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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Variabel penelitian 

4.1.1. Variabel bebas  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. 

Variabel bebas : pemberian ekstrak metanol buah Brucea 

javanica (L.) Merr. pada telur ayam berembrio (TAB). 

4.1.2. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.  

Variabel terikat : aktivitas penghambatan virus yang 

ditimbulkan oleh pemberian ekstrak metanol buah  Brucea javanica 

(L.) Merr. yang ditunjukkan oleh nilai titer HA. 

4.1.3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau 

dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap 

dependen tidak dipengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

Variabel kontrol : jenis virus influenza, media  dan bahan lain 

yang digunakan. 

4.2. Bahan  

4.2.1. Sampel  

Bahan uji yang digunakan adalah simplisia kering buah 

Brucea javanica (L.) Merr. yang diperoleh dari toko Bu Hadi Solo, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI AKTIVITAS PENGHAMBATAN VIRUS INFLUENZA... 
AZZIYAN WALIDAH



34 
 

 
 
 

Pasar Genteng Surabaya, Jawa Timur. Simplisia kemudian di uji 

identifikasi di Materia Medika, Batu. 

4.2.2. Virus dan media pengujian 

Virus influenza yang digunakan adalah virus pandemi H5N1 

strain A/CK/Ind/114/08 E3  yang  diambil dari laboratorium Avian 

Influenza Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Virus 

ditumbuhkan pada telur ayam berembrio (TAB) yang bersifat SAN 

(Serum antibody negative) berusia 9-11 hari didapatkan dari Sigeta 

PUSVETMA. Pengujian hemagglutinasi dilakukan dengan 

menggunakan Red blood cell (RBC) ayam.  

4.2.3. Bahan kimia 

RBC  ayam ,  PBS  (Phosphate  Buffered  Saline),  Zanamivir 

(Roche) untuk digunakan sebagai kontrol positif konsentrasi 10mM, 

Larutan  penstrep (100 U/ml penisilin G dan 100µl/ml streptomisin), 

Dimetil sulfoksida (DMSO).  

4.3. Alat 

Timbangan  analitik  (Sartorius),  otoklaf (HL-340), laminar 

air flow cabinet (Dalton),  inkubator  (Memmert  BM  500), 

mikropipet, alat-alat gelas, 96 - wellplate “V”  (Coastar),  sentrifuge  

(Tommy), refrigerator 4°C, freezer  -80°C dan -20°C,  vortex 

(Barstead Thermolyne). 

4.4. Prosedur kerja 

4.4.1. Pembuatan ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) 

Merr. 

(1)  Preparasi sampel simplisia buah Brucea javanica (L.) Merr. 
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Simplisia buah Brucea javanica (L.) Merr. yang telah kering 

dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran mekanis. Simplisia 

kemudian diperkecil ukuran partikelnya dengan alat penggiling atau 

blender sehingga kemudian didapatkan serbuk dengan ukuran 

partikel yang halus untuk meningkatkan efektivitas proses ekstraksi. 

Serbuk simplisia yang telah halus kemudian ditimbang dengan 

menggunakan timbangan lalu dilakukan pencatatan berat simplisia. 

(2)  Ekstraksi sampel simplisia buah Brucea javanica (L.) Merr. 

dengan cara maserasi 

Menyiapkan serbuk simplisia yang telah ditimbang dan 

diketahui. Pelarut metanol yang sebelumnya telah diredestilasi 

disiapkan dan diukur sejumlah 2-3 kali jumlah simplisia. Serbuk 

simplisia dimasukkan ke dalam bejana maserasi kemudian 

ditambahkan pelarut metanol yang sudah diukur. Serbuk simplisia 

dan pelarut diaduk dengan menggunakan pengaduk beberapa kali 

lalu bejana maserasi ditutup. Perendaman simplisia dalam pelarut 

metanol dilakukan selama 24 jam. Rendaman simplisia dalam 

pelarut metanol kemudian disaring dengan menggunakan corong 

Buchner yang dihubungkan dengan pompa vakum. Filtrat hasil 

penyaringan dikumpulkan kemudian ditampung dalam botol tertutup. 

Remaserasi dilakukan dengan menambahkan metanol 

sejumlah yang sama dengan jumlah pelarut awal yaitu 2-3 kali 

jumlah simplisia pada ampas hasil maserasi atau perendaman 

pertama. Filtrat yang didapat dari 3 kali maserasi dikumpulkan 

menjadi satu kemudian dilakukan evaporasi menggunakan rotary 

evaporator sehingga didapatkan ekstrak yang kental dan pekat. 
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4.4.2. Pengenceran ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) 

Merr. 

(1)  Pembuatan larutan baku induk ekstrak Brucea javanica (L.) 

Merr. 1000 ppm 

 Ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) Merr. ditimbang 

sebanyak 10,0 mg. 10,0 mg ekstrak tersebut ditambahkan 0,25 ml 

DMSO (2,5%) dan  1-2 mL phosphat buffer saline (PBS) kemudian 

dicampur homogen dengan vortex. Larutan ekstrak tersebut 

kemudian ditambahkan PBS hingga volume 10 mL.  

(2)  Pengenceran larutan uji ekstrak Brucea javanica (L.) Merr. 

Larutan uji ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) Merr. 

dibuat sebanyak lima konsentrasi yaitu 1000 ppm, 500 ppm, 250 

ppm, 125 ppm, dan 62,5 ppm. 

 
Gambar 4.1. Pengenceran ekstrak 
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Larutan induk 1000 ppm diambil sebanyak 5,0 mL 

menggunakan mikropipet  kemudian dimasukkan ke tabung lain 

yang sudah berisi 5,0 mL PBS. Larutan tersebut dihomogenkan 

dengan vortex sehingga didapatkan larutan dengan kadar 500 ppm.  

Larutan 500 ppm diambil 5,0 mL menggunakan mikropipet  

kemudian dimasukkan ke tabung berisi 5,0 mL PBS. Larutan 

tersebut dihomogenkan dengan vortex sehingga didapatkan larutan 

dengan kadar 250 ppm. 

Larutan 250 ppm diambil 5,0 mL menggunakan mikropipet  

kemudian dimasukkan ke tabung berisi 5,0 mL PBS. Larutan 

tersebut dihomogenkan dengan vortex dan didapatkan larutan dengan 

kadar 125 ppm. 

Larutan 125 ppm diambil 5,0 mL menggunakan mikropipet  

kemudian dimasukkan ke tabung berisi 5,0 ml PBS. Larutan tersebut 

dihomogenkan dengan vortex sehingga didapatkan larutan dengan 

kadar 62,5 ppm. 

4.4.3. Uji toksisitas ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) 

Merr. 

Telur ayam berambrio (TAB) yang telah berumur 9-11 hari 

disiapkan dan dilakukan “candling” pada TAB tersebut untuk 

mengetahui posisi pembuluh darah pada TAB. Posisi pembuluh 

darah dan batas ruang udara dengan embrio kemudian digambar 

dengan pensil pada cangkang telur.  Daerah sekitar batas udara dan 

alantois yang memiliki pembuluh darah yang sedikit ditandai “x” 

dengan pensil dan digunakan sebagai tanda tempat penyuntikan. 

Tempat penyuntikan ekstrak yang telah diberi tanda “x” tersebut 

dilubangi dengan menggunakan ujung gunting. 
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Larutan uji ekstrak metanol buah Brucea javanica (L.) Merr. 

yang sudah diencerkan ( konsentrasi 1000 ppm, 500ppm, 250 ppm, 

125 ppm, 62,5 ppm) dan kontrol pelarut ( 2,5% DMSO dalam PBS) 

disiapkan pada vial.  Larutan penstrep sebanyak 0,05 ml diambil 

dengan spuit ukuran 1 ml dan harus dipastikan tidak ada gelembung 

udara yang terjebak. Larutan ekstrak  dan kontrol pelarut diambil 

dengan spuit yang telah berisi penstrep 0,05 ml tersebut dengan hati-

hati, pengembilan dilakukan hingga volume 0,15 ml. Pendorong 

spuit ditarik naik dan turun beberapa kali untuk menghomogenkan 

penstrep dan ekstrak. Udara dari dalam spuit dikeluarkan secara 

perlahan dan harus dipastikan tidak ada gelembung yang terjebak 

dalam spuit. Apabila terdapat gelembung udara, spuit diketuk-ketuk 

dengan jari pada posisi jarum berada diatas hingga gelembung udara 

hilang.  

Larutan uji ekstrak metanol Brucea javanica (L.) Merr. dan 

penstrep yang sudah dicampur dalam spuit diinjeksikan ke dalam 

TAB pada tempat yang sudah ditandai, sambil menggunakan alat 

candler sambil dipastikan tempat penyuntikan tidak dekat dengan 

pembuluh darah pada TAB. Adanya pergerakan pada cairan alantois 

menunjukkan bahwa larutan uji ekstrak telah masuk ke dalam cairan 

alantois. Lubang tempat penyuntikan pada cangkang telur kemudian 

ditutup menggunakan selotip dan dipastikan di daerah sekitar lubang 

tidak terdapat udara.  

TAB yang sudah disuntik dengan ekstrak dapat dipindahkan 

ke inkubator untuk inkubasi selama tiga hari. Setiap 24 jam dalam 

tiga hari tersebut TAB diperiksa dengan menggunakan candler dan 

dilihat apakah ada kematian embrio dalam telur tersebut  yang 
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ditandai dengan tidak adanya gerakan embrio dan adanya peluruhan 

pembuluh darah pada TAB. Setiap ada kematian, TAB yang mati 

dimasukkan ke dalam lemari pendingin (4°C) selama 12 jam untuk 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan embrio. 

 

Gambar 4.2. Inokulasi pada cairan alantois TAB (Kawaoka dan 

Neumann, 2012) 

4.4.4. Uji aktivitas penghambatan virus H5N1 ekstrak metanol 

buah Brucea javanica (L.) Merr. pada telur ayam berembrio 

(TAB) 

(1) Inokulasi pada TAB 

TAB berumur 11 hari yang bersifat SAN (Serum Antibody 

Negatif), didesinfeksi dengan alkohol 70%. TAB diberi tanda batas 

melingkar antara rongga udara dan cairan isi telur dengan bantuan 

egg candler. Penandaan titik inokulasi dilakukan dengan cara 

memberi tanda “x” kurang lebih 3-5 mm diatas tanda batas, di daerah 
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yang jarang memiliki pembuluh darah dan jauh dari embrio. Tanda 

“x” kemudian dilubangi dengan gunting steril atau alat pelubang 

steril. 

Inokulasi pada TAB dilakukan dengan tiga perlakuan yaitu 

kelompok kontrol positif,  kontrol negatif dan kelompok uji. 

Kelompok kontrol positif yaitu TAB yang diberi 100 µl zanamivir 

10 mM, 50 µl penstrep dan 100 µl virus H5N1. Kontrol negatif yaitu 

TAB yang diinokulasi dengan 100 µl virus H5N1 tanpa diberi 

ekstrak. Kelompok perlakuan uji yaitu TAB yang diberi 100 µl 

ekstrak dengan tiga konsentrasi berbeda yang telah ditetapkan dan 

tidak menimbulkan kematian embrio pada uji toksisitas, 50 µl 

penstrep dan 100 µl virus H5N1. Dilakukan inokulasi pada tiga TAB 

untuk setiap kelompok perlakuan. Setelah inokulasi, lubang ditutup 

menggunakan selotip plastik hingga dipastikan lubang tertutup dan 

tidak kontak langsung dengan udara. TAB yang telah diinokulasi 

virus kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37⁰C selama 

72 jam.  

Setiap 24 jam, TAB diperiksa dengan egg candler. Embrio 

yang mati sebelum tiga hari, dikeluarkan dari inkubator dan 

diletakkan dalam lemari pendingin 4⁰C selama semalam. TAB yang 

sudah dimasukkan dalam freezer tersebut dipindahkan cairan  

alantoisnya untuk dianalisis titer hemaglutininnya dengan uji HA 

(WHO, 2011).  

(2) Uji hemagglutinasi (HA) 

RBC ayam disiapkan dan dimasukkan ke dalam tabung 

conical kemudian dinambahkan larutan PBS. RBC ayam dan PBS 

disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit, kemudian 
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akan terbentuk dua fase. fase atas atau supernatannya dibuang 

dengan bantuan pipet. Proses ini diulangi hingga 3 kali untuk 

mencuci RBC. Darah yang berada di fase bawah sebanyak 250 L 

kemudian ditambahkan dengan 49,75 mL larutan PBS sehingga 

didapatkan RBC dengan konsentrasi 0,5%.  

Disiapkan V bottom microwell plate. Larutan PBS sebanyak 50 

L dimasukkan  ke seluruh sumuran kecuali kolom A1-H1 

menggunakan multichannel pipette. Cairan alantois yang sudah 

diambil dari TAB sebanyak 50 L di kolom A1-H1 dan A2-H2 

menggunakan mikropipet. Pengenceran berseri dilakukan dari kolom 

A2 diambil 50 L kemudian dipindah ke kolom berikutnya, yaitu  

A3.   Hal yang sama dilakukan  sampai kolom A12 menggunakan 

mikropipet. Pengenceran berseri dilakukan berurutan dari kolom 1-

12 di tiap baris A-H. 

RBC ayam yang sudah disentrifus sebelumnya  sebanyak 50 

L diisikan pada tiap sumuran menggunakan multichannel pipette. 

Ujung tip pipet diusahakan tidak menyentuh  cairan yang telah ada di 

dalam sumuran. Setelah semua sumuran terisi dengan RBC, 

wellplate sedikit diketuk-ketukkan dengan hati hati agar semua 

cairan tercampur homogen. Plate ditutup dengan plastic wrap dan 

ditunggu selama satu jam. Setelah satu jam  hemagglutiansi pada 

masing masing baris pada wellplate diperiksa.  
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Gambar 4.3. Pengenceran berseri pada uji hemagglutinasi 

(Kawaoka dan Neumann, 2012) 

Sumuran yang menunjukkan hemagglutinasi penuh dicatat 

sebagai hemagglutinasi positif. Sumuran yang terdapat suatu 

bentukan seperti titik pada bagian dasar dicatat sebagai 

hemagglutinasi negatif. Ketika adanya bentukan seperti titik pada 

dasar tetapi tidak begitu jelas, hasil ini dianggap hemagglutinasi 

sebagian.  

Untuk membedakan hemagglutinasi negatif dan 

hemagglutinasi sebagian  dapat dilakukan dengan cara memiringkan 

wellplate sekitar 45 derajat selama 20-30 detik. Bila hasil negatif 

akan terlihat jelas adanya bentukan teardrop dari eritrosit yang 

mengendap, pada hasil hemagglutinasi sebagian  tidak ada teardrop 

yang terlihat. Titik akhir dari titer virus dilihat dari pengenceran 

terbesar yang mengalami hemagglutinasi. Titik akhir menyatakan 

titer HA dan dinyatakan dalam satuan HAU.  
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Gambar 4.4. Interpretasi hasil uji hemagglutinasi (Kawaoka dan 

Neumann, 2012) 

4.4.5. Pengolahan Data  

 Hasil dari uji hemagglutinasi dari tiap kelompok perlakuan 

yang didapat dari tiga TAB dirata-rata kemudian dihitung persen 

penghambatan dari masing-masing kelompok. Persen penghambatan 

dihitung dengan rumus di bawah ini :  

                   

 
                                                   

                         
         

(Untari et al., 2012) 
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 KERANGKA OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Kerangka operasional 

Preparasi  simplisia buah Brucea javanica 

(L.) Merr. 

Ekstraksi buah Brucea javanica (L.) Merr. dengan  

cara maserasi menggunakan pelarut metanol 

 

Penguapan pelarut menggunakan rotavapor sehingga 

didapat ekstrak kental 

Pembuatan larutan uji ekstrak metanol buah Brucea 

javanica (L.) Merr. dengan berbagai konsentrasi (1000 

ppm, 500 ppm, 250 ppm, 125 ppm dan 62,5ppm) 

Uji toksisitas ekstrak metanol buah Brucea javanica 

(L.) Merr. pada telur ayam berembrio (TAB) 

Pengujian aktivitas penghambatan virus H5N1 

pada TAB 

Analisis data: perhitungan  persen penghambatan  

Pengujian hemagglutinin (HA) 
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