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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan tujuan 

untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan membentuk kelompok dengan 

beberapa variabel dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang 

tidak mengalami perlakuan (Payadnya dan Jayantika, 2018) 

Desain pada dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL). 

Desain tersebut digunakan karena percobaan dilakukan di lingkungan dengan 

keadaan yang relatif homogen sehingga tidak memberikan pengaruh berarti pada 

respons yang diamati (Akhmadi, 2012). Hewan yang digunakan adalah tikus jantan 

galur Sparague Dawley berumur enam minggu yang diinduksi lipopolisakarida 

(LPS) dengan diinjeksi intratrakea dalam dosis yang sama (5 μg/g bobot badan). 

Galur Sprague-Dawley dipilih karena menurut Raton dkk. (2003), tikus merupakan 

hewan model yang memiliki kesamaan struktur sel, komponen biokimia, dan proses 

metabolisme (glikolisis dan siklus krebs) seperti pada manusia. Tikus jantan dipilih 

karena penginduksian LPS menyebabkan hipotermia dan inflamasi pada paru yang 

lebih parah, hiperresponsif saluran napas yang lebih tinggi, juga jumlah sel netrofil, 

kadar TNF-α dan IL-6 yang lebih tinggi dibandingkan dengan betina (Card dkk., 

2006; Kosyreva dkk., 2020). Adapun tikus berumur enam minggu dipilih karena 

pada umur tersebut sudah menunjukan kematangan seksual dimana sumbu 

hipotalamus-hipofisis-adrenal (HDA) yang telah sempurna fungsinya akan 

berinteraksi dengan sitokin untuk menyeimbangkan respon imun (Kane dan Ismail, 

2017; Sengupta, 2013).  

Kelompok kontrol terdiri dari kontrol positif dan negatif. Kelompok kontrol 

positif merupakan kelompok tikus yang diinduksi LPS saja untuk dijadikan 

perbandingan dengan kelompok perlakuan sedangkan kelompok kontrol negatif 

merupakan kelompok tikus tanpa perlakuan. Kelompok perlakuan diberi GTE 

dengan dosis 50, 400, 800 mg/kg BB tikus. Penentuan pemberian perlakuan dengan 

ekstrak didasarkan pada hasil perhitungan Hidayat (2007) di bawah dan didapatkan 

hasil sebanyak lima kali pengulangan. 
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(T – 1)(n – 1) ≥ 15   Keterangan: 

(5 – 1)(n – 1) ≥ 15   n = jumlah replikasi 

4(n – 1)  ≥ 15   T = jumlah perlakuan 

4n ≥ 15 +  4 

4n ≥  19 

n ≥  ~  4,75 ~ 5 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tikus jantan galur Sprague Dawley 

berumur enam minggu yang dikondisikan mengalami ARDS dengan cara induksi 

LPS. Sampel dalam penelitian ini adalah serum darah dan jaringan paru-paru dari 

tikus ARDS. Parameter yang diamati adalah kadar TNF-α dan IL-18 pada serum 

darah dan jaringan paru-paru tikus setelah diberi GTE. 

Besar sampel berdasakan Research Guidelines For Evalufion the Safety and 

Efficiacy of Herbal Medlcines dari WHO tiap kelompok minimal lima ekor, dengan 

cadangan satu ekor (Pratiknya, 2011) 

Randomisasi: 30 ekor tikus dikelompokkan secara acak menjadi lima kelompok 

yaitu:  

1. Kelompok K1 : kelompok  kontrol  negatif  terdiri  atas  lima   ekor   tikus  

    dengan cadangan satu ekor 

2. Kelompok K2 : kelompok  kontrol  positif  yang diinduksi LPS 5 μg/g BB 

    terdiri atas lima ekor tikus dengan cadangan satu ekor  

3. Kelompok P1 : kelompok  perlakuan yang diberi dosis GTE 50 mg/kg BB 

    sebelum  dan  sesudah  induksi LPS 5 μg/g BB terdiri atas 

    lima ekor tikus dengan cadangan satu ekor 

4. Kelompok P2 : kelompok  perlakuan  yang  diberi  dosis  GTE 400 mg/kg 

    BB  sebelum  dan  sesudah  induksi LPS 5 μg/g BB terdiri 

    atas lima ekor tikus dengan cadangan satu ekor 

5. Kelompok P3 : kelompok  perlakuan  yang  diberi  dosis  GTE 800 mg/kg 

    BB   sebelum  dan  sesudah induksi LPS 5 μg/g BB terdiri 

    atas lima ekor tikus dengan cadangan satu ekor 
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3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Ekstraksi teh hijau, perlakuan pada 

tikus, pengambilan sampel, dan uji ELISA dilakukan di Laboratorium 

Biomolecular and Biomedical Research Center, Aretha Medika Utama, Bandung. 

 

3.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan terdapat di Laboratorium Bimolecular and 

Biomedical Research Center PT. Aretha Medika Utama, Bandung. Daftar alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam Lampiran 1. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tahapan-tahapan berikut: 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Seluruh alat dan bahan yang digunakan disiapkan terlebih dahulu. Alat yang 

sudah disiapkan disterilkan terlebih dahulu dengan cara dibersihkan, dibungkus 

dengan kertas dan plastik tahan panas lalu dimasukkan ke dalam autoklaf selama 

20 menit (1,5 atm, 121°C). 

3.5.2 Ekstraksi Teh Hijau 

Ekstraksi merupakan langkah untuk mengambil senyawa yang dibutuhkan 

dari bahan bakunya. Teknik yang paling banyak dilakukan adalah dengan ekstraksi 

pelarut. Ekstraksi senyawa berlangsung melalui tahapan berikut: (1) pelarut masuk 

ke dalam matriks padat; (2) zat terlarut larut dalam pelarut; (3) zat terlarut terdifusi 

keluar dari matriks padat; (4) zat terlarut yang diekstraksi dikumpulkan (Zhang 

dkk., 2018).  

Bagian teh hijau yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua daun 

pertamanya, dimana kandungan EGCG pada bagian tersebut cukup tinggi. Daun 

dicuci terlebih dahulu dengan air biasa lalu dikeringkan menggunakan oven. Daun 

yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan blender lalu serbuk disaring 

menggunakan saringan agar tidak terdapat kotoran. Serbuk tersebut kemudian 

diekstrak dengan metode perendaman maserasi dimana serbuk direndam dalam 

pelarut etanol 70% selama tiga hari serta ditutup dengan alumunium foil (Wijayanti 

dkk., 2019). Larutan disaring setiap hari dengan kertas saring untuk diambil 
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filtratnya. Filtrat tersebut dievaporasi dengan rotary evaporator pada suhu 50°C 

dengan tekanan 175 atm selama empat jam untuk menghilangkan atau menguapkan 

pelarut (Prasetyaningrum dkk., 2018).   

Maserasi merupakan metode ekstraksi yang mudah karena menggunakan 

peralatan sederhana namun dapat menyari bahan yang mengandung senyawa aktif 

tinggi. Dalam proses tersebut, cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat kemudian zat akan larut dan 

larutan yang terpekat akan keluar dari sel karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara zat di dalam sel dengan di luar sel. Penggunaan etanol didasarkan pada sifat 

polarnya yang akan melarutkan senyawa polifenol dalam teh hijau yang juga 

bersifat polar sehingga senyawa polifenol dapat tersari dengan optimal (Sari, 2010). 

Waktu ekstraksi yang dipilih terkait dengan efisiensi ekstraksi dimana semakin 

lama waktunya maka senyawa yang diekstrak akan semakin banyak namun akan 

terbatas oleh kesetimbangan zat terlarut yang telah tercapai di dalam dan di luar 

bahan padat. Amelinda dkk. (2018) melaporkan bahwa hasil rendemen tertinggi 

diperoleh dari waktu maserasi tiga hari dimana rendemen dari waktu maserasi yang 

lebih lama tidak berbeda signifikan dengan hasil ekstraksi selama tiga hari. 

Serbuk yang digunakan sebanyak 150 gram direndam dalam 1.500 mL etanol 

70% dalam bejana tertutup. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kertas 

saring sehingga didapatkan filtrat. Ampas dari maserasi tersebut direndam kembali 

dalam pelarut yang sama sebanyak 1.000 mL. Proses tersebut diulang sampai hari 

ke-3. Filtrat dari hasil tiga hari penyaringan lalu dipekatkan dengan rotary 

evaporator sehingga didapatkan ekstrak dalam bentuk pasta sebanyak ± 25,5 gram. 

3.5.3 Penentuan Dosis 

Pada penelitian ini, tikus akan diberi GTE dengan dosis 50, 400, 800 mg/kg 

BB. Amidi dkk. (2016) sebelumnya telah menggunakan ekstrak teh hijau saja 

dengan dosis 30 mg/kg BB untuk mengetahui efeknya pada kadar TNF-α di tikus 

dan didapatkan hasil penurunan TNF-α secara signifikan. Dosis 50 mg/kg BB 

merupakan dosis rendah yang tidak menyebabkan morbiditas namun sudah dapat 

memengaruhi regulasi sistem imun (Chen dkk., 2004) sedangkan dosis lainnya 

ditentukan berdasarkan penelitian Mishra dkk. (2014). Volume GTE yang diberikan 
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disesuaikan dengan kapasitas maksimal volume lambung tikus yaitu 5 mL. 

Perhitungan ekstrak yang akan diberikan ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1  

Perhitungan Dosis GTE 

P1 (50 mg/kg BB) P2 (400 mg/kg BB) P3 (800 mg/kg BB) 

= 50 mg x 60 g/1000 g 

= 3 mg/mL/tikus 60 g 

= 400 mg x 60 g/1000 g 

= 24 mg/mL/tikus 60 g 

= 800 mg x 60 g/1000 g 

= 48 mg/mL/tikus 60 g 
 

Ekstrak maserasi daun teh hijau yang telah dihitung sesuai dosis kemudian 

diencerkan dengan aquades sebanyak 1 mL. Larutan GTE diambil menggunakan 

spuit 1 mL kemudian diberikan secara oral menggunakan jarum gavage (Wijayanti 

dkk., 2019).  

3.5.4 Pembuatan Sediaan LPS 

LPS diperoleh dalam bentuk bubuk lifolisasi yang dimurnikan dari ekstraksi 

fenol Escherichia coli serotipe 0111: B4 dari Sigma (St Louis, Mo). Untuk 

membuat dosis LPS sebesar 5 μg/g BB, LPS dibuat dengan melarutkan 0,5 mg LPS 

ke dalam 100 mL NaCl 0,9% sehingga diperoleh konsentrasi 5 μg/mL Dosis LPS 

yang digunakan didasarkan pada penelitian Chen dkk. (2020) yang menyebutkan 

bahwa dosis tersebut sudah dapat menginduksi inflamasi dengan ditandai adanya 

peningkatan TNF-α sebesar 600 pg/mL.  

3.5.5 Perlakuan Hewan 

Sebelum penelitian, 30 ekor tikus diadaptasikan terlebih dahulu terhadap 

lingkungan barunya selama tujuh hari pada kandang individually ventilated cages 

(IVC) dengan suhu antara 25°C, kelembaban 50-70% dan ditempatkan 

berkolompok berdasarkan perlakuan yang diberikan. Selama proses tersebut tikus 

diberi pakan standar dan ad libtium. Pakan standar BR-2 Comfeed diberikan pada 

tikus sebanyak 200 g/hari dengan kandungan protein kasar 14% dan lemak kasar 

5%, sesuai dengan penelitian Riyantie (2001). Penimbangan berat badan tikus 

dilakukan saat aklimatisasi, perlakuan awal, dan seteleh induksi LPS.  

Ekstrak teh hijau yang telah dibuat diberikan kepada tikus sesuai dosis yang 

telah ditentukan secara gavage dengan menggunakan jarum gavage, satu kali sehari 

selama 28 hari setelah aklimatisasi. Pemberian secara gavage memudahkan bahan 

untuk langsung masuk ke sistem pencernaan terutama usus halus dengan proses 

penyerapan yang cukup cepat. Selain untuk meningkatkan imun atau tindakan 
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preventif, pemberian ekstrak selama 28 hari mengikuti General Guidelines for 

Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine terkait 

evaluasi keamanan dan efikasi obat herbal dengan menggunakan uji toksisitas 

jangka panjang (WHO, 2000).  

Injeksi LPS 5 μg/g BB dilakukan dengan cara intratrakea satu kali di hari ke-

29. Dosis tersebut diambil dari penelitian Ha dkk. (2012) dimana LPS pada 5 μg/g 

BB dapat memicu peradangan bahkan di otak. Injeksi secara intratrakea memiliki 

keuntungan prosedur yang aman, mencegah pertumbuhan koloni bakteri di faring 

maupun laring, dan telah terbukti menyebabkan peradangan akut dan neutrofilik 

dari ruang alveolar paru-paru dan menginduksi produksi berbagai mediator 

proinflamasi, seperti TNF-α dan CXC-chemokines (Bae dkk., 2010; Mustika, 2012; 

Singhal dkk., 2011). Pada saat proses tersebut, pemberian GTE tetap dilanjutkan 

selama 14 hari lalu tikus dimatikan dengan cara didislokasi leher. Fase awal ARDS 

berlangsung selama 14 hari semenjak onset sehingga pemberian ekstrak pada masa 

tersebut ditunjukkan sebagai tindakan kuratif atau pengendalian dan penyembuhan 

(Boever dkk., 2008; Khilnani dan Hadda, 2011). 

3.5.6 Pengambilan Sampel 

Sampel darah diambil pada daerah aorta abdominalis dengan cara melukai 

daerah tersebut kemudian diurut secara perlahan hingga darah menetes ke dalam 

tabung Ependorf. Sampel darah yang diambil sekitar 0,5–1,0 mL. Tabung Ependorf 

yang berisikan sampel darah disentrifugasi dengan kecepatan 2.000 rpm selama 10 

menit. Supernatan (serum darah) dipindahkan ke tabung steril antifreezing lalu 

disimpan pada suhu -20°C (Qin dan Qiu, 2019). Pengambilan darah pada daerah 

tersebut dikarenakan sampel yang diambil dapat diperoleh dalam jumlah yang 

cukup banyak dan proses pengambilannya dapat dilakukan bersamaan dengan 

pengambilan sampel jaringan paru-paru yang diawali dari proses pembedahan 

hewan. 

Tikus yang telah dimatikan selanjutnya dilakukan pembedahan untuk 

pengambilan paru-paru. Paru-paru dicuci dengan air suling kemudian dimasukkan 

ke dalam PBS (Phospate Buffer Saline). Sebanyak 50 mg sampel paru paru 

ditimbang dan digerus menggunakan mikropastel dan PBS. 
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3.5.7 Uji ELISA 

Uji ELISA dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu reagen yang 

akan digunakan pada masing-masing kit. Dalam uji ELISA terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan seri larutan kerja dengan konsentrasi 1000; 500; 250; 125; 

62,5; 31,25 µg/mL. Larutan tersebut dibuat dengan melakukan serial dilution dari 

larutan standar. Larutan standar (disentrifugasi: 10.000 x g) yang telah ditambahkan 

1 mL referenced standard sample diluent dimasukkan ke dalam vial yang telah 

berisi 500 µL referenced standard sample diluent lalu dihomogenkan (konsentrasi 

2000 µg/mL) dan diambil sebanyak 500 µL untuk dimasukkan ke dalam vial 

selanjutnya sehingga menghasilkan konsentrasi 1000 µg/mL. Langkah tersebut 

dilanjutkan hingga konsentrasi terakhir. Wash buffer sebanyak 750 mL dibuat 

dengan melarutkan 30 mL concentrated wash buffer dengan 720 mL air deionisasi. 

Biotinylated Detection AB Working Solution dibuat dengan melarutkan 100× 

Concentrated Biotinylated Detection Ab yang telah disentrifugasi dengan 

Biotinylated Detection Ab Diluent sesuai dengan kebutuhan total dengan masing-

masing well sebanyak 100 µL. Concentrated HRP conjugate working solution 

dibuat dengan cara yang sama seperti Biotinylated Detection AB Working Solution. 

Microplate yang telah tersedia pada kit sudah dilapisi dengan antibodi 

spesifik untuk Rat TNF-α atau Rat IL-18. Larutan standar dan sampel ditambahkan 

ke microplate sesuai dengan pemetaan yang telah dibuat masing-masing sebanyak 

100 µL lalu ditutup dengan sealer dan diinkubasi sealam 90 menit pada 37°C. 

Larutan kemudian dibuang lalu ditambahkan 100 µL Biotinylated Detection AB 

Working Solution pada masing-masing well. Microplate ditutup kembali dan 

diinkubasi selama satu jam pada 37°C. Microplate diaspirasi dengan menepuk-

nepuk plate pada tisu hingga plate kering. Wash buffer ditambahkan sebanyak 350 

µL lalu didiamkan selama 1–2 menit dan dilanjutkan dengan aspirasi kembali. 

Langkah tersebut diulangi sebanyak tiga kali. HRP conjugate working solution 

ditambahkan sebanyak 100 µL lalu diinkubasi selama 30 menit pada 37°C. 

Microplate diaspirasi dan dicuci dengan wash buffer sebanyak lima kali. Reagen 

substrat ditambahkan sebanyak 90 µL tanpa terkena cahaya dan diinkubasi selama 

15 menit pada 37°C. Stop solution ditambahkan ke dalam microplate sebanyak 50 

µL. Optical Density (OD) diukur pada 450 nm menggunakan microplate reader.  
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Data absorbansi koreksi konsentrasi standar masing-masing sitokin dibuatkan 

grafik kurva standar. Kurva standar atau kurva kalibrasi digunakan untuk 

menentukan konsentrasi berdasarkan metode yang memberikan jenis regresi agar 

dapat diukur secara proporsional terhadap standar yang diketahui jumlahnya. 

Kelompok standar yang sudah diketahui jumlahnya akan mengestimasi konsentrasi 

yang ingin diketahui dengan interpolasi dari kurva standar (Santoso dkk., 2020). 

Nilai absorbansi koreksi masing-masing sitokin kemudian dimasukan ke dalam 

persamaan yang terdapat pada masing-masing kurva untuk mendapatkan nilai 

konsentrasi sitokin tersebut. 

 

3.6 Analisis Statistik 

Hasil pengujian data dianalisis secara statistik dengan menggunakan program 

IBM SPSS 22 for Windows. Pertama dilakukan uji normalitas Shapiro Wilk untuk 

mengetahui apakah data yang didapatkan terdistribusi normal atau tidak. Data yang 

terdistribusi normal kemudian dilanjutkan dengan uji variasi homogenitas Levene. 

Data yang tidak terdistribusi normal dianalisis menggunakan uji nonparamtetrik 

Kruskall Wallis untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik di 

antara kelompok. Uji Mann Whitney kemudian dilakukan jika terdapat perbedaan 

yang nyata pada kelompok pengamatan. Data yang terdistribusi normal dan 

homogen kemudian dianalisis menggunakan uji One-Way Analysis of Variance 

(One-Way ANOVA) untuk menguji perbedaan rata-rata pada kelompok pengamatan 

dan dilanjutkan dengan uji post-hoc Tukey HSD untuk mengetahui kelompok mana 

yang berbeda. Jika data berdistribusi normal namun tidak homogen dilakukan uji 

Dunnet untuk melihat nilai signifikansi antar dua kelompok. Seluruh uji dilakukan 

dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 atau 5%. 

 

3.7 Alur Penelitian  

Penelitian ini dimulai dengan persiapan, esktraksi teh hijau, pemeliharaan 

hewan uji, perlakuan hewan uji, pengambilan sampel uji, uji ELISA, dan analisis 

data yang dilanjutkan dengan pengolahan serta penyusunan skripsi. Alur penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 



32 

 

Rizka Amelia Putdayani, 2021 
AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK TEH HIJAU (Camellia sinensis) PADA TIKUS MODEL Acute 
Respiratory Distress Syndrome YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

                

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 

Persiapan Alat dan Bahan 

 

Ekstraksi Daun Teh 

Aklimatisasi Hewan Uji 

Pemberian Ekstrak dan Injeksi LPS pada Hewan Uji 

Pengambilan Sampel Serum Darah dan Organ Paru-paru 

Uji ELISA 

Analisis Statistik 

Penyusunan Skripsi 


