mencit (Kusriningrum, 2008). 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 Sebanyak 25 ekor mencit dibagi ke dalam 5 kelompok secara acak. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Pembagian kelompok 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok kontrol negative (K-), pada kelompok perlakuan ini dipelihara 

secara normal diberikan vehikulum (CMC Na) saja selama 10 hari tanpa 

perlakuan stres panas.  
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2. Kelompok P0, pada kelompok perlakuan ini mencit diberikan vehikulum saja 

sebanyak 0,5 cc/ekor selama 10 hari, kemudian diberikan perlakuan stres 

panas selama 3 hari terakhir. 

3. Kelompok P1, pada kelompok perlakuan ini mencit diberikan ekstrak daun 

jambu biji dosis 1 yakni 4,028 mg/20 gramBB dalam vehikulum sebanyak 0,5 

cc/ekor selama 10 hari, kemudian diberikan perlakuan stres panas selama 3 

hari terakhir. 

4. Kelompok P2, pada kelompok perlakuan ini mencit diberikan ekstrak daun 

jambu biji dosis 2 yakni 7,28 mg/20 gramBB dalam vehikulum sebanyak 0,5 

cc/ekor selama 10 hari, kemudian diberikan perlakuan stres panas selama 3 

hari terakhir. 

5. Kelompok P3, pada kelompok perlakuan ini mencit diberikan ekstrak daun 

jambu biji dosis 3 yakni 8,445 mg/20 gramBB dalam vehikulum selama 10 

hari, kemudian diberikan perlakuan stres panas selama 3 hari terakhir. 

 Pemeriksaan jumlah dan jenis leukosit dilakukan setelah mencit 

mendapatkan terapi imunomodulator yakni pada hari ke 11 dengan mengambil 

sampel berupa darah yang diperoleh langsung secara intracardial. 
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3.8 Bagan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

Pengambilan darah intracardial pada hari ke 11 

Penghitungan leukosit 

Analisis data 

Pemeriksaan jenis leukosit 

30 ekor mencit jantan dibagi secara random 

Adaptasi selama satu minggu 

Anestesi inhalasi pada mencit  

P1 P0 P2 K- P3 

K- 
(vehikulum) 

0,5 ml 

Perlakuan selama 1 minggu 

Perlakuan stres panas pada hari ke 8,9,10 (sambil diberikan ekstrak 

daun jambu biji berbagai dosis atau CMC Na saja) 

P0 

(vehikulum) 

CMC Na 

0,5 ml 

P1 

(daun jambu biji 

dosis 1 + CMC 

Na) 0,5 ml 

P2 

(daun jambu biji 

dosis 2 + CMC 

Na) 0,5 ml 

P3 

(daun jambu biji 

dosis 3 + CMC 

Na) 0,5 ml 
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