
31 
Anissa Febriana Susanti, 2022 
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BAWANG PUTIH (Allium sativum) TERHADAP BOBOT ORGAN 
UTERUS DAN OVARIUM MENCIT (Mus musculus) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen menurut Arikunto (2019) adalah suatu 

cara yang digunakan untuk mencari hubungan sebab-akibat antara dua faktor yang 

sengaja dimunculkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau menghapus faktor-

faktor lain yang dianggap mengganggu. 

 

3.2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Menurut Lentner dan Bishop (1986), Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) merupakan rancangan lapangan pada suatu yang kondisinya homogen. 

Rancangan ini disebut acak karena setiap satuannya memiliki peluang untuk 

mendapat perlakuan yang sama, sedangkan dikatakan lengkap karena pada 

rancangan ini, seluruh perlakuan yang dirancang dalam penelitian akan digunakan. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga kelompok perlakuan dan dua kelompok 

kontrol, kontrol positif dan kontrol negatif. Maka dari itu, dengan menggunakan 

rumus yang dibuat oleh Federer (1991), jumlah pengulangan yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 

(𝑛 − 1)(𝑡 − 1) ≥ 15 

(𝑛 − 1)(5 − 1) ≥ 15 

4(𝑛 − 1) ≥ 15 

4𝑛 − 4 ≥ 15 

4𝑛 ≥ 15 + 4 

4𝑛 ≥ 19 

𝑛 ≥ 4,75 

𝑛 ≈ 5 

Keterangan: 

t  = Jumlah perlakuan 

n = Jumlah pengulangan 
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Berdasarkan hasil tersebut, pada penelitian ini dilakukan dengan lima 

perlakuan yang terdiri dari tiga kelompok perlakuan dan dua kelompok kontrol. 

Tiga perlakuan yang diberikan menggunakan ekstrak bawang putih (Allium 

sativum), sedangkan dua kelompok kontrol di mana kontrol positif berupa 

pemberian estradiol velerate dan  kontrol negatif tidak diberi perlakuan apapun. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan antara lain: 

a. Variabel bebas merupakan varian dosis bahan uji, yaitu ekstrak bawang putih 

(Allium sativum) terhadap mencit (Mus musculus) betina sebagai hewan uji. 

b. Variabel terikat adalah berat badan mencit (Mus musculus) selama masa 

pemberian perlakuan dilakukan serta bobot organ uterus dan ovarium mencit 

setelah 20 hari pemberian perlakuan. 

c. Variabel kontrol merupakan jenis mencit yang digunakan, yaitu mencit (Mus 

musculus) betina dengan usia 8 minggu dan bobot berkisar antara 20-30 gram 

serta pakan dan minum yang diberikan secara ad libitum. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mencit (Mus musculus) betina 

berusia 8 minggu dengan bobot kisaran 20-30 gram. Sampel dalam penelitian ini 

adalah berat badan serta bobot uterus dan ovarium mencit dengan pengamatan pada 

berat badan serta bobot organ uterus serta ovarium mencit (Mus musculus). 

 

3.5. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, menyesuaikan tahapan dari 

prosedur penelitian yang akan dilakukan. Mencit (Mus musculus) mulai dari pra- 

penelitian atau pada tahap persiapan dan aklimatisasi sampai pada tahap 

pemeliharaan selama penelitian dilakukan di Rumah Mencit yang berlokasi di 

Kebun Botani FPMIPA UPI. Pembuatan ekstrak bawang putih (Allium sativum) 

dilakukan di Labotatorium Struktur Hewan FPMIPA UPI. Pengambilan data berupa 

pengambilan organ uterus dan ovarium mencit dilakukan di Laboratorium Struktur 
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Hewan FPMIPA UPI yang dilanjut penimbangan organ uterus dan ovarium mencit 

yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FPMIPA UPI. 

 

3.6. Alat dan Bahan 

3.6.1. Alat 

Alat yang dibutuhkan pada tahap pra-penelitian di antaranya adalah blender, 

beaker glass, gelas ukur, corong, batang pengaduk, pipet tetes, botol kecil dan 

timbangan analitik. Alat yang dibutuhkan pada tahap pemberian perlakuan di 

antaranya adalah spoit dan sonde. Alat yang dibutuhkan untuk mengambil organ 

uterus dan ovarium mencit antara lain papan bedah, jarum pentul, gunting dan pisau 

bedah, pinset serta petri dish. Alat yang dibutuhkan untuk pemeliharaan mencit di 

antaranya adalah kandang mencit dan botol minum, sedangkan untuk pengukuran 

berat badan harian mencit digunakan timbangan digital. 

3.6.2. Bahan 

Bahan dalam penelitian ini digunakan pada tahap pra penelitian di antaranya 

adalah umbi bawang putih (Allium sativum), estradiol valerate, alkohol 70% dan 

akuades. Bahan yang diperlukan pada tahap pengambilan data adalah larutan salin 

0,9%. Dalam pemeliharaan mencit, bahan yang diperlukan berupa pur babi guna 

pakan mencit, air dan bubuk kayu untuk alas kandang mencit. 

 

3.7. Prosedur Penelitian 

3.7.1. Tahap Pra-Penelitian 

1. Persiapan dan Aklimatisasi Hewan Uji 

Hewan uji berupa mencit (Mus musculus) betina didapatkan dari peternakan 

tikus di Baros Pasar Kavling I No. 28, Jl. Pasar Baros, Leuwigajah, Kecamatan 

Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Hewan uji ini berusia 8 minggu pada 

saat didapatkan dengan bobot sekitar 20-30 gram. 

Hewan uji sebelum diberi perlakuan dibiarkan beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan yang akan ditempati selama percobaan. Periode aklimatisasi ini 

dilaksanakan selama empat belas hari atau dua minggu. Setiap lima ekor mencit 

dikelompokkan menjadi satu perlakuan dan ditempatkan dalam satu kendang yang 

sama dengan ukuran 40 x 31 x 13 cm. 
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Selama aklimatisasi ini, hewan uji diberikan pakan sebanyak 5 gram/ekor 

dan minum secara ad libitum. Tempat minum dibersihkan setiap hari beserta 

mengisi ulang air minum dan kandang dibersihkan tiap dua hari sekali. Kegiatan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir faktor-faktor yang tidak diingkan 

untuk terjadi selama dilaksanakannya penelitian. 

2. Penentuan Dosis dan Penentuan Kelompok Perlakuan 

Dosis ditentukan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia pada tahun 2017 mengenai Formularium Ramuan Obat 

Tradisional Indonesia. Dosis mengonsumsi bawang putih (Allium sativum) adalah 

2x1 siung/hari, di mana rata-rata bobot satu siung bawang putih (Allium sativum) 

tersebut adalah 6-8 gram. Faktor konversi dosis dari manusia Eropa dengan berat 

badan 70 kg terhadap hewan uji mencit (Mus musculus) dengan bobot 20 gram 

adalah 0,0026 (Laurence, 1964). 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎 = 2 𝑥 8 𝑔𝑟𝑎𝑚 

  = 16 𝑔𝑟𝑎𝑚  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝐵𝐵 20 𝑔𝑟𝑎𝑚 = 16 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑥 0,0026 

  = 41,6 𝑚𝑔 

  ≈ 42 𝑚𝑔 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 =  42 𝑚𝑔/20 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐵𝐵 

 = 2,1 𝑚𝑔/𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐵𝐵 

 ≈ 2 𝑚𝑔/𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐵𝐵 

Berdasarkan perhitungan dosis tersebut, maka ditentukan keempat 

kelompok uji sebagai berikut: 

a. Kelompok A : Kelompok kontrol negatif (tidak diberikan perlakuan). 

b. Kelompok B   : Kelompok kontrol positif (diberikan estradiol valerate dengan  

dosis 2,6x10-4  mg/gram BB). 

c. Kelompok C   : Kelompok uji dosis rendah (50% dari 2 mg/gram BB = 1  

  mg/gram BB). 

d. Kelompok D  : Kelompok uji dosis sedang (2 mg/gram BB). 

e. Kelompok E : Kelompok uji dosis tinggi (200% dari 2 mg/gram BB = 4   

  mg/gram BB). 
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3. Persiapan Ekstrak Tanaman Uji 

Ekstrak bawang putih (Allium sativum) dibuat dengan memotong tipis umbi 

bawang putih yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 3 x 24 jam. 

Irisan umbi bawang putih yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender 

(Memudu dkk., 2015). Larutan stok ekstrak bawang putih dibuat dengan cara 

ekstraksi sederhana menggunakan pelarut air untuk kelompok kontrol positif yang 

diberikan perlakuan berupa estradiol valerate dan pelarut alkohol 70% untuk 

kelompok perlakuan yang diberikan perlakuan berupa ekstrak bawang putih, 

berikut rumus yang digunakan (Fathnur Sani dkk., 2014): 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑡𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

=  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 

Keterangan: 

Volume total sediaan = volume larutan stok yang akan dibuat 

Volume sediaan yang diberikan = volume larutan yang diberikan tiap perlakuan 

Total dosis yang diberikan = jumlah dosis per-ekor hewan uji 

Berdasarkan rumus yang digunakan di atas, jumlah perhitungan 

selengkapnya terlampir dalam Lampiran 1. 

3.7.2. Tahap Pemberian Perlakuan 

Ekstrak bawang putih (Allium sativum) diberikan kepada mencit (Mus 

musculus) betina selama 20 hari secara oral menggunakan spoit yang dihubungkan 

dengan sonde. Setiap kelompok mencit diberikan perlakuan sesuai dengan dosis 

yang sudah ditentukan. Masing-masing dosis diberikan sebanyak 0,2 ml 

dikarenakan batas maksimum kapasitas lambung mencit sendiri adalah 1 ml. 

Ekstrak diberikan setiap pagi pukul 08.00 WIB. Selama diberikan perlakuan berupa 

pemberian ekstrak bawang putih, mencit betina ini diberikan pakan standar 

sebanyak 5 gram/hari untuk tiap ekornya dan minum secara ad libitum. 

3.7.3. Tahap Pengambilan Data 

1. Pengamatan Berat Badan Mencit (Mus musculus) 

Mencit (Mus musculus) betina yang menjadi hewan uji dalam penelitian ini 

sebelumnya dibiarkan beradaptasi dengan lingkungan tempat pemberian perlakuan 

dilakukan dan pakan yang diberikan selama masa perlakuan diberikan selama dua 

minggu. Setelah masa aklimatisasi selama dua minggu tersebut, 25 ekor mencit 

yang dijadikan hewan uji diberi perlakuan sesuai dengan kelompok perlakuan yang 
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diberikan selama 20 hari atau empat kali siklus estrus. Selama 20 hari masa 

pemberian perlakuan, seluruh mencit yang dijadikan hewan uji diamati berat 

badannya setiap hari sebelum diberikan perlakuan dan pakannya. 

2. Pengambilan Organ Uterus dan Ovarium Mencit (Mus musculus) 

Mencit (Mus musculus) betina yang sudah diberikan perlakuan berupa 

pemberian ekstrak bawang putih (Allium sativum) kemudian didekapitasi dengan 

teknik dislokasi. Uterus mencit masing-masing bagian kanan dan kiri dipotong 

untuk dipisahkan bagian kanan dan kirinya kemudian dibersikan menggunakan 

larutan salin 0,9%. Ovarium mencit bagian kanan dan kiri juga dibersihkan 

menggunakan larutan salin 0,9%. Baik organ uterus maupun ovarium sebelum 

ditimbang, lemak yang menempel pada kedua organ tersebut dibersihkan terlebih 

dahulu. Hal ini bertujuan guna mendapatkan berat bersih dari kedua organ tersebut 

saat pengamatan dilakukan. 

3. Pengamatan Bobot Organ Uterus dan Ovarium Mencit (Mus musculus) 

Pengukuran terhadap bobot uterus dan ovarium mencit ini dilakukan 

menggunakan neraca analitik dengan ketelitian 0,001 gram atau 1 mg. Hasil 

pengukuran yang diambil merupakan hasil rata-rata dari tiga kali pengukuran yang 

dilakukan. 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan peranti lunak 

berupa IBM SPSS Statistics 23. Data yang dianalisis adalah berat badan mencit 

betina serta bobot uterus dan ovarium. Uji yang pertama dilakukan adalah uji 

normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika data yang diambil diketahui 

terdistribusi secara normal, maka dilanjurkan ke uji homogenitas menggunakan uji 

Levene. Apabila data sudah normal dan homogen maka dapat dilanjutkan ke uji One 

Way Anova  untuk  mengetahui  perbedaan  rata-rata  antarkelompok.  Jika  hasil  

yang diperoleh F hitung > F Tabel maka selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan 

taraf α=0,05. 

Jenis uji lanjut yang digunakan bergantung pada hasil nilai koefisien 

keragaman (KK). Apabila nilai KK besar yaitu 10% untuk data homogen dan 20% 

untuk data heterogen, maka uji yang digunakan adalah uji Duncan. Apabila nilai 
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KK sedang yaitu pada rentang 5-10% untuk data homogen dan 10-20% untuk data 

heterogen, maka dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT). Apabila nilai KK 

kecil yaitu maksimal 5% untuk data homogen dan maksimal 10% untuk data 

heterogen, maka digunakan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 

3.9. Alur Kegiatan 
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