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                                               BAB III 

                                 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

      Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2012. Tempat-tempat 

penelitian diantaranya adalah kandang hewan Departemen Biologi Fakultas Sains 

dan Teknologi (FST) Universitas Airlanga Surabaya sebagai tempat  pemeliharaan 

dan perlakuan  hewan coba, Laboratorium 226-227 Departemen Biologi FST 

UNAIR Surabaya sebagai pembuatan larutan uji, serta penghitungan jumlah 

eritrosit dan kadar hemoglobin. 

3.2  Bahan dan Alat Penelitian 

 3.2.1 Bahan penelitian 

      Jamur Coriolus versicolor dengan ciri-ciri sebagai berikut; berbentuk setengah 

lingkaran dengan diameter 3-5 cm pipih, tipis dan keras. Permukaan atasnya 

beludru dan memiliki zona konsentris yang menarik dengan berbagai warna.  

     Bahan yang digunakan untuk isolasi dan pengukuran polisakarida krestin yaitu; 

aquadest, aquabidest, ammonium sulfat, phosphate buffered saline (PBS), phenol 

sulphuric acid dan bahan yang di paparkan pada mencit adalah timbal nitrat 

(PbNO3)2 
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3.2.2 Alat penelitian 

      Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain kandang hewan dan bak 

plastik berukuran 30x13x19 cm dengan tutup dari kawat kasa, peralatan bedah, 

jarum injeksi ukuran 24 G, disposible syringe 1 ml, cawan petri, timbangan 

analitik, blender, tabung erlemenyer, rotary vacuum evaporator, Whatman paper 

no 41, mikroskop cahaya. 

3.2.3 Hewan coba 

      Penelitian ini menggunakan 25 ekor betina Mus musculus strain Balb/C, 

berumur 8-10 minggu berat badan sekitar 25-30 gram yang di peroleh dari 

Instalansi Kandang Hewan Percobaan (IKHP) Pusvetma Surabaya. 

3.3 Rancangan Percobaan 

      Penelitian ini merupakan percobaan eksperimental dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL). Terdiri lima macam perlakuan dan masing-

masing perlakuan lima kali ulangan ( Kusriningrum, 2008). 

                                t ( n-1) ≥ 15       

                                  5(n-1)  ≥ 15 

                                       n-1 ≥  15       
                                      5                                      
                          n-1≥3       

                                        n ≥ 4 

                              Keterangan : t = total perlakuan 

                                                    n = jumlah ulangan     
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3.4 Cara Kerja 

3.4.1 Tahap persiapan 

3.4.1.1 Tahap koleksi dan pembuatan serbuk jamur Coriolus versicolor 

       Tubuh buah jamur Coriolus versicolor dikoleksi dari daerah Sidoarjo yang 

pada umumnya ditemukan pada bongkahan kayu yang lapuk atau yang telah mati 

dan biasanya jamur ini tumbuh pada musim hujan atau dalam keadaan lingkungan 

yang lembab. Jamur yang di peroleh di identifikasi (Arjun et al., 1982), kemudian 

di oven pada suhu 40oc selama 24 jam atau di jemur untuk menghilangkan 

kandungan airnya. Kemudian jamur dipotong kecil-kecil kemudian di haluskan 

menjadi serbuk dengan menggunakan blender. 

3.4.1.2 Isolasi polisakarida krestin (PSK) 

      Isolasi polisakarida krestin menurut Cui dan Christi (2003) dalam 

Wahyuningsih, dkk. (2009). Larutan ekstrak jamur di filtrasi menggunakan kertas 

Whatman no.41 dengan corong Buchner dan vakum, kemudian diambil 

supernatan. Supernatan diliofolisasi menggunakan freeze drying. Untuk 150 ml 

dilakukan diliofilisasi selama ± 24 jam (lampiran 1) . kemudian serbuk jamur di 

presipitasi , menggunakan larutan ammonium sulfat 90% dengan menimbang 30 g 

ammonium sulfat yang di larutkan dalam aquades 50 ml. Kemudian di resuspensi 

menggunakan mikropipet , kemudian dilakukan penambahan ekstrak jamur 

sebanyak 1 g kemudian di stirrer selama ± 20 menit pada suhu 40C. Selanjutnya di 

sentrifus (9000 rpm/40 menit, 4oC) dan diambil peletnya. Pelet di larutkan dengan 
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10 mL larutan salin selanjutnya di dialisis menggunakan membran nitro selulosa 

selama 24 jam di dalam PBS pada suhu 4oC.  

3.4.1.3  Tahap penentuan konsentrasi polisakarida krestin (PSK) 

      Pengukuran kosentrasi polisakarida krestin, dengan phenol sulphuric acid, 

dilakukan  menurut  metode Wahyuningsih dkk (2009) dan melalui  persamaan 

regresi linear  y=0.008+0.002 dengan (y adalah nilai OD dan x adalah 

polisakarida). Kemudian membuat larutan blanko yang berisi masing-masing 100 

µL aqudes. Selanjutnya membuat larutan sampel yang  berisi ekstrak  polisakarida  

krestin  dari tubuh buah jamur Coriolus versicolor, sebanyak 50 µL aquades. 

Larutan blanko dan larutan  sampel  di  tambah 50 µL phenol 80% lalu di vortex. 

Larutan tersebut masing-masing ditambah  2 ml  H2SO4  kemudian dilakukan 

pembacaan nilai OD pada panjang  gelombang  490 nm.  Nilai OD  dimasukan 

kedalam  persamaan  regresi diatas  untuk  mendapatkan  konsentrasi (PSK).  

3.5 Tahap Perlakuan 

      Semua pemberian PSK dilakukan  dalam  dosis bertingkat secara oral  setiap  

hari selama  1  bulan  kemudian di amati hasilnya.  Perlakuan  dan  kontrol  

digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut; 

      Kontrol normal tidak di beri timbal, sedangkan kontrol negatif  dan  perlakuan  

di beri timbal dengan dosis 1 g di berikan secara oral melalui disposibel syringe 1 

mL sebanyak 5 kali dalam sehari selama sebulan. 

1) Ko1:   Kelompok kontrol,  mencit di beri akuades sebagai kontrol  normal. 
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2) Ko2:   Kelompok kontrol,  mencit di beri timbal sebagai kontrol  negatif. 

3) P1 :  Kelompok perlakuan  mencit di beri timbal dan di beri PSK  dengan 

dosis 1,5 mg/kg Bb. 

4) P2 : Kelompok  perlakuan  mencit  di  beri  timbal  dan di beri  PSK 

dengan dosis 3 mg/kg Bb. 

5) P3 :  Kelompok  perlakuan  mencit di beri timbal dan di beri  PSK dengan  

dosis  6 mg/kg Bb. 

Tabel 3.1 Tabel perlakuan 

Kelompok perlakuan Pemberian PSK setiap 
hari selama 4 minggu 

Paparan timbal pada 
setiap hari selama 4 
minggu 

Kontrol positif - - 

Kontrol negative - + 

        Perlakuan 1 + + 

        Perlakuan 2 + + 

        Perlakuan 3 + + 

 
Keterangan : - menunjukkan tidak adanya perlakuan   

                        + menunjukkan adanya perlakuan                             

3.6 Variabel Penelitian 

 * Variabel bebas: dosis pemberian PSK dari ekstrak  jamur Coriolus  versicolor. 

 * Variabel terikat: jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin.  
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* Variabel terkendali: Dosis timbal, cara  pemberian ekstrak jamur C. versicolor, 

umur mencit, strain mencit, berat mencit, waktu pembedahan, jenis pakan dan   

minuman.       

3.7 Cara Memperoleh Data 

      Data di peroleh dengan melakukan penghitungan jumlah eritrosit dengan 

menggunakan bilik hitung hemositometer dibawah mikroskop, sedangkan kadar 

hemoglobin di ukur menggunakan haemometer. Data yang diperoleh di analisis 

statistik. 

3.7.1 Penghitungan jumlah eritrosit. 

       Penghitungan jumlah eritrosit dilakukan dengan menggunakan mikroskop, 

hemositometer, improved Neubauer dan reagensi larutan Hayem. Dalam larutan 

ini yang nampak adalah eritrosit sedangkan leukosit mengalami lisis ( Sugiharto, 

2007). 

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut 

1. Sampel darah dihisap dengan pipet eritrosit sampai tanda 0,5 dan di 

encerkan sampai tanda 101 menggunakan larutan hayem sehingga 

pengenceranya 200 kali (1:200). Darah dengan larutan Hayem dicampur 

dengan menggerakan pipet dengan tegak lurus dengan sumbu pipet 

2. Setelah hemositometer di bersihkan darah yang telah di encerkan dalam 

pipet dibuang 4 tetes kemudian disikan pada hemositometer dan ditutup 

gelas penutup lalu di biarkan 3 menit agar eritrosit mengendap . 
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3. Hemositometer yang sudah berisi darah di amati di bawah mikroskop 

dengan perbesaran lensa objektif 10x sehingga batas kamar dapat dihitung. 

terlihat tampak jelas, lensa objektif di ubah 40x, dan eritrosit dihitung 40x, 

dan eritrosit dihitung dalam 5 kotak bujur sangkar yang berada di tengah. 

Masing-masing kotak bujur sangkar terdiri 16 bujur sangkar yang lebih 

kecil. 

Jumlah bujur sangkar yang kecil dihitung  = 80 bujur sangkar 

Luas setiap bujur sangkar kecil                  =1/400 mm2 

Tinggi bilik hitung                                      =1/10 mm 

Volume setiap bujur sangkar kecil             =1/4000 mm3 

Pengenceran                                               = 200 kali 

Jumlah ertrosit yang terhitung                    = E 

            Jumlah eritrosit / mm3                                = E/80x4000x200 

 

3.7.2 Pengukuran kadar hemoglobin 

      Dalam penelitian ini untuk mengukur kadar hemoglobin dilakukan dengan 

metode Sahli (metode standar visual). Hemoglobin diubah menjadi asam hematin 

oleh asam klorida (Robinett et al., 1996). Adapun prosedur kerjanya adalah 

sebagai berikut. 
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                       1           2 

                                    1milimeter                  counting grid ( central area) 

                   small square  1/400 mm   1/25 sq mm 

     Gambar1 Bilik hitung Improved Neuber. 1) untuk mengukur eritrosit,  2) untuk 
            mengukur leukosit (Sugiharto, 2007).  
 
 

1. Tabung pengencer / pengukur haemometer diisi dengan 0,1 N HCl 

sampai menunjukan angka 2. 

2. Sampel darah dihisap dengan pipet hemoglobin sampai angkanya 

menunjukan 20 Darah yang melekat pada ujung pipet di hisap. 

3. Darah yang dihisap dimasukan kedalam tabung pengencer haemometer 

yang telah berisi 0,1N HCl 

4. Campuran darah dan HCl dalam tabung dihisap dan di campur kembali 

dengan pipet dengan cara menghisap dan mengeluarkan lagi sebanyak 

3 kali 

5. Campuran di diamkan selama ± 5 menit agar terbentuk asam hematin. 
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6. Campuran tersebut selanjutnya di encerkan dengan akuades setetes 

demi setetes sambil. Diaduk dengan batang pengaduk, sampai 

warnanya sesuai dengan warna standar. 

7. Bila warna campuran telah sama dengan warna standar, angka yang 

menunjukan tinggi permukaan campuran merupakan kadar 

hemoglobin. 

3.8 Analisis Data 

      Data jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin di uji secara  statistik untuk di uji 

normalitasnya dan homogenitasnya. Data normal dan homogen  diuji dengan 

analisis varians (ANOVA) satu arah (α=0.05) untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan antar kelompok perlakuan. Jika dalam uji ANOVA terdapat perbedaan 

yang signifikan (nilai P<0,05), untuk mengetahui letak perbedaanya dilanjutkan 

uji Duncan. Data normal tetapi tidak homogen diuji dengan analisis Brown 

Forsyted. Kemudian dilanjutkan dengan uji Gomes howell untuk mengetahui 

signifikansinya data. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Polisakarida Krestin Dari Estrak Coriolus versicolor  
Terhadap Jumlah Eritrosit Dan Kadar Hemoglobin Pada Mencit Yang Terpapar timbal,

Nugroho Kartika Aditama. 




