
31 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Bahan Penelitian 

4.1.1 Bahan Tanaman 

 Ekstrak kering daun kumis kucing dari tanaman 

Orthosiphon stamineus Benth. yang diperoleh dari 

BPTO, Tawangmangu. Ekstrak tersebut diekstraksi 

dengan etanol 70% dengan cara maserasi. Ekstrak 

dikeringkan dengan comprecel dan corn starch. Ekstrak 

dibuat dengan skala pilot dan sudah distandarisasi di 

Departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga.  

4.1.2 Bahan Kimia 

 Aloksan monohidrat, propiltiourasil (PTU), 

kolesterol murni, telur puyuh, atorvastatin (kontrol 

positif), CMC-Na 0,5%, buffer sitrat. 

4.2 Alat-alat 

Alat-alat yang digunakan selama pengujian terhadap 

aktivitas anti kolesterol secara in vivo antara lain: corong,  pipet 

tetes, gelas ukur, vial, labu ukur, pipet volume, alat sonde, 

lemari pendingin, neraca analitik, syringe dan jarum suntik, alat 

cek kolesterol (kolesterolmeter)( Easytouch), strip kolesterol 

(Easytouch). 
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4.3 Variabel Penelitian 

Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Variable bebas : penurunan kadar kolesterol 

pada mencit 

 Variable tergantung : ekstrak kering daun kumis 

kucing 

 Variable penghubung : mekanisme kerja efek 

antikolesterol oleh ekstrak kering daun kumis kucing 

 Variable kendali : hewan coba mencit dengan 

galur Balb C (20-40 mg) 

4.4 Definisi Operasional 

 Antikolesterol : penurunan kadar kolesterol 

total pada mencit setelah pemberian ekstrak kering 

daun kumis kucing. 

 Pre-test   : pengukuran kolesterol total 

mencit setelah diinduksi dengan aloksan (kadar 

kolesterol ≥ 200 mg/dL). 

 Post-test  : pengukuran kolesterol total 

mencit setelah pemberian ekstrak kering daun kumis 

kucing pada hari ke-3, 5, 7.  
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4.5 Tahapan Kerja 

4.5.1 Penginduksian Mencit dengan Menggunakan Aloksan 

dan Diet Tinggi  Kolesterol 

 Mencit yang akan digunakan untuk penelitian ini 

dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol 

negatif, kontrol positif, dan kelompok perlakuan. 

Sebelum dilakukan pengujian, semua mencit dipuasakan 

selama 18 jam, kemudian diinduksi dengan aloksan pada 

dosis 150 mg/kgBB tikus (Daisy, et al., 2009) dan 

dikonversi menjadi 3,0 mg/20g BB mencit yang diberikan 

secara intraperitoneal. Aloksan dilarutkan dalam buffer 

sitrat pH 4,5 secara recenter paratus (dibuat baru). 

Setelah diinduksi dengan  aloksan, mencit diberi diet 

tinggi kolesterol, yaitu propiltiourasil (PTU) 0,02% 

(Sameer, et.al., 2013) dan kolesterol murni 2% (Matos, 

et.al.,2005)  yang dicampurkan dalam telur puyuh 

(Dwiloka, 2003).  Bila kadar kolesterol >200mg/dL maka 

uji aktivitas antikolesterol dapat dimulai.  

4.5.2 Penentuan Dosis 

4.5.2.1 Dosis Atorvastatin 

 Dosis Atorvastatin untuk manusia adalah 

10-20 mg/hari, untuk maintenance digunakan 

dosis 10 mg 1dd (satu kali sehari) (Dipiro, 

2008). Konversi dosis dari manusia (70 kg) ke 

mencit (20 g) adalah sebesar 0,0026 (Laurence 
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& Bacharach, 1964). Jadi dosis simvastatin 

untuk mencit adalah 0,0026 x 10 mg/70 kgBB = 

0,026 mg/20g BB mencit. 

4.5.2.2 Dosis Uji Ekstrak Kering Daun Kumis Kucing 

Pemberian ekstrak kumis kucing 

dengan dosis 1,0 g/kg BB tikus dapat 

meningkatkan HDL-kolesterol secara signifikan 

(Sriplang, et al., 2006).  Pada penelitian ini 

digunakan dosis 1,25 g/kgBB tikus. Jadi untuk 

konversi ke mencit adalah 0,14 x 0,25g/200g BB 

tikus= 0,035g/20g BB mencit atau 35 mg/20g 

BB mencit (Laurence & Bacharach, 1964). 

Untuk ekstrak 100% adalah 

 
%× mg g BB⁄% = 58, mg 0g BB ≈ ���� ��� ��⁄⁄  mencit 

4.5.3 Pembuatan Larutan Uji 

4.5.3.1 Suspensi Atorvastatin 

 Dosis atorvastatin untuk tiap hewan coba 

mencit adalah 0,026 mg/20g BB mencit. 

Pembuatan 25 mL sediaan suspensi atorvastatin 

0,3930 mg/0,2 mL dalam CMC-Na 0,5% 

dibutuhkan atorvastatin sejumlah (25/0,2) x 

0,3930 mg= 49,125 mg. Cara pembuatannya, 

sebagai berikut : 
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1. Ambil 1 tablet simvastatin 40 mg, gerus ad 

halus, timbang berat serbuk atorvastatin (P 

mg). 

2. Timbang sebanyak (0,026 mg/40 mg) x  P 

mg= Q mg serbuk atorvastatin. 

3. Timbang CMC-Na sebesar 125 mg. 

4. CMC-Na didispersikan dalam aquades 2,5 

mL, diamkan selama ± 15 menit, aduk ad 

terbentuk mucilago dan homogen. 

5. (2) + (4) aduk ad homogen. 

6. (5) ditambahkan aquadest 15 mL sedikit 

demi sedikit sambil diaduk. 

7. Pindahkan ke labu ukur 25 mL, tambahkan 

aquadest ad tanda, kocok ad homogen. 

4.5.3.2 Suspensi Ekstrak Kering Daun Kumis Kucing 

Cara pembuatan larutan suspensi 

ekstrak kering daun kumis kucing adalah, 

sebagai berikut : 

1. Timbang ekstrak kering daun kumis 

kucing 12 mg, 35 mg dan 60 mg. 

2. Timbang CMC-Na sebesar 125 mg. 

(3x) 

3. CMC-Na didispersikan dalam aquades 

2,5 mL, diamkan selama ± 15 menit, 

aduk ad terbentuk mucilago dan 

homogen. 
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4. (1) + (3) aduk ad homogen. 

5. (4) ditambahkan aquadest 15 mL 

sedikit demi sedikit sambil diaduk. 

6. Pindahkan ke labu ukur 25 mL, 

tambahkan aquadest ad tanda, kocok ad 

homogen. 

4.5.4 Protokol Penelitian Uji Aktivitas 

  Hewan coba mencit ditempatkan secara 

berkelompok, dalam penelitian ini ada 5 kelompok, yaitu:  

a) Kelompok pertama adalah kontrol negatif, diberi 

CMC-Na 0,5% + comprescel + corn starch.  

b) Kelompok kedua adalah kontrol positif, diberi 

suspensi atorvastatin dengan dosis 0,026 mg/20g 

BB mencit.  

c) Kelompok ketiga adalah kelompok perlakuan, 

diberi suspensi ekstrak kering daun kumis 

kucing (dosis 12 mg/20g BB mencit) sebanyak 

0,2 mL.  

d) Kelompok keempat adalah kelompok perlakuan, 

diberi suspensi ekstrak kering daun kumis 

kucing (dosis 35 mg/20g BB mencit) sebanyak 

0,6 ml.  

e) Kelompok kelima adalah kelompok perlakuan, 

diberi suspensi ekstrak kering daun kumis 

kucing (dosis 60 mg/20g BB mencit) sebanyak 

1,0 mL.   
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Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. 

Selama penelitian, hewan coba mencit diletakkan 

dalam kandang dengan kondisi suhu ruangan. 

Kebutuhan makanan dan minuman dijaga dalam 

kondisi cukup. 

4.5.5 Cara Kerja 

1. Mencit dipuasakan ±18 jam, hanya diberi 

minum. 

2. Kadar kolesterol mencit dicek terlebih dahulu 

dengan menggunakan kolesterolmeter. 

3.  Mencit diinduksi dengan aloksan 3,0 mg/20g 

BB mencit secara intraperitonial, kemudian 

disonde propiltiourasil dan kolesterol murni 

yang dicampurkan dalam telur puyuh. 

4. Pada hari keempat kadar kolesterol mencit 

diukur, untuk mengetahui mencit mana yang 

mengalami peningkatan kolesterol. Mencit 

dengan kadar kolesterol lebih dari 200 mg/dL 

adalah yang digunakan pada penelitian 

5. Mencit ditimbang dan dikelompokkan dalam 6 

kelompok (3 kelompok kontrol dan 3 kelompok 

uji), masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor 

mencit. 

6. Mencit yang mengalami hiperkolesterol diberi 

perlakuan sampai hari ke- 7. 

7. Kadar kolesterol mencit diukur pada hari ke-3, 

5, dan 7. Sampel darah diambil dengan cara 
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penusukan pada ujung ekor kemudian dicek 

dengan alat cek kolesterol. 

8. Data ditulis sebagai rata-rata ± SEM. 

9. Hasil data dilakukan analisis stattistik Anova 

One Way dengan software SPSS 16.0 untuk 

penentuan hipotesa 
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4.5.6 Skema Kerja 
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Dipuasakan 18 jam sebelum perlakuan 

Induksi aloksan + disonde propiltiourasil dan 
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Gambar 4.1 Skema Kerja 
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4.6 Analisis Statistik 

Efektivitas penurunan kolesterol oleh ekstrak kering 

daun kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth) 

dibandingkan dengan kontrol negatif diproses sebagai mean ± 

SEM. Mean differences dari masing-masing kelompok 

dianalisis menggunakan metode Anova One Way yang 

dilanjutkan dengan Post Hoc Test metode LSD. Hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H0= tidak ada sepasang kelompok yang berbeda secara 

signifikan. 

Ha= minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda secara 

signifikan. 

Untuk menilai hipotesis statistik, ditentukan harga p 

hitung yang akan dibandingkan dengan harga tingkat 

kepercayaan 95% (α=0,05). Untuk penelitian uji aktivitas 

antikolesterol ini, bila harga p hitung < harga α= 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. 

Tabel IV.1 Rancangan tabel analisis data:  

Kelompok 

Perlakuan 

Kadar Kolesterol (mg/dL) Delta 

Penurunan H0 H3 H5 H7 

Kontrol Normal      

Kontrol Negatif      

Kontrol Positif      

Dosis 1 (12 mg/20g 

BB mencit 
     

Dosis 2 (35 mg/20g 

BB mencit 
     

Dosis 3 (60 mg/20g 

BB mencit 
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