
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hewan Coba Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Bio Safety Laboratorium Level 3 (BSL3) 

Fakultas Kedokteran Hewan dilakukan injeksi M. tuberculosis. Pembuatan ekstrak 

dan fraksinasi ekstrak teripang dilakukan di Laboratorium Kimia Organik 

Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. 

Pembuatan sediaan histologi limpa mencit (Mus musculus) dan pengambilan data 

dilakukan di Laboratorium Histologi Departemen Biologi, Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari 

2011– Juni 2011). 

 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan  penelitian 

Bahan yang digunakan adalah 60 ekor mencit (Mus musculus) jantan strain 

BALB/C umur 3-4 bulan dengan berat badan antara 30-40 gram. Mencit tersebut 

diperoleh dari Unit Pengadaan Hewan Percobaan Universitas Gadjah Mada 

(UPHP), Yogyakarta. 

Bahan yang digunakan adalah teripang jenis Phylloporus sp. yang 

diperoleh dari Pantai Timur Surabaya, 106 CFU/ml koloni bakteri M.tuberculosis 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi RSUD. Dr. Soetomo, akuades, bahan-
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bahan kimia (pelarut) yang terdiri dari larutan n-heksan, etil asetat dan etanol 

untuk fraksinasi teripang, dan larutan carboxy methyl cellulose (CMC) 0,5%, 

chloroform untuk anestesi. 

 

3.2.2. Alat penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit                 

( berupa bak plastik dengan tutup dari kawat kasa ) , botol minum, tempat pakan, 

sekam, cawan petri, timbangan analitik dengan ketelitian 4 angka ukuran di 

belakang koma, sonde atau jarum suntik berkanula, alat bedah, meja bedah, 

autoclave, mikro pipet, tip (blue dan yellow tip), freeze dryer, blender, tabung 

erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, rotary vacum evaporator, jarum pentul, 

pengaduk, paraffin bath, mikrotom, vortex, staining jar, object glass, cover glass. 

Sedangkan  mikroskop, mikrometer okuler, mikrometer obyektif. 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.1. Tahap aklimasi hewan coba 

Aklimasi hewan coba dilakukan sebelum dilakukan perlakuan terhadap 

hewan coba. Mencit ditempatkan pada kandang plastik tertutup kawat kasa, 

kondisi ruang/kandang hewan berventilasi dengan sistem penerangan 12 jam 

terang dan 12 jam gelap. Aklimasi dilakukan selama 10 hari. 
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3.3.2. Tahap fraksinasi teripang 

 Fraksinasi dilakukan terhadap ekstrak etanol dinding tubuh teripang. 

Teripang basah dikeluarkan isi perutnya, dicuci dengan air mengalir dan 

ditiriskan. Teripang dipotong-potong kecil-kecil lalu ditimbang berat basahnya. 

Selanjutnya teripang dikeringkan dengan menggunakan freeze dryer pada suhu  

-46°C dengan tekanan 5 mTorr. Teripang yang sudah kering ditimbang kemudian 

diblender hingga menjadi serbuk, 

 Serbuk teripang kering diekstrak berturut-turut dengan menggunakan tiga 

jenis pelarut dengan metode maserasi untuk menghasilkan fraksi yang berbeda 

yaitu n-heksan, etil asetat, dan etanol. Maserasi dengan n-heksan dilanjutkan 

dengan pelarut semipolar (etil asetat) dan etanol sebagai pelarut polar. Masing-

masing tahap diulang-ulang hingga pelarut jernih. Pelarut diuapkan dengan rotary 

vacuum evaporator pada suhu 50ºC, hingga terbentuk fraksi-fraksi nonpolar, semi 

polar dan polar. Skema tahap fraksinasi disajikan pada Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3.1  Skema tahap fraksinasi 

 

3.3.3. Tahap identifikasi glikosida triterpen  

 Identifikasi triterpen dilakukan secara semikuantitatif dengan tujuan 

mengetahui perbandingan kadarnya antara ekstrak, fraksi n-heksan (non polar), 

fraksi etil asetat (semi polar), dan fraksi etanol (polar). Golongan 

triterpenoid/steroid merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non polar seperti 

n-heksan, sedangkan golongan alkaloid termasuk senyawa semi polar yang dapat 
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larut dalam pelarut semi polar. Sedangkan senyawa  flavonoid dan tanin dapat 

larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, etilasetat, atau pelarut polar 

lainnya (Harbourne, 1984).       

 Fraksi-fraksinya masing-masing 1mg, dilarutkan dengan 4 ml pereaksi 

Lieberman-Burchard (LB), Kemudian diukur kandungan glikosida triterpen pada 

masing-masing sampel menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang (λ) 535 nm. Reaksi positif adanya triterpen ditunjukkan dengan 

timbulnya warna biru dan steroid warnah merah ungu. 

3.3.4.  Tahap pembagian kelompok dan perlakuan 

Di dalam penelitian ini hewan coba mencit dibagi menjadi 2 kelompok. 

Kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol adalah kelompok 

yang tidak diberi perlakuan teripang, sedangkan kelompok perlakuan adalah 

kelompok yang diberi perlakuan teripang. Perlakuan teripang dilakukan mulai hari 

ke-1 hingga hari ke-14. Kelompok kontrol dibagi lagi menjadi kelompok kontrol 

positif (KP) dan kelompok kontrol negatif (KN). Kelompok perlakuan dibagi 

menjadi 3 kelompok yaitu kelompok dengan perlakuan ekstrak n-heksan atau 

kelompok fraksi non polar (FN), kelompok dengan perlakuan ekstrak etil asetat 

atau kelompok fraksi semi polar (FS), kelompok dengan perlakuan ekstrak etanol 

atau kelompok perlakuan fraksi polar (FP). 

Kelompok perlakuan (FP,FN,FS) dan kelompok kontrol positif (KP) masing 

– masing dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang diinjeksi 

M.tuberculosis satu kali dan yang diinjeksi M. tuberculosis dua kali. Injeksi M. 

tuberculosis pertama dilakukan pada hari ke-14, dan diinjeksi kedua pada hari ke-
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18. Kelompok yang diinjeksi M.tuberculosis satu kali dikorbankan pada hari ke-

17 (KP17, KN17, FS17, dan FP17) dan yang diinjeksi M. tuberculosis dua kali 

dikorbankan pada hari ke-28 (KP28). Kontrol negatif hanya diberi pelarut,tanpa 

injeksi M. tuberculosis, dibedakan menjadi kelompok yang dikorbankan pada hari 

ke-17 (KN17) dan pada hari ke-28 (KN28). Skema pembagian kelompok 

penelitian disajikan pada Gambar 4 berikut. 

 

 

Gambar 3.2   Skema pembagian kelompok penelitian. (Penjelasan skema 
pembagian kelompok penelitian di halaman 32-33) 
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 Hewan coba 60 ekor mencit jantan yang digunakan dalam penelitian 

dibagi dalam 10 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor mencit 

jantan. Pada 10 kelompok, 4 kelompok kontrol diberi tanda KP17, KP28, KN17, 

dan KN28. Sedangkan 6 kelompok perlakuan diberi tanda FN17, FN28, FS17, 

FS28,dan FP17, FP28. Tanda pengelompokkan akan dijelaskan sebagai berikut.  

1. Kelompok KP17: kelompok kontrol positif tanpa perlakuan teripang 

dengan injeksi M. tuberculosis satu kali dan 

dikorbankan pada hari ke-17. 

2. Kelompok KP28  : kelompok kontrol positif tanpa perlakuan dengan 

injeksi M. tuberculosis dua kali, dikorbankan  pada hari 

ke-28  

3. Kelompok KN17  : kelompok kontrol negatif tanpa injeksi                      

M. tuberculosis dan tanpa perlakuan teripang yang 

dikorbankan pada hari ke-17 

4. Kelompok KN28 : kelompok kontrol negatif tanpa injeksi M. tuberculosis 

dan tanpa perlakuan teripang yang dikorbankan pada 

hari ke-28 

5. Kelompok FN17 : kelompok dengan perlakuan fraksi n-heksan atau 

kelompok fraksi non polar dengan injeksi                    

M. tuberculosis satu kali dan dikorbankan pada hari ke-

17. 

6.  Kelompok FN28  : kelompok dengan perlakuan fraksi n-heksan atau 

kelompok fraksi non polar dengan injeksi                    
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M. tuberculosis dua kali dan dikorbankan pada hari ke-

28  

7. Kelompok FS17  : kelompok dengan perlakuan fraksi etil asetat atau 

kelompok fraksi semi polar dengan injeksi                   

M. tuberculosis satu kali dan dikorbankan pada hari ke-

17. 

8. Kelompok FS28   : kelompok dengan perlakuan fraksi etil asetat atau 

kelompok fraksi semi polar dengan injeksi                   

M. tuberculosis dua kali dan dikorbankan pada hari ke-

28  

9. Kelompok FP17   : kelompok dengan perlakuan fraksi etanol atau 

kelompok fraksi polar dengan injeksi M. tuberculosis 

satu kali dan dikorbankan pada hari ke-17. 

10.Kelompok FP28 : kelompok dengan perlakuan fraksi etanol atau kelompok 

fraksi polar dengan injeksi M. tuberculosis dua kali dan 

dikorbankan pada hari ke-28  

 Pemberian perlakuan per oral (fraksi – fraksi teripang atau pelarutnya 

untuk kontrol) diberikan mulai hari ke-1 sampai hari ke-14. Dosis yang 

diberikan berdasarkan pada Chang-Lee et al., (1989), Aminin et al., (2001), 

dan Dong et al., (2008), yaitu setara dengan 0,0462 g berat kering teripang per 

mencit. Injeksi M. tuberculosis dilakukan intraperitoneal yang mengandung   

106 CFU. Infeksi M. tuberculosis pertama dilakukan pada hari ke-14 sedangkan 
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kedua pada hari ke-18. Mencit – mencit dipelihara di Laboratorium Hewan 

Coba Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan sebelum diinjeksi  

   M. tuberculosis dipindahkan ke BSL-3 FKH, Unair. 

 

 

Gambar 3.3 Kerangka operasional penelitian, penjelasan skema kerangka 
operasional penelitian di halaman 34-36 
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3.3.5.  Pengambilan limpa mencit 

 Pengambilan limpa mencit dilakukan melalui pembedahan pada hari ke-17 

dan hari ke-28. Setelah proses pengambilan, limpa mencit dipindahkan di wadah 

yang telah terisi buffer formalin.  

 

3.3.6. Tahap pembuatan sediaan limpa mencit 

Pembuatan sediaan limpa mencit dilakukan melalui beberapa tahap 

(Sugiharto, 1989), yaitu: 

1. Tahap Pencucian (washing) dan processing 

Organ limpa yang telah difiksasi dimasukkan ke dalam kaset-kaset untuk 

dicuci dengan air mengalir selama semalam (overnight). Kemudian esoknya 

dilakukan processing yaitu mula-mula dilakukan dehidrasi dengan cara merendam 

organ limpa dalam kaset-kaset pada alkohol bertingkat yaitu 4 x alkohol 70%, 2 x 

alkohol 80%, alkohol 96% yang masing-masing selama 30 menit. Selanjutnya 

melakukan proses pembeningan dengan merendam ke dalam xylol I selama 15 

menit dan pada xylol II sebagai stopping point selama semalam (overnight). 

2. Tahap Penanaman (embedding) 

Tahap embedding ini dilakukan dengan menggunakan paraffin bath yaitu 

dengan mencelupkan kaset-kaset berisi organ limpa ke dalam paraffin bath yang 

berisi parafin, yaitu parafin:xylol (1:1) selama 30 menit, kemudian parafin I; 

parafin II; parafin III masing-masing selama 60 menit. 
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3. Tahap Pemotongan (sectioning) dan penempelan (afixing) 

Tahap sectioning ini dilakukan dengan merekatkan blok parafin pada balok 

kayu kemudian memasangkannya pada mikrotom bagian holder dan men-setting 

irisan potongan setebal 4µm.  Selanjutnya memotongnya secara teratur hingga 

terbentuk pita-pita yang siap untuk direkatkan pada object glass.  Kemudian, 

sebelum ditempelkan pada object glass, memindahkan potongan pita parafin 

tersebut dalam waterbath dan mengolesi object glass dengan mayer’s albumin 

pada permukaan yang akan ditempeli pita parafin.  Kemudian mengambil pita-pita 

parafin yang ada di dalam waterbath langsung dengan object glass. 

4. Tahap Pewarnaan (staining) 

Tahap pewarnaan ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut.  Pada 

mulanya dimasukkan ke dalam xylol I kemudian xylol II dengan masing-masing 

selama 10 menit.  Setelah itu, melakukan proses hidrasi dengan alkohol bertahap 

yaitu alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 80%, alkohol 70%, alkohol 50% 

masing-masing dengan waktu 5 menit. Memasukkan ke dalam hematoxylin 

selama 5 menit, kemudian dibilas dengan air, selanjutnya dimasukkan ke dalam 

etanol asam (HCl 1% dan etanol 70%) selama 2 menit kemudian membilas 

dengan air, masuk ke pewarna eosin selama 5 menit.  Kemudian melalui alkohol 

bertahap lagi dimulai alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 96%, 

alkohol absolut masing dengan waktu 5 menit. Dan langkah terakhir adalah 

dimasukan ke dalam xylol:alkohol (1:1) dan xylol murni masing-masing selama 

10 menit, setelah itu memberi entelan dan menutupnya dengan cover glass. 
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3.3.7. Tahap pengukuran diameter germinal center  

Diameter germinal center limpa diukur di bawah mikroskop pada 

perbesaran 40x. Diameter germinal center adalah rerata diameter yang ditentukan 

dari hasil pengukuran diameter terpanjang dan terpendek. Tiap individu diamati 6 

irisan dengan jarak antar sediaan 20 µm dan tebal irisan sediaan 4 µm. Tiap irisan 

diamati 5 germinal center.  

 

3.4.  Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di laboratorium dengan 

menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Variabel bebas        :  jenis sediaan Phylloporus sp (fraksi non polar, 

semi polar dan polar )  

2. Variabel terikat       : diameter germinal center limpa 

3. Variabel terkendali : jumlah, strain dan umur bakteri M. tuberculosis; 

umur, kelamin dan berat mencit (Mus musculus) 

 

3.5. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berupa Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) (Kusriningrum, 2008). Pada penelitian ini terdapat 10 macam 

perlakuan sehingga untuk memperoleh jumlah ulangan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

( k-1 ) ( n-1 ) Keterangan :  k  = kelompok perlakuan   

    n  = jumlah ulangan 
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