
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi eksperimental atau 

intervensional di labotarium untuk menilai efek infusa akar ginseng 

Jawa terhadap  secara prospektif selama periode tertentu untuk 

mencari ada tidaknya efek dari perlakuan yang diberikan. 

Metode yang digunakan adalah pre -/ post test control 

group design. Pre- test dilakukan dengan mengukur kadar 

guladarah sebelum diberi infusa akar ginseng Jawa. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan kadar gula darah sebelum dan 

sesudah perlakuan. Kemudian post test dilakukan dengan 

mengukur kadar gula darah setelah perlakuan. 

 

B. Tempat dan Waktu 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di LPPT PAU Pasca-sarjana 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Januari 2011 – 7 Februari 

2011. 

 



C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan : tikus putih  (Rattus Norvegicus) jantan 

galur Wistar sehat dengan bobot 150-200 gr usia ± 2 bulan. 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini : diambil dari 

populasi dengan jumlah 21 ekor, dibagi dalam 4 kelompok, 

dengan pembagian sebagai berikut : 

a. Kelompok sampel I / kelompok kontrol negatif : 3 tikus 

putih yang tidak dibuat DM, diberi pakan seperti biasa. 

b.  Kelompok sampel II / kelompok kontrol positif : 4 tikus 

putih yang dibuat DM dengan induksi aloksan, diberi pakan 

seperti biasa. 

c. Kelompok sampel III / kelompok perlakuan 1 : 7 tikus putih 

yang dibuat DM dengan induksi aloksan dan diberi infusa 

akar ginseng Jawa. 

d. Kelompok sampel IV / kelompok perlakuan 2 : 7 tikus 

putih yang dibuat DM dengan induksi aloksan dan diberi 

air. 

  

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel perlakuan (bebas) / variabel independen : pemberian 

infusa akar ginseng Jawa, pemberian aloksan 

2. Variabel tergantung / variabel dependen : kadar gula darah 

tikus diabetes. 



3. Variabel pengganggu terkendali :  

a. Ras. 

b. Berat badan. 

c. Jenis kelamin.  

4. Variabel pengganggu tak terkendali 

Faktor genetik. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Dosis infusa akar ginseng Jawa : nilai konversi dosis manusia 

ke tikus adalah 1:0,018 

               Manusia                                               Tikus 

2 gr akar ginseng Jawa                0,036 gr akar ginseng Jawa 

  

                         100 ml H2O                                         1,8 ml H2O 

 

               Infusa 15’                                           Infusa 15’ 

 

                          Saring                                                 Saring 

 

        100 ml (diminum)                         1,8 ml (disonde) / 200grbb 

 

Jika dalam penyarian volume yang didapatkan >100ml, 

maka harus dipekatkan sampai 100ml, kalau volume akhir 



<100ml, maka ditambah sampai volumenya menjadi 100ml 

(Anonim, 1986). 

2. Aloksan  

Dosis aloksan yang digunakan adalah 80 mg/kgbb yang 

disuntikan secara intraperitoneal. Aloksan merupakan bahan 

kimia berbentuk kristal sehingga sebelum disuntikan perlu 

diencerkan. Setiap 80 mg dosis aloksan diencerkan sebanyak 2 

ml larutan garam fisiologis. Sehingga untuk menghitung 

jumlah larutan aloksan yang diperlukan oleh setiap sampel 

pada masing-masing berat badan adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

1. BB Sampel : diisi dengan berat badan Rattus norvegicus 

sebenarnya 

2. 200 gram :  pada setiap 200 gram terdapat dosis aloksan 80  

mg 

3. 2 ml : setiap 80 mg dosis aloksan diencerkan dengan 

 larutan garam fisiologis sebanyak 2 ml 

3. Kadar gula darah tikus 

Pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan alat sprektofotometer. 

𝐵𝐵 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

200 (𝑔𝑟)
× 2 𝑚𝑙 



 Penelitian eksperimental yang menggunakan Rattus 

norvegicus belum terdapat acuan jumlah kadar glukosa darah 

normal sehingga yang dijadikan acuan sebagai kadar glukosa 

normal adalah kadar gula darah sebelum diinduksi aloksan. 

4. Ras  

Perbedaan ras dapt mempengaruhi farmakokinetik dan efek 

samping dari suatu obat. Untuk mengendalikan penyakit dari 

faktor ini maka tikus yang digunakan pada penelitian ini dipilih 

dari galur yang sama, yaitu galur wistar. 

5. Berat Badan 

Berat badan yang berbeda dengan pemberian perlakuan 

yang sama maka ada kemungkinan akan munculnya efek yang 

berbeda, sehingga untuk meminimalkan efek tersebut maka 

tikus yang digunakan dalam satu kelompok dipilih yang meiliki 

berat badan awal yang hampir sama yaitu 150-200gr. 

6. Jenis 

Pengaruhnya hampir sama dengan mempertimbangkan 

adanya siklus menstruasi yang dapat mengganggu penilaian, 

meskipun pengaruhnya itu sangat kecil akan tetapi untuk 

mendapatkan hasil yang valid maka dipilih tikus yang berjenis 

kelamin sama yaitu jantan. 

 

 



7. Faktor Genetik 

Hal ini berpengaruh pada semua ativitas biologis dan 

biokimia tiap hewan yang bersifat khas sehingga setiap hewan 

akan memiliki tingkat kepekaan atau kesensitifitasan yang 

berbeda pada pemberian dosis infusa akar ginseng Jawa. 

 

F. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan berupa :  

1. Infusa akar ginseng Jawa 

2. Pakan tikus (pellet) 

3. Air 

4. Aloksan monohidrat 

5. Reagen (Glucose standart and Glucose GOD FS) 

 

Alat yang digunakan berupa :  

1. Tempat pakan 

2. Kandang 

3. Timbangan tikus (DHAUS) 

4. Sonde oral 

5. Jarum suntik 

6. Tabung sentrifuge mikro yang berisi EDTA 

7. Effendorf 

8. Vortex 



9. Mikro pipet kapiler 

10. Tabung-tabung reaksi 5 ml beserta rak 

11. Sprektofotometer 

12. Sentrifuge 

13. Kertas label 

14. Sarung tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikus  putih 

Homogenisasi 

Kelompok 

Timbang Berat Badan 1 

 

Adaptasi 7 Hari 

Menunggu Reaksi Aloksan 

24-48 Jam 

Timbang Berat Badan 3, 

Pengukuran Kadar Gula Darah 2 

Timbang Berat Badan 2, 

Pengukuran Kadar Gula Darah 1 

Perlakuan 

Perlakuan 2 

Perlakuan 1 

Kontrol Positif Induksi Aloksan 

Kontrol Negatif 

Tidak Diberi Apapun 

Diberi Aquades Dosis 

!,8ml/200grbb 

Diberi Infusa Akar Ginseng 

Jawa Dosis 1,8ml/200grbb 

Tidak Diberi Apapun 

Pengukuran Kadar Gula Darah 3 



H. Cara Kerja 

1. Pembuatan Infusa 

Pembuatan  infusa akar ginseng Jawa dilakukan dengan  

metode  infundasi. Akar ginseng Jawa yang sudah didapat  

dicuci bersih, disortasi untuk memisahkan bagian tanaman 

yang rusak. Perajangan dilakukan untuk mempercepat proses 

pengeringan. Rajangan dikeringkan dibawah sinar matahari dan 

ditutup dengan kain hitam untuk mencegah kerusakan 

kandungan kimia tanaman yang disebabkan sinar UV dari 

matahari. Setelah itu simplisia diserbuk dengan blender untuk 

memperbesar luas permukaan partikel agar kontak antara bahan 

dan larutan penyari lebih besar.Serbuk akar ginseng Jawa 

kemudian ditimbang dengan  berat  tertentu dan dicampur air 2 

kali bobot bahan dalam sebuah panci . Kemudian dipanaskan 

dalam penangas air selama 15 menit, dihitung mulai dari suhu 

di dalam panci mencpai 90°C, sambil sekali-kali diaduk. Infusa 

diserkai sewaktu masih panas melalui kain flanel. Untuk 

mencukupi kekurangan air ditambahkan air mendidih melalui 

ampasnya hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki. 

2. Pemberian Infusa  

Pemberian infusa pada tikus putih dengan cara disonde 1,8 

ml/200grbb. 

  



3. Pengukuran Kadar Gula Darah Tikus Putih 

Kadar glukosa darah ditetapkan secara enzimatis dengan 

menggunakan  reagen (Glucose standart and Glucose GOD 

FS). Sampel darah yang sudah diambil ditampung dalam 

mikrotube yang diberi EDTA, kemudian dipusingkan dengan 

vortex dan disentrifuge untuk memisahkan serum dan plasma 

darah. serum darah ditambahkan dengan reagen kemudian 

diinkubasi pada suhu 20-25°C dan kadar gula darah dibaca 

pada spektrofotometer.  

 

I. Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Paired Sample T-Test, One Way ANOVA, dan Post Hoc 

Test untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


