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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian dan Variabel Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu, yaitu penelitian 

yang dilakukan melalui pengamatan terhadap kelompok eksperimental pada 

berbagai macam kondisi perlakuan dan membandingkan dengan dua kelompok 

kontrol. Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi dan Laboratorium 

Kimia Klinik Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Variabel 

penelitian meliputi:  

1. Variabel bebas: dosis ekstrak air tempuyung. Peringkat dosis yang digunakan 

yaitu 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB. 

2. Variabel tergantung: jumlah geliat dari mencit 

3. Variabel terkendali:  

- Hewan uji mencit putih jantan galur Swiss, umur 2-3 bulan, dan berat badan 

20-30 gram dengan kondisi yang sehat, makanan dan minuman. 

- Tanaman tempuyung: tempat pengambilan tanaman di Desa Nguter, 

Sukoharjo. 

 

B. Bahan Uji dan Alat 

1. Bahan  

Adapun bahan yang digunakan adalah daun tempuyung dan mencit. 

Sampel daun tempuyung (Sonchus arvensis L.) yang diperoleh dari Desa Nguter, 

Sukoharjo. Mencit yang digunakan yaitu mencit putih jantan, umur 2-3 bulan, dan 

berat badan 20-30 gram dengan kondisi yang sehat, dengan pemberian makanan 

berupa BR-2 dan minuman (aqua ad libitum). Asetosal, asam asetat, CMC-Na 

grade teknis, dan akuades yang diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah.  
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2. Alat 

Alat-alat yang digunakan yaitu panci infus, kandang pengamatan, alat 

pengukur waktu (stopwatch), timbangan analitik bahan (OHAUS, USA), 

timbangan analitik untuk mencit (Triple Beam Balance, China), spuit injeksi 1 ml, 

jarum oral, mikro pipet dan alat-alat gelas.  

3. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Jalannya penelitian 

1. Determinasi tanaman 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi 

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Determinasi tanaman 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran identitas dari tanaman tempuyung 

(Sonchus arvensis L.) yang akan digunakan sebagai bahan uji dalam penelitian.  

2. Pembuatan ekstrak air tempuyung 

Daun tempuyung kering 500 gram dimasukkan ke dalam panci infus 

kemudian ditambahkan air ekstra 1000 ml yaitu 2x bobot simplisia, dipanaskan di 

atas penangas air sambil sesekali diaduk. Waktu dihitung 15 menit setelah suhu 

mencapai 90oC. Infusa diserkai selagi hangat melalui kain flannel. Melalui ampas 

infusa ditambahkan air secukupnya hingga mencapai volume infusa yang 

dikehendaki. Kemudian hasil infusa tersebut dikeringkan menggunakan vaccum 

oven untuk mendapatkan ekstrak kering daun tempuyung. 

3. Pembuatan larutan CMC-Na 0,5% 

Kurang lebih 500 mg CMC-Na ditimbang, kemudian dilarutkan dalam 

sebagian akuades hangat, diaduk dan ditambah akuades sambil terus diaduk. 

Setelah larut, sisa akuades ditambahkan sampai didapatkan volume larutan CMC-

Na 100,0 ml. 

4. Pembuatan Suspensi Asetosal 

Dosis Asetosal yang digunakan adalah dosis sekali pakai untuk manusia 

500 mg (Lacy. et al., 2006) yang dikonversikan ke dosis mencit sehingga dosis 
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untuk mencit menjadi 65 mg/kgBB. Pembuatan stok larutan asetosal yaitu kurang 

lebih 16,25 mg asetosal dan disuspensikan dengan larutan CMC-Na 0,5 % sedikit 

demi sedikit sambil dikocok dan ditambahkan CMC-Na 0,5% hingga volume 5 

ml. Setiap akan digunakan digojog terlebih dahulu. 

Volume pemberian untuk tiap mencit dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus = 
 
 

 x 0,5 ml 

5. Pembuatan Asam Asetat 300 mg/kgBB 

 Dosis asetat yang dipakai yakni 300 mg/kgBB. Konsentrasi asam asetat 

glacial 99,5% diencerkan hingga 1% yaitu 0,05 ml asam asetat glacial, kemudian 

larutkan dalam akuades ad 5,0 ml. Untuk mencit 25 g volume pemberian asam 

asetat yaitu 0,71 ml. 

Larutan asam asetat 1% diberikan dengan cara intraperitonial. Volume 

pemberian setiap mencit yaitu = 
 
 

 x 0,71 ml 

6. Orientasi kontrol negatif dan kontrol positif  

Uji pendahuluan terhadap kelompok kontrol positif dan kontrol negatif 

bertujuan untuk mengetahui jika CMC-Na sebagai kelompok kontrol negatif tidak 

mempunyai pengaruh terhadap hewan uji dan tidak mempunyai efek analgetik, 

dan asetosal dosis 65 mg/kgBB sebagai kelompok kontrol positif mempunyai efek 

analgetik akibat pemberian asam asetat. 

Mencit 6 ekor terbagi dalam 2 kelompok perlakuan yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 ekor mencit.  

Kelompok I : Sebagai kontrol negatif diberi CMC Na 0,5%  

Kelompok II : Sebagai kontrol positif diberi suspensi Asetosal 65 mg/kgBB  

Pemberian sediaan uji masing-masing kelompok secara peroral, kemudian 

setelah 15 menit diberi asam asetat 1% secara intraperitoneal sebagai induksi 

perangsang nyeri. Kemudian diamati respon yang terjadi yaitu berupa jumlah 

geliat yang dihitung setelah pemberian asam asetat 1%, tiap selang waktu 5 menit 

selama 1 jam. Jumlah geliat yang diperoleh dihitung persen daya analgetiknya. 

Dari hasil orientasi tersebut diperoleh bahwa CMC-Na tidak mempunyai aktivitas 

analgetik dan dosis asetosal 65 mg/kgBB dapat menurunkan jumlah geliat 
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sehingga dosis tersebut dapat digunakan untuk uji utama daya analgetik dan 

sebagai pembanding. 

7. Perlakuan hewan uji 

a. Uji utama daya analgetik 

Sebelum dilakukan perlakuan, mencit uji terlebih dahulu diadaptasikan 

pada tempat dan kondisi yang sama dengan lingkungan baru di Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta minimal 1 

minggu. Setelah itu, mencit dipuasakan selama 18-24 jam dengan tetap diberi 

minum.  

Mencit uji dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut : 

Kelompok I  : kontrol negatif diberi CMC Na 0,5% secara peroral 

Kelompok II  : kontrol positif diberi suspensi Asetosal 65 mg/kgBB  

Kelompok III : ekstrak air tempuyung 50 mg/kg BB  

Kelompok IV : ekstrak air tempuyung 100 mg/kg BB  

Kelompok V  : ekstrak air tempuyung 200 mg/kg BB  

 Pemberian sediaan uji masing-masing kelompok secara peroral, 15 menit 

kemudian hewan uji diberikan larutan asam asetat 1% secara intraperitoneal. 

Setelah itu diamati dan dihitung jumlah kumulatif geliat mencit tiap selang waktu 

5 menit selama 1 jam. Nyeri ditandai dengan timbulnya writhing (geliat), yaitu 

abdomen menyentuh dasar tempat berpijak dan kedua pasang kaki ditarik ke 

belakang (Domer,et al.,1971). Pengujian efek analgetik dengan metode geliat 

ditetapkan dengan menghitung jumlah kumulatif selama 60 menit (Turner, 1965).
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Gambar 4. Cara kerja skematis uji analgetik ekstrak air tempuyung 
 

 

 

Kel 1 
Kontrol (-) 
CMC-Na 
0,5% 

Kel 5 
Ekstrak air 
tempuyung
Dosis 200 
mg/kgbb 

Kel 4 
Ekstrak air 
tempuyung
Dosis 100 
mg/kgbb 

Kel 3 
Ekstrak air 
tempuyung 
Dosis 50 
mg/kgbb 

Kel 2 
Kontrol (+) 
Asetosal 65 
mg/kgBB 

Hewan uji dibagi 5 kelompok, tiap kelompok 5 mencit 

Ditimbang bobot masing-masing mencit 

Diberi perlakuan untuk masing-masing kelompok hewan uji 

Asam Asetat secara i.p 

15 menit 

Hitung jumlah geliat setiap selang waktu 5 menit selama 60 menit 

Hitung Daya Analgetik 

25 ekor mencit dipuasakan selama 12 jam (tetap diberi air minum) 
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D. Teknik Analisis Data 

Data penelitian berupa jumlah geliat kumulatif pada masing- masing 

kelompok perlakuan. Kemudian dihitung daya analgetikanya yang dinyatakan 

sebagai % proteksi dengan rumus sebagai berikut: 

  % Proteksi = 100− (P/K × 100%) 

 P = jumlah geliat kelompok perlakuan  

 K = jumlah geliat kelompok kontrol negatif 

         (Turner, 1965) 

Data persen proteksi yang diperoleh selanjutnya diuji Kolmogorov-

Smirnov dan diuji Levene. Kemudian dianalisis dengan statistik ANAVA satu 

jalan dan dilanjutkan uji LSD (Least Significant Difference) dengan taraf 

kepercayaan 95% menggunakan SPSS versi 17,0 for windows. 

 
 

 


