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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan 

menggunakan metode pre and post test with controlled group design. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakartauntuk perlakuan hewan uji, 

dan laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakartauntuk uji kadar kreatinin darah pada 13 Juni 2016. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ekstrak ikan gabus (Channa striata)dari 

pasar Kleco, Karangasem, Laweyan, Surakarta. 

D. Hewan Uji 

Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus jantan galur Wistar 

(Rattus norvegicus), dengan usia kurang lebih 2-3 bulan dan berat badan 

kurang lebih 150-200 gram sebanyak 25 ekor. 

E. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk 

pengambilan sampel dan simple randomuntuk pengelompokan hewan uji. 

F. Besar Sampel 

Penelitian ini menggunakan rumus federer untuk menentukan jumlah 

tikus yang akan digunakan. 

Rumus Federer  :      (n-1)(t-1)≥15 

Keterangan  :  n = Besar sampel tiap kelompok 

     t =  Banyaknya kelompok 

Banyak Kelompok :  5 kelompok (t=5) 
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Sampel tiap kelompok  : (n-1)(t-1)≥15 

     (n-1)(5-1)≥15 

     (n-1)(4)≥15 

     4n-4≥15 

     4n≥15-4 

     4n≥19 

     n ≥4,75 

Dari perhitugan rumus federer didapatkan jumlah tikus 4,75 yang 

dibulatkan menjadi 5 tikus untuk setiap kelompok perlakuan, karena 

menggunakan 5 kelompok perlakuan sehingga didapatkan jumlah 

keseluruhan tikus dalam penelitian ini adalah 25 ekor. 

G. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria inklusi 

a. Tikus jantan galur Wistar (Rattus norvegicus). 

b. Sehat dan beraktifitas normal. 

c. Berumur 2-3 bulan. 

d. Berat badan 150-200 gram. 

2. Kriteria eksklusi 

a. Tikus jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) stres saat penelitian. 

b. Tikus jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) sakit saat penelitian. 

c. Tikus jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) mati saat penelitian. 

 

H. Variabel Penelitian 

1. Variable independen 

Variabel independen  pada penelitian ini adalahekstrak ikan gabus 

(Channa striata). 

2. Variable dependen 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar kreatinin 
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3. Variable luar 

a. Variabel terkendali  : galur Wistar, jenis kelamin,  umur, berat 

badan, makanan, dan minum. 

b. Variabel tidak terkendali  : stress dan genetik. 

 

I. Definisi Operasional 

1. Ekstrakikan gabus (Channa striata) 

Ekstrak ikan gabus (Channa striata)adalah ikan gabus (Channa 

striata ) dari pasar Kleco, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, 

Indonesia di beli pada bulan April yang telah melewati tahap pengukusan, 

ekstraksi lemak, dan pengeringan menggunakan metode pengukusan dan 

ekstraksi lemak.Dosis ekstrak yang digunakan yaitu dosis I2 g/kgBB, dosis 

II 4 g/kgBB, dan dosis III 8 g/kgBB. 

 Alat    : Water bath 

 Skala pengukuran : Rasio 

2. Kadar kreatinin darah 

Kreatinin darah adalah indikator diagnostik fungsi ginjal dan massa 

otot(Dorland, 2012). Pengukuran kadar kreatinin darahdiukur dengan 

mengambil darah vena pada ekor tikus jantan galur Wistar (Rattus 

norvegicus) sebanyak 1 ml, kemudian dihitung kadar kreatinin darahnya 

dengan metode enzimatik. 

 Alat    : Microlab 300 

 Skala pengukuran  : Rasio 

3. Ketosteril 

Asam keto adalah asam amino tanpa nitrogen(Toth, et al., 

2012).Ketosteril (ketoasid-aminoacid) bermanfaat untuk mengurangi 

perkembangan PGK(Toth, et al., 2012). Perhitungan dosis konversi 

berdasarkan tabel konversi, pada manusia dengan berat 70 kg maka 

sebanding dengan tikus dengan berat 200 gram yaitu 0,018. Sedangkan 

dosis pada orang dewasa di Indonesia yang memiliki berat rata-rata 50 kg 

adalah 40 gr. sehingga jika dikonversikan didapatkan dosis tikus adalah 

40000 mg x 0,018 x 70/50) / 200 grBB tikus, yaitu 1,008/200 grBB tikus. 
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Alat    : timbangan obat dan spuit 

Skala pengukuran  : rasio 

4. Gentamisin 

Gentamisin merupakan antibiotika turunan aminoglikosida yang 

mempunyai efek nefrotoksik, neurotoksik terhadap saraf otak, dan 

ototoksik terhadap komponen vestibular maupun akustik. Efek antibakteri 

dari antibiotik turunan aminoglikosida seperti gentamisin terutama 

ditujukan pada basil gram negatif (Lintong, et al., 2012). Dosis gentamisin 

yang digunakan adalah 5,04 mg/200 grBB. 

Alat    : timbangan obat dan spuit 

Skala pengukuran  : rasio 

J. Alat dan Bahan 

1. Alat dan bahan pembuatan ekstrak 

a. Alat 

1) Pisau 

2) Nampan  

3) Kertas saring 

4) Water bath 

5) Gelas reaksi 

6) Corong pisah 

7) Dandang  

b. Bahan 

1) Ikan gabus (Channa striata) 

2) Antioksidan BHT 

3) Aquabidest  

4) Aquadest  

2. Alat dan bahan perlakuan uji kreatinin 

a. Alat 

1) Spuit 

2) Jarum spuit 

3) Sampel cap 

4) Timbangan 
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5) Kandang tikus 5 buah 

6) Sonde lambung 

b. Bahan 

1) Aquades (kontrol -) 

2) ketosteril (kontrol +) 

3) Gentamisin 

4) Ekstrak ikan gabus (Channa striata) 

3. Alat dan bahan pengambilan darah tikus 

a. Alat 

1) Pisau bedah (silet bedah) 

2) Pipa kapiler 

3) Sampel cap 

4) Sentrifuge 

5) Inkubator 

b. Bahan 

1) Heparin 

4. Alat dan bahan pemeriksaan darah  

a. Alat 

Microlab 300 

b. Bahan 

Reagen warna kreatinin 1 dan reagen warna kreatinin 2 

5. Alat dan bahan terminasi hewan uji 

a. Alat 

1) Wadah pembiusan 

2) Sarung tangan 

3) Kain 

b. Bahan 

1) Etil Klorida 

K. Cara Kerja 

1. Pembuatan ekstrak 

a. Proses pengukusan 
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1) Ikan gabus (Channa striata)dibersihkan (disiangi, dibuang sisik, 

insang, isi perut)di cuci kemudian ditiriskan dan ditimbang. 

2) Kukus selama ±50 menit, perbandingan ikan dan air kukusan 1 : 

1/3. 

3) Setelah dikukus ikan dianginkan kemudian ditimbang. 

4) Daging ikan dipisahkan dari kulit dan tulangnya. 

5) Daging ikan disuir-suir, kemudian timbang. 

b. Proses ekstraksi lemak  

1) Air sisa kukusan dicampur dengan pelarut heksan dengan 

perbandingan air kukusan dan heksan 1% untuk memisahkan 

lemak. Kemudian dipisahkan dengan menggunakan corong pisah. 

2) Hasil pemisahan (cairan ikan) ditambahkan antioksidasi BHT 

sebanyak 0,02% dari berat daging ikan, kemudian dicampurkan 

kedalam daging ikan dan ditimbang. 

c. Proses pengeringan. 

1) Tempatkan ikan gabus yang telah melewati tahap pengukusan dan 

ekstraksi lemak di atas wadah pengeringan. 

2) Keringkan hingga tidak mengandung air lagi, proses penjemuran 

tidak boleh terkena sinar matahari langsung. 

3) Setelah kering, dihaluskan, pengayakan, dan ditimbang. 

2. Perlakuan uji gagal ginjal 

a. Subjek penelitian dalam hal ini adalah tikus jantan galur Wistar (Rattus 

norvegicus) dibagi menjadi lima kelompok secara acak dengan 

tekniksimple random, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor 

tikus yang terdiri darikelompok  kontrol negatif, kelompok kontrol 

positif, kelompok perlakuan dosis satu, kelompok perlakuan dosis dua, 

dan kelompok perlakuan dosis tiga. 

b. Semua hewan uji diadaptasi selama satu minggu didalam lingkungan 

laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, kemudian masing-masing tikus diambil 

darahnya untuk diukurkadar kreatinin awal. 
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c. Semua tikus diinduksi gentamisin intraperitonialdengan dosis 5,04 

mg/kg/BB. 

d. Setelah diinduksi gentamisin, semua tikus dipuasakan selama 16 jam 

dan  kemudian diambil darahnya dan dicek kreatinin darah pada hari 

keempat. 

e. Kelompok kontrol negatif diberikan aquades, kelompok kontrol positif 

diberikan ketosteril sebanyak 1,512 mg/kg/BB, dan kelompok 

perlakuan diberikan ekstrak ikan gabus (Channa striata) peroral 

dengan menggunakan alat spuit sonde lambung dengan dosis satu 

(2g/kgBB) dua (4g/kgBB) dan tiga (8g/kgBB). 

f. Perlakuan pemberian obat dan ekstrak dilanjutkan hingga tujuh hari, 

setelah hari ketujuh semua tikus diambil darahnya untuk dicek kadar 

kreatinin ketiga. 

3. Pengambilan darah 

a. Ekor tikus disayat menggunakan silet bedah dengan posisi miring 

diawali dari ujung dan sayatan selanjutnya berpindah mendekati 

pangkal, kemudian pipa kapiler yang telah dilapisi heparin ditusukkan 

pada sayatan ekor tikus. 

b. Darah yang keluar melalui pipa kapiler ditampung pada  sampel cap 

dengan cara dialirkan melalui dinding sampel cap agar tidak terjadi 

hemolisis. 

c. Sebanyak 1 ml darah kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 4000 

rpm selama 15–20menit dan ambil serumnya. 

d. 10µL serum ditambah reagen kreatinin sebanyak  100µL kemudian 

diinkubasi selama 10menit pada suhu 25°C, selanjutnya dibaca pada 

spektofotometer. 

4. Pemeriksaan darah dengan alat microlab 300 

a. Pipet darah + 2 ml masukkan tabung reaksi. 

b. Centrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. 

c. Pipet serum sebanyak 50 micron (0,05ml) masukkan tabung reaksi. 

d. Tambah dengan memipet reagen warna I 1000 micron/1mL. 

e. Inkubasi 5 menit dengan temperature 37
0
C. 
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f. Tambah dengan memipet reagen warna II 1000 micron/0,25mL. 

g. Baca pda fotometer dengan panjang gelombang 546. F2 

5. Terminasi hewan uji 

a. Hewan uji dimasukkan ke dalam wadah transparan yang memiliki 

tutup dengan satu lubang kecil  (seperti toples). 

b. Etil klorida disemprotkan kedalam wadah melalui lubang kecil pada 

tutup, kemudian lubang kecil tersebut di tutup. 

c. Tikus dibiarkan beberapa detik hingga terbius. 

d. Kemudian tikus diletakkan diatas kain dan ditutup kain. 

e. Selanjutnya tangan kiri memegangleher hingga kepala atas tikus, 

tangan kanan memegang bagian pangkal ekor. 

f. Lalu tarik bagian kepala dan pangkal ekor hingga terjadi dislokasi 

tulang leher. 

g. Pastikan hewan uji telah mati dan kemudian dikubur menjadi satu pada 

kedalaman 50 cm. 

L. Rencana Statistik 

Data hasil pengukuran kadar kreatinin serum darah tikus akan 

dianalisis menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah : 

1. Uji statistikShapiro-Wilk,digunakan untuk menguji distribusi data yang 

didapat normal atau tidak dengan sampel yang sedikit (kurang atau sama 

dengan dari 50). 

2. Uji statistik Test of Homogenecity of Variance, digunakanuntuk menguji 

homogenitas dari varian data tiap kelompok. 

3. Uji statistik Parried-Samples T Test, digunakan untuk mengetahui 

perbedaan data pada kelompok yang sama dengan distribusi data normal. 

4. Uji One Way Anova digunakan untuk mengetahui rata-rata perbandingan 

tiap kelompok yang lebih dari dua kelompok perlakuan yang memiliki 

distribusi data normal dan sebaran data homogen. 

5. Uji statistik LSD (Least Significant Diference) digunakan untuk 

mengetahui signifikasi dari perbedaan rata-rata data antar kelompok 

perlakuan yang memiliki distribusi data normal dan sebaran data 

homogen.  
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M. Skema Penelitian 

Rancangan penelitian eksperimental dengan pre test and post test with 

controlled group design. 

 

  

N = 25 

Pengukuran 

kadar kreatinin 

1 hari 0 

Gentamisin hari ke I 

sampai hari ke III 

Kelompok 

3 

Kelompok 

2 

Kelompok 

1 

Kelompok 

(+) 

Kelompok 

(-) 

Pengukuran kadar 

kreatinin 2 hari ke 

IV 

Diberi 

aquades 

7 hari 

Diberi 

ketosteril 

dosis 

1,008/200gBB 

7 hari 

Diberi 

ekstrak ikan 

gabus dosis 

I 

2 g/kgBB 

7 hari 

Diberi 

ekstrak ikan 

gabus dosis 

II 

4 g/kgBB 

7 hari 

Diberi 

ekstrak ikan 

gabus dosis 

III 

8 g/kgBB 

7 hari 

Bandingkan 

Pengukuran 

kadar kreatinin 3 

hari ke XII 

Bandingkan 
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