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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan 

rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku 

referensi penuntun praktikum dan penelitian Biokimia Seri 2 bagi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kesehatan, dan IPA. Buku ini disusun 

sebagai buku referensi untuk mempermudah proses penyelenggaraan 

kegiatan Praktikum Biokimia terutama berkaitan dengan Penelitian 

Biokimia dan Biologi Molekuler.  

Buku Praktikum dan Penelitian Biokimia Seri 2 ini bertujuan untuk 

membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan bekerja di 

laboratorium. Kemampuan ini berguna untuk persiapan pelaksanaan 

pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan penelitian 

tugas akhir. Buku ini merupakan pelengkap dalam penyelengaraan 

belajar model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Pelaksanaan 

praktikum memerlukan beberapa persiapan. Persiapan tersebut meliputi 

pembekalan (briefing) laboran dan mahasiswa.   

Penulis memahami bahwa Buku Penuntun Praktikum dan 

Penelitian Biokimia Seri 2 ini masih perlu dilakukan perbaikan dan 

penyesuaian setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

Penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. 

Mahasiswa yang telah menempuh praktikum ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan pemahamannya terutama di bidang 

Biokimia dan Biologi molekuler. 

Penulis mengucapkan selamat bekerja dan mencoba. Semoga buku 

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. 

 

                               Palangka Raya,   Oktober 2021 

 

Penulis 
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PERCOBAAN 1. 

ISOLASI DNA, TEKNIK PCR DAN ELEKTROFORESIS 

AGAROSE 

 

TUJUAN  

1. Melakukan isolasi DNA dari darah  

2. Memahami prinsip dasar PCR dan Elektroforesis Agarose 

3. Menggunakan alat Elektroforesis dengan benar untuk membaca 

nilai base pair fragment DNA 

 

DASAR TEORI 

Saat ini kita dapat menemukan berbagai macam metode ektraksi 

DNA. Para peneliti selalu berusaha menyederhanakan tahapan yang 

digunakan atau mengurangi jumlah perlakukan. Menurut Epplen dan 

Lubjuhn(1998), tahapan atau perlakuan yang terlalu panjang dan terlalu 

kompleks sering meningkatkan resiko kegagalan terutama bagi pemula. 

Tahapan atau perlakuan dalam ekstraksi DNA juga dipengaruhi asal 

sel/jaringan target. 

DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetic dan 

berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk 

kehidupan. DNA terdapat di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Ada 

perbedaan di antara ketiga lokasi DNA ini, yaitu: DNA nukleus 

berbentuk linear dan berhubungan sangat erat dengan protein histon, 

sedangkan DNA mitokondria dan kloroplas berbentuk sirkular dan tidak 
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berhubungan dengan protein histon. DNA memiliki struktur double helix, 

yang mengandung komponen-komponen gula pentosa(deoksiribosa), 

gugus fosfat, dan pasangan basa. Satu sel memiliki DNA yang 

merupakan materi genetic dan akan diturunkan pada keturunannya. 

Prinsip utama dalam isolasi DNA ada tiga yakni penghancuran 

(lisis), ektraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa 

dan protein, serta pemurnian DNA. DNA dapat diisolasi dari setiap 

bagian mahkluk hidup yang mengandung nukleus atau inti sel, dengan 

langkah-langkah berikut : 

- Pengumpulan/panen sel-sel (cell harvest)  

- Pemecahan sel-sel (cell lysis)  

- Pencernaan protein agar asam  nukleat dilepaskan (protein 

digestion)  

- Pengendapanan DNA (DNA precipation) 

Setiap sel manusia mengandung banyak macam protein seperti 

protein sitoplasmik, dan protein membran. Protein ini dapat diisolasi 

dengan teknik sentrifugasi dan teknik biokimia umum yang lain untuk 

dianalisis. Dasar siklus PCR yang utama merupakan siklus berulang 30-

40 siklus meliputi:  

Prinsip elektroforesis agarose adalah teknik pemisahan asam 

nukleat/ protein berdasarkan perbedaan medan listrik, molekul dan 

partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode yang memiliki 

muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Gel agarose yang 

merupakan polisakarida turunan yang dari alga merah dapat digunakan 

untuk memisahkan DNA berukuran lebih dari 100 bp. DNA dengan 
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ukuran lebih pendek dapat dipisahkan dengan menggunakan gel 

poliakrilamid. Gel agarose merupakan fase diam dalam pemisahan 

fragmen DNA dan muatan listrik sebagai fase geraknya.  

 

ALAT 

1. Thermocycler 

2. Mikrotube (200 uL dan 1,5 mL) 

3. Labu Erlenmeyer  

4. Mini spin  

5. Vortex 

6. Waterbath 

7. Sentrifuge 

8. Mikropipet 

9. Mesin elektroforesis  

 

BAHAN 

Tabung EDTA, NaCl, Tris, SDS, etanol 70%, isopropanol, darah 1 

cc, larutan nuclei lisis, larutan RNAase, larutan sel lisis, larutan rehidrasi 

DNA, larutan protein precipitation,  kertas absorben. Bahan PCR 

Forward Primer : konsentrasi 20 pmol, Reverse Primer : konsentrasi 20 

pmol, Go Taq® Green Master Mix (berisi GoTaq® G2 DNA 

Polymerase, dNTPs, MgCl2 dan reaction buffers), Sampel DNA, dan  

Nuclease- Free Water (NF Water). 
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PROSEDUR KERJA 

A. ISOLASI DNA DARI SEL DARAH 

1. Memasukkan darah sebanyak 1 cc ke tabung EDTA 

kemudian melakukan homogenisasi dengan menggoyangkan 

tabung. 

2. Memasukkan larutan lisis sebanyak 900 μL larutan sel lisis 

ke mikrotube 1,5 ml.  

3. Mengambil 300 μ1 darah dari tabung EDTA dan 

memasukkan ke dalam mikrotube yang berisi larutan lisis. 

Membolak-balikkan tabung 5-6 kali agar cairannya 

bercampur baik. 

4. Melakukan inkubasi selama 10 menit pada temperatur ruang 

dan membolak-balikkan tabung 2-3 kali selama masa 

inkubasi untuk melisiskan eritrosit. 

5. Melakukan sentrifugasi tabung pada kecepatan 13.500 rpm 

selama 2 menit pada temperatur ruang. 

6. Membuang supernatant sebanyak mungkin (hati-hati jangan 

sampai pellet putih ikut terbuang) sekitar 10-20 μ1 cairan  

residu akan tertinggal dalam tabung tersebut. 

7. Memvortex mikrotube selama 10-15 detik agar sel darah 

putih tersuspensi kembali. 

8. Menambahkan 300 μ1 larutan  nuklei lisis ke dalam tabung 

tersebut dengan menggunakan pipet sebanyak 5-6 kali untuk 

melisiskan sel-sel darah putih. Larutan  akan menjadi 

“viscous”. Apabila terlihat gumpalan, diinkubasi pada 37 °C 
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sampai gumpalan tersebut larut, kemudian mendinginkan 

tube pada temperatur ruangan. 

9. Menambahkan larutan “protein precipitation” sebanyak 100 

μ1 ke dalam mikrotube tersebut dan vortex dengan kuat 

selama 10-20 deti. 

10. Melakukan sentrifugasi pada kecepatan 13.500 rpm selama 3 

menit (pada temperatur ruangan) hingga pellet protein yang 

berwarna coklat tua akan terlihat. 

11. Memindahkan supernatant ke dalam tabung Eppendorf steril 

yang berisi 300 μl isopropanol (temperatur ruangan). 

12. Tabung dibalikkan perlahan-lahan supaya larutan bercampur 

dan akan terlihat massa seperti benang-benang putih (DNA). 

13. Melakukan sentrifugasi pada kecepatan 13.500 rpm selama 1 

menit pada temperatur ruangan  dan DNA akan terlihat 

sebagai pellet kecil yang putih. 

14. Membuang supernatant dan menambahkan 300 μ1 etanol 

70% (di suhu temperatur ruangan). Perlahan membolak-

balikkan tabung beberapa kali untuk mencuci pellet DNA. 

Selanjutnya melakukan sentrifugasi kembali seperti pada 

langkah 14. 

15. Melakukan aspirasi etanol menggunakan pipet (pelletnya 

jangan terbuang). Kemudian meletakkan tabung secara 

terbalik diatas kertas absorben dan keringkan di udara selama 

10-15 menit. 
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16. Menambahkan 100 μ1 larutan rehidrasi DNA dan 

menginkubasikan tabung pada 65 °C selama 30-60 menit. 

Secara periodik mencampurkan larutan dengan cara menepuk 

tabung perlahan. 

17. Kualitas DNA yang diisolasi dapat diukur kemurniannya 

menggunakan spektronanofotometri. Kualitas DNA yang 

baik memiliki nilai 1,8 pada 260/230 nm dan nilai 2,0 pada  

260/280 nm. 

18. DNA disimpan pada temperatur 2-8°C atau untuk jangka 

panjang pada -20°C . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat sentrifugasi dan hasil sentrifugasi terbentuk pellet dan 

supernatant 

 

B. TEKNIK PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) 

1. Menyiapkan larutan mix untuk semua sampel sekaligus atau 

disebut dengan larutan Mix Solution (untuk memudahkan 

pekerjaan dan memperoleh ketepatan volume). Perhatikan 

penyimpanan larutan-larutan diatas, ada yang harus pada 
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temperature -20ºC (Go Taq® Green Master Mix, Sampel 

DNA, Nuclease- Free Water), oleh karena itu pada saat 

bekerja harus diletakan pada rak berisi es. Untuk jumlah 

sampel sebanyak 9 sampel ditambah 1  negative control maka 

mix solution yang dibutuhkan adalah: 

Untuk mix solution sebanyak 10 sampel masing-masing 

bahan di atas dikalikan 10. 

Bahan 1 sampel 

a. Forward primer 1 L 

b. Reverse primer 1 L 

c. Master mix 2x 12,5 L 

d. NF Water 8,5 L 

e. DNA Template 2 L 

Total  25 L 

 

2. Menyiapkan 10 tabung PCR untuk sampel Isolasi DNA dari 

darah  

3. Mengisi masing masing tabung dengan 23 L mix solution. 

4. Menambahkan 2 L hasil isolasi DNA ke dalam setiap 

tabung PCR  tersebut, Kecuali untuk tabung yang berisi 

negative control 

5. Menutup tabung rapat dan ditempatkan dalam Thermal 

Cycler 

6. Mengatur program untuk menjalankan PCR dengan 

pengaturan sebagai berikut: 
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7. Tabung PCR kemudian disimpan dalam freezer dan 

dilanjutkan ke pemeriksaan elektroforesis agarose. 

 

 

 

 

   a.                                      b.                            c. 

Gambar 2. 

 a) Forward dan reverse primer, NF water, dan Go Taq Freen Master mix.  

b). mikropipet yang digunakan awal dan yakinkan terbebas dari mikroba 

lainnya.  

c) tabung PCR tempat menaruh larutan mix dan sampel  

 

C. ELEKTROFORESIS AGAROSE 

Larutan-larutan yang perlu disiapkan: 

1. 1X TBE : 

1000 ml dengan komposisi 10.8 g Tris, 5.5 g asam borik acid, 

0.74 g EDTA dimasukkan ke dalam beaker 1000 ml. 

Kemudian menambahkan 900 ml akuades dan mengaduknya 

dengan magnetic stirrer sampai larut, menambahkan akuades 

sampai volume larutan 1 liter dan disimpan dalam botol 

bersih pada temperatur ruangan. 

2. 0.8% Agarose  

menyiapkan agarose secukupnya (diperlukan 40 ml/casting 

tray) dengan komposisi 1 gr agarose dimasukkan ke dalam 

beaker 250 ml. Selanjutnya menambahkan 125 ml larutan 1X 

TBE buffer solution. Tutup beaker dengan aluminium foil 
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untuk mengurangi penguapan dan sisakan celah sedikit. 

Selanjutnya dipanaskan hingga mendidih sambil diaduk dan 

larutan jernih, kemudian mendinginkan sampai 50-60 ˚C lalu 

menambahkan 12 μl larutan ethidium bromide. 

3. Larutan Dapar Sampel (50 mM Tris-HCl pH 6,8; 10%(v/v) 

gliserol; 1% (b/v) SDS; 0,01% (b/v) biru bromfenol). 

4. Larutan Dapar Elektroda (250 mM Tris-HCl pH 6,8; 1,8 M 

glisin; 1% (b/v) SDS). 

5. Larutan Pewarna (0,15% Coomassie Brilliant Blue R-250; 

250 ml metanol; 50 ml asam asetat; akuades sampai 500 ml) 

6. Larutan Pencuci (50 mL metanol; 75 mL asam asetat; 

akuades sampai 1000 mL) 

 

Cara Kerja Elektroforesis Gel Agarose 

1. Menyiapkan casting tray kemudian pasang satu “comb” 

(sisir) pada pertengahan “tray” (plat cetakan) dan satu sisir 

lagi pada ujungnya.. 

2. Menuangkan ± 40 ml 0,8% agarose ke dalam casting tray. 

3. Menunggu sampai gel beku kemudian lepaskan comb secara 

hati-hati. 

4. Meletakkan gel di dalam elektroforesis tank yang sudah 

berisi larutan 1X TBE, kemudian menambahkan larutan 1X 

TBE secukupnya sampai gel terbenam. 
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5. Mencampurkan 8 μl DNA sel darah  di atas parafilm, 

kemudian memasukkan semuanya ke sumur gel.  (Jangan 

lupa mencatat posisi dan urutan sampel-sampel DNA). 

6. Menyalakan mesin elektroforesis selama 30 menit dengan 

tegangan 90 V. Sampel- sampelnya akan mulai bergerak ke 

katode (karena DNA bermuatan negatif). 

7. Matikan mesin elektroforesis secara sempurna 

8. Keluarkan gel dengan sangat hati-hati dan letakkan pada tray 

yang disediakan. 

9. Pindahkan ke alat UV reader supaya hasilnya jelas. 

 

Gambar 3. Sumur pada casting tray yang sudah diisi marker 

dan sampel 
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PERCOBAAN 2. 

PEMERIKSAAN KUANTITATIF PLASMA DAN SERUM DARAH 

DENGAN TEKNIK ELISA 

 

TUJUAN 

1. Mengetahui pemeriksaan kuantitatif plasma dan serum darah 

dengan teknik ELISA 

2. Menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam 

suatu sampel menggunakan enzim sebagai reporter label 

 

PENDAHULUAN 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) adalah uji serologis 

yang umum digunakan dengan teknik pengerjaan relative sederhana, 

ekonomis, dan memiliki sensitivitas tinggi. ELISA adalah teknik 

pengujian yang berbasiskan plat/lempeng yang dirancang untuk 

mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi dan hormon. 

Prinsipnya adalah analisis interaksi antara antigen dan antibodi yang 

teradsorpsi secara pasif pada permukaan fase padat dengan menggunakan 

konjugat antibodi atau antigen yang dilabel enzim. Enzim ini akan 

bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna. Warna yang timbul 

dapat ditentukan secara kualitatif dengan pandangan mata atau kuantitatif 

dengan pembacaan nilai absorbansi (OD) pada ELISA plate reader. Jenis 

pemeriksaaan ELISA ada 4 yaitu ELISA langsung, ELISA tidak 

langsung, ELISA Sandwich, dan ELISA kompetitif. 
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Prosedur umum dari pemeriksaan ELISA dimulai dengan tahap 

pelapisan, di mana lapisan pertama berisikan dengan antigen atau 

antibodi target yang diabsorbsi ke dalam plat polystyrene 96 sumuran. 

Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan tahap blocking di mana semua 

tempat yang permukaan yang tidak berikatan akan terlapisi oleh blocking 

agent. Tahap selanjutnya adalah melakukan beberapa kali pencucican. 

Plat kemudian akan diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan 

enzim. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali proses 

pencucian untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Substrat 

kemudian akan ditambahkan untuk memproduksi suatu sinyal 

kalorimetrik. Tahap akhir adalah pembacaan dari mikroplat. Assay ini 

menggunakan proses seprasi melalui ikatan dengan mikroplat, beberapa 

kali pencucian akan dilakukan pengulangan pada masing-masing tahap 

ELISA untuk menghilangkan material yang tidak berikatan. Selama 

proses ini, hal yang penting diperhatikan adalah untuk membuang cairan 

sisa untuk mencegah dilusi dari cairan yang ditambahkan pada tahap 

assay selanjutnya. Untuk memastikan keseragaman, alat pencuci plat 

khusus sering kali digunakan. 

 

BAHAN 

ELISA kit, tip mikropipet,  sample darah. 

 

ALAT  

1. Mesin sentrifuge  

2. Microsentrifuge 
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3. Tabung sample darah dengan EDTA 

4. ELISA reader 

5. Perlengkapan pengambilan darah (Tourniquet, Swab Alkohol, Spuit 

3 cc) 

6. Vortex 

7. Micropipette  

 

PROSEDUR KERJA 

1. Mengambil sampel darah 1 dan 2 ke tabung EDTA masing-masing 

untuk  diambil  plasma  darahnya,  dan  sampel  ke  3  dimasukkan  

ke  dalam  tabung  mikrosentrifuge  tanpa  EDTA  untuk diambil  

serumnya.  Selanjutkan  dilakukan  sentrifugasi  ketiga  sampel  

darah  tersebut untuk memisahkan plasma darah dan serum darah 

dengan sel darah.  

Tabung  sampel + EDTA  1  dan  2  disentrifugasi  dengan  

kecepatan  3000  rpm  selama 10 menit. Tabung mikrosentrifuge 3 

disentrifugasi dengan mikrosentrifuge kecepatan 3000 rpm selama 

10 menit. 

 

Gambar 4. Sentrifugasi tabung berisi sampel dengan sentrifuge 

dan hasil sampel yang telah disentrifugasi 
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2. Membuat pengenceran diluent solution 5X → 1X. 

Untuk mendapatkan 10 ml diluent sol 1x= 2 ml Diluent sol. + 8 ml 

Aquades. 

3. Mengencerkan sampel dengan menyiapkan  2 tabung eppendorf 

untuk tiap sampel, Tabung I = 5 µl Sampel + 495 µl Diluent 1X= 

1/100 dilution → sentrifugasi. 

Tabung II = 5µl Tabung I + 495 µl Diluent 1X= 1/10000 dilution 

→ sentrifugasi. Sampel yang tidak diencerkan dapat disimpan pada 

-20
0
C hingga 3 bulan. 

4. Menyiapkan semua reagen/kit, standar kerja, dan sampel, pengujian 

dilakukan di suhu kamar (20-25
0
C) 

5. Menyiapkan Standard dengan menyiapkan 8 tabung eppendorf 

Standard 7 = 8 µL Human Pre-Calibrator + 677 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 6 = 300 µL standard 7 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 5 = 300 µL standard 6 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 4 = 300 µL standard 5 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 3 = 300 µL standard 6 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 2 = 300 µL standard 3 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 
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Standard 1 = 300 µL standard 2 + 300 µL Diluent 1X → 

sentrifugasi. 

Standard 0 = 600 µL Diluent 1X. 

6. Memasukkan standard 7-0 ke dalam well kolom 1 (A-H) sebanyak 

100 µL menggunakan mikropipet. 

7. Memasukkan sampel 1-3 ke dalam well kolom 2 (A-H) sebanyak 

100 µL menggunakan mikropipet. Kemudian well tersebut 

diinkubasi pada suhu ruang selama 60 menit. Tutup well plate 

dengan plastik transparan dan dalam  posisi sejajar.  

  

Gambar 5. ELISA well yang telah di coating dengan antibodi 

8. Mencuci well plate dengan larutan wash solution sebanyak 5 kali  

secara manual. Balikkan pelat setiap kali dan tuangkan isinya; 

ketuk 4-5 kali kertas penyerap untuk menghilangkan cairan 

sepenuhnya. Mencuci well juga dapat menggunakan alat ELISA 

washer. 
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9. Menambahkan substrat ke masing-masing well yaitu enzyme-

antibody conjugate sebanyak 100 µL, kemudian ditutup dengan 

aluminium foil dalam keadaan gelap dan diinkubasi selama 30 

menit. 

10. Melakukan pencucian kembali seperti langkah 8. 

11. Menambahkan 100 µL Substrate solution pada masing-masing well 

dan inkubasi dengan suhu ruangan dan keadaan gelap selama 10 

menit. 

12. Memasukkan 100 µL Stop solution pada masing-masing well 

13. Memasukkan seluruh well ke ELISA reader untuk melakukan 

pembacaan hasil dengan gelombang absorbansi 450 nm.  

 

Gambar 6. Stop Solution, well berisi standard dan sampel, dan 

pemeriksaan 

 well menggunakan ELISA reader. 

 

. 
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PERCOBAAN 3. 

UJI AKTIVITAS ENZIM ALDOSA REDUKTASE DENGAN 

TEKNIK ELISA 

 

TUJUAN 

Tujuan praktikum ini untuk menentukan aktivitas enzim aldose reduktase 

secara kuantitatif. 

 

DASAR TEORI: 

Aldosa reduktase tersebar luas di dalam tubuh termasuk di dalam 

jaringan yang berkaitan dengan komplikasi kronik DM pada retina, lensa, 

kornea, glomerulus, sistem saraf, dan pembuluh darah (Nathan, 1996; 

Ahmed et al, 2010).  

Aldosa reduktase mengkatalisis konversi aldosa baik dalam bentuk 

aldehid alifatik, polisiklik, atau aromatik, menjadi alkohol. Reaksi ini 

bergantung pada NADPH (Petrash et al, 2001).  

Pada kondisi normoglikemia, paling banyak terjadi fosforilasi 

glukosa seluler menjadi glukosa 6-fosfat oleh heksokinase. Terdapat 

sebagian kecil dari glukosa yang tidak terfosforilasi akan masuk ke 

polyol pathway , yang merupakan jalur metabolisme glukosa alternatif. 

Polyol pathway ini mempunyai tahapan dengan kecepatan yang terbatas 

yaitu reduksi glukosa menjadi sorbitol yang dikatalisis oleh enzim aldosa 

reduktase (EC 1.1.1.21). Sorbitol selanjutnya dikonversi menjadi fruktosa 

oleh sorbitol dehidrogenase, yang merupakan bagian polyol pathway.  
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Pada keadaan hiperglikemia, terjadi peningkatan masukan glukosa ke 

polyol pathway sekitar 1-3% dari total pergantian glukosa (glucose 

turnover) (Nishimura, 1998). 

 

BAHAN 

1. Bahan untuk pengambilan darah: EDTA 

2. Kit ELISA untuk pemeriksaan aktivitas enzim aldosa reduktase Rat  

aldo-keto reductase family 1, member B1 (aldose reductase) 

(AKR1B1) Catalog No. CSB-EL 001539RA (produksi Cusabio). 

3. Bahan untuk pengukuran aktivitas aldosa reduktase 

1) Larutan reagensia (kit) terdiri dari : Standard, Biotin-

antibody, HRP-avidin, Sample diluent, Biotin antibody 

Diluent, HRP-antibody Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, 

dan Stop Solution. 

2) Sampel (contoh: lensa mata dan darah hewan coba (Rattus 

norvegicus galur Wistar). 

3) Persiapan eritrosit: 1x PBS (Phosphate Buffer Saline), dan 

RBC (Red Blood Cell) Lysis Buffer. 

4) Persiapan lensa mata: 1x PBS 

ALAT 

1. Coated plate (Cusabio) 

2. Microplate reader yang dapat mengukur absorbens 450 nm, atau 

koreksi panjang gelombang 595 nm (Immuno Mini NJ-2300, 

Japan). 
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3. Pipet dan pipette tips. 

4. Air deionisasi atau destilasi. 

5. Penyemprot botol, dispenser manifold, atau pencuci microplate 

otomatis. 

6. Inkubator dengan kestabilan kondisi pada suhu di atas 37C±0.5C. 

 

PROSEDUR KERJA  

 

Prosedur preparasi sampel lensa: 

1. Lensa ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang 

berisi 1 ml 1x PBS. 

2. Mesin sonikasi dinyalakan ke posisi ON, timer 1 menit,  

3. Sonikasi dilakukan selama 1 menit, tabung diletakkan di atas es. 

4. Tabung didiamkan selama 1 menit dalam wadah yang berisi es. 

5. Prosedur 3 dan 4 dilakukan sebanyak 5 x. 

6. Selanjutnya sampel disimpan dalam suhu -20C. 

7. Mesin sonikasi dimatikan ke posisi OFF. 

 

Prosedur preparasi sampel darah: 

1. Darah diambil sebanyak 3 ml dari jantung tikus menggunakan spuit 

5 ml. 

2. 1 ml darah dimasukkan ke dalam tabung yang berisi EDTA 

sebanyak 3 tabung. 

3. 1 tabung dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Surabaya 

untuk diukur kadar hemoglobinnya. 
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4. 2 tabung ditambahkan 1 ml 1x PBS pada tiap tabung kemudian 

dihomogenkan dengan cara cara membolak-balik tabung. 

5. Kemudian tabung dipusingkan selama 3 menit dengan 3000 rpm. 

6. Buang supernatan. 

7. 2 tabung ditambahkan 1 ml 1x PBS pada tiap tabung kemudian 

dihomogenkan dengan cara cara membolak-balik tabung. 

8. Kemudian tabung dipusingkan selama 3 menit dengan 3000 rpm. 

9. Tambahkan 1,5 ml Buffer Lysis Erythrocyte, kemudian tabung 

digoyangkan dengan shaker selama 8 menit dengan 800 rpm. 

10. Simpan sampel pada suhu -20C. 

 

Persiapan Reagen, Sampel, dan Standar untuk Pengukuran 

Aktivitas Aldosa Reduktase (sesuai buku petunjuk RAT ALDOSE 

REDUCTASE (AKR1B1) ELISA KIT): 

1. Biotin-antibody (1x) 

a. Vial Biotin-antibody dipusingkan dahulu sebelum dibuka. 

b. Dilakukan pengenceran 100x dengan cara:  

10 µl Biotin-antibody + 990 µl Biotin-antibody Diluent. 

2. HRP-avidin (1x) 

a. Vial HRP-avidin dipusingkan dahulu sebelum dibuka. 

b. Dilakukan pengenceran 100x dengan cara:  

10 µl HRP-avidin + 990 µl HRP-avidin Diluent. 

3. Wash Buffer (1x) 
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a. Jika konsentrat membentuk kristal, maka perlu dihangatkan 

dahulu pada suhu ruang dan dikocok dengan lembut sampai 

kristal larut sempurna. 

b. Larutkan 20 ml Wash Buffer Concentrate (25x) ke dalam 

aquadest sampai terbentuk 500 ml Wash Buffer (1x). 

4. Sampel 

Sampel dipusingkan dengan 5000 x g (6500 rpm) pada suhu 2-8 C 

selama 5 menit (dilakukan sebelum pengukuran di mulai). 

5. Standard 

a. Pusingkan vial Standard pada 6000-10000 rpm selama 30 

detik. 

b. Tambahkan 1 ml Sample Diluent ke dalam Standard, yang 

akan menghasilkan produk 20 ng/ml sebagai Stock Solution 

(S7) 

c. Kocok Standard untuk memastikan tercampur sempurna dan 

biarkan Standard minimal selama 15 menit sambil digoyang 

dengan lembut. 

d. Masukkan 250 µl Sample Diluent dengan pipet ke dalam 7 

tabung yang diberi label S0, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6).  

e. Gunakan Stock Solution (S7) untuk menghasilkan seri 

pengenceran 2x yaitu dengan cara: mengambil 250 µl Stock 

Solution dengan pipet, kemudian dimasukkan ke tabung S6. 

f. Sebelum ditransferkan ke tabung S5, campuran dalam tabung 

S6 dikocok dengan pipet terlebih dahulu. 
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g. Ambil 250 µl campuran dalam tabung S6 dengan pipet, 

kemudian dimasukkan ke tabung S5. 

h. Sebelum ditransferkan ke tabung S4, campuran dalam tabung 

S5 dikocok dengan pipet terlebih dahulu. 

i. Ambil 250 µl campuran dalam tabung S5 dengan pipet, 

kemudian dimasukkan ke tabung S4. 

j. Sebelum ditransferkan ke tabung S3, campuran dalam tabung 

S4 dikocok dengan pipet terlebih dahulu. 

k. Ambil 250 µl campuran dalam tabung S4 dengan pipet, 

kemudian dimasukkan ke tabung S3. 

l. Sebelum ditransferkan ke tabung S2, campuran dalam tabung 

S3 dikocok dengan pipet terlebih dahulu. 

m. Ambil 250 µl campuran dalam tabung S3 dengan pipet, 

kemudian dimasukkan ke tabung S2. 

n. Sebelum ditransferkan ke tabung S1, campuran dalam tabung 

S2 dikocok dengan pipet terlebih dahulu. 

o. Ambil 250 µl campuran dalam tabung S2 dengan pipet, 

kemudian dimasukkan ke tabung S1. 

p. Sample Diluent sebagai Standard Nol (S0) yaitu 0 ng/ml. 

 

Tabu

ng 

S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 

ng/ml 20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,312 0 
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Prosedur Pengukuran Aktivitas Aldosa Reduktase 

 

1. Persiapkan reagen, sampel, dan standar sesuai dengan petunjuk. 

2. Tambahkan standar 100µl atau sampel ke dalam tiap sumur. 

Kemudian inkubasi selama 2 jam pada suhu 37C. 

3. Buang cairan dari dalam sumur, tetapi jangan dicuci. 

4. Tambahkan Biotin-antibody (1x) 100µl pada tiap sumur. Kemudian 

inkubasi selama 1 jam pada suhu 37C. 

5. Aspirasi dan cuci sebanyak 3 kali. 

6. Tambahkan HRP-avidin (1x) 100µl pada tiap sumur. Kemudian 

inkubasi selama 1 jam pada suhu 37C. 

7. Aspirasi dan cuci sebanyak 5 kali. 

8. Tambahkan TMB Substrate 90µl pada tiap sumur. Kemudian 

inkubasi selama 15-30 menit pada suhu 37C. Dihindarkan dari 

cahaya (dengan cara menutup sumur menggunakan aluminium 

foil). 

9. Tambahkan Stop Solution 50µl pada tiap sumur. Kemudian dibaca 

pada gelombang 450 nm dan dikoreksi dengan 595 nm selama 5 

menit. 
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Contoh Kurva Standar  

 

1.Kurva standar pada 450 nm. 

 
 

 

2.Kurva standar pada 595/450 nm. 

 
 

Keterangan : 

O.D : Optical density dari Horseradish Peroxidase (HRP)-avidin-substrat 
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Contoh 

Cara perhitungan aktivitas aldosa reduktase lensa: 

• y = 6,2932x - 1,3076 

– Y  aktivitas aldosa reduktase (ng/ml)  untuk jaringan 100 

mg dalam 1 ml 1XPBS 

– X  O.D (Optical density dari Horseradish Peroxidase (HRP)-

avidin-substrat) 

• BB lensa tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar sepasang  

35 mg 

• Komposisi protein lensa (berdasarkan Histologi of the human eye, an 

atlas and textbook, 1971, W.B. Saunders Company)  35% dari 

100% Berat 1 Lensa 

• Komposisi nukleoprotein lensa (berdasarkan Histologi of the human 

eye, an atlas and textbook, 1971, W.B. Saunders Company)  

0,07% dari 100% Berat Protein 1 Lensa 

• Aldosa reduktase  enzim intraseluler  termasuk nukleoprotein. 

• Sehingga 0,07% dari 35% berat 35 mg  0,008575 mg. 

• 0,008575 mg  menjadi 100 mg harus dikalikan 11661,8  O.D 

dikalikan 11661,8  didapat nilai x  masuk ke y = 6,2932x - 

1,3076 didapat nilai y (untuk per 100 mg). 

• Nilai y sebenarnya untuk 35 mg  dibagi 11661,8 lagi. 

• Misal: O.D : 0,008  x 11661,8  93,294  y=585,813  : 

11661,8  0,050 ng/ml. 
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HASIL  

 

O.D dari sampel Lensa/ Darah 

 

Kelompok O.D Keterangan 

   

   

   

   

   

 

Cara perhitungan aktivitas aldosa reduktase eritrosit: 

• y = 6,2932x - 1,3076 

– Y  aktivitas aldosa reduktase (ng/ml) untuk jaringan 100 

mg dalam 1 ml 1XPBS 

– X  O.D (Optical density dari Horseradish Peroxidase (HRP)-

avidin-substrat) 

• 1 ml darah  kadar Hb  gr/ dl  gr/ml (dikalikan 0,01) 

• Nilai y  ng/ml ng/ml : gr/ml  ng/gr Hb 

• Misal: O.D: 1,174  y=6,081  

  Hb 14,5 gr/dl  0,14 gr/ml 

  y= 6,081/0,14=41,93 ng/grHb 

• Hasil pengukuran aktivitas menurut O.D I dan O.D II direratakan. 

Hasil Pengukuran Aktivitas Aldosa Reduktase Lensa 

 

Kelompok Aktivitas aldosa reduktase lensa (ng/dL) 

1  

2  

3  

dst  
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Hasil Pengukuran Aktivitas Aldosa Reduktase Eritrosit 

 

Kelompok Aktivitas aldosa reduktase eritrosit (ng/g Hb) 

1  

2  

3  

dst  
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PERCOBAAN 4. 

UJI SERUM DARAH SECARA SPEKTROSKOPI UV-VIS 

 

TUJUAN 

Menentukan patomekanisme penyakit dari serum darah menggunakan 

spektroskopi UV-VIS  

 

PENDAHULUAN 

Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya 

dan materi. Cabang ilmu ini didasarkan adanya ikatan antar atom yang 

membentuk molekul melibatkakan ikatan σ (ikatan tunggal) maupun π ( 

ikatan rangkap). Absorpsi cahaya menyebabkan terjadinya transisi dan 

terukur sebagai nilai absorbansi. 

Di dalam darah terdapat berbagai senyawa biokimia yang memiliki 

ikatan tunggal maupun rangkap (misal protein, NADH, NADPH). 

Dengan demikian, apabila diberikan cahaya maka akan terjadi absobsi 

hingga mengakibatkan adanya transisi ikatan  σ atau π. Apabila terjadi 

gangguan metabolisme, maka akan terjadi perubahan ikatan tunggal 

maupun rangkap sehingga absorbansi yang dihasilkan berubah. Darah 

dalam keadaan normal akan terlihat 5 puncak yang berhubungan dengan 

hemoglobin yaitu  

1. Panjang gelombang 280 nm berhubungan dengan asam amino 

2. Panjang gelombang 340 nm berhubungan dengan interaksi heme-

globin  
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3. Panjang gelombang 420 nm berhubungan dengan heme 

4. Panjang gelombang 540 nm berhubungan dengan interaksi heme-

heme 

5. Panjang gelombang 578 nm berhubungan dengan afinitas 

hemoglobin-oksigen (oksihemoglobin). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa oksihemoglobin 

pada sepsis menunjukkan nilai A578/A417 atau A543/A417. Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa pasien diabetes memiliki nilai A344 (NAD 

atau NADPH) serum yang lebih rendah dari pasien sehat. 

BAHAN 

Serum darah orang sehat dan diabetes 

ALAT  

1. Pipet 

2. Kuvet  

3. Spektrofotometer UV-VIS 

PROSEDUR KERJA 

1. Memasukkan serum dengan volume tertentu ke dalam kuvet. 

2. Mengamati absorbansinya pada λ=344, λ=412, λ=543, λ=578 

λ Orang Sehat Orang Diabetes 

344   

412   

543   

578   

Kesimpulan 
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PERCOBAAN 5. 

PEMERIKSAAN Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

 

TUJUAN 

Brine Shrimp Lethality Test atau BSLT adalah uji bioassay 

sederhana untuk penelitian produk alami. Prosedur ini dilakukan untuk 

menentukan nilai Lethal Concentration 50 (LC50) bahan aktif dan ekstrak 

pada medium brine.  

 

DASAR TEORI  

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai LC50. 

Nilai LC50 menunjukkan konsentrasi yang menghasilkan hambatan 

proliferasi sel 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa 

terhadap sel. Nilai suatu LC50 menunjukkan ketoksikan suatu senyawa. 

Semakin besar harga LC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. 

Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang bersifat toksik pada sel. Uji 

sitotoksik dapat memberikan informasi konsentrat obat yang masih 

memungkinkan untuk sel bertahan hidup. Akhir uji sitotoksik adalah 

memberikan informasi langsung tentang perubahan yang terjadi pada 

fungsi sel secara spesifik 

Artemia adalah arthropoda primitif yang khas dengan badan 

tersegmentasi. Panjang total biasanya sekitar 8-10 mm untuk jantan 

dewasa dan 10-12 mm untuk betina, namun lebar kedua jenis kelamin 

(termasuk kaki) sekitar 4 mm. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada 

dan perut. Telur Artemia salina berbentuk bulat berlekuk dalam keadaan 
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kering dan bulat penuh dalam keadaan basah. Warna telur ini coklat, 

diselubungi oleh cangkang tebal dan kuat. Cangkang ini berfungsi untuk 

melindungi embrio dalam keadaan lingkungan yang buruk. Di antara 

kedua lapisan tersebut terdapat selaput kutikuler luar. Bagian korion 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu peripheral yang terdiri atas selaput luar 

dan kortikal, dan alveolar yang berada dibawahnya. Sedangkan kutikula 

embrionik terbagi menjadi dua bagian yaitu lapisan fibrosa di bagian atas 

dan selaput kutikuler pada bagian bawahnya. Selaput ini merupakan 

selaput penetasan yang membungkus embrio. Artemia salina L. memiliki 

resistensi yang baik pada perubahan lingkungan dan mampu hidup dalam 

kondisi air yang bervariasi seperti kondisi air laut yang memiliki kadar 

garam rendah sampai pada air dengan kadar garam 50% (jenuh). Artemia 

salina L. dapat ditemukan pada pasir pantai, tidak dapat ditemui dilautan 

terkait banyaknya predator. Artemia salina L. juga mendiami kolom-

kolom evaporasi buatan manusia yang digunakan untuk mengambil 

garam dari air laut. Insang yang dimilikinya membantu bertahan pada 

kadar garam yang tinggi. Lingkungan dengan variasi suhu dapat 

ditoleransi baik oleh Artemia salina L. dengan temperatur optimal 25
o
C. 

 

BAHAN 

1. Telur Artemia salina Leach 

2. Garam tanpa yodium untuk membuat air laut buatan 

3. Aquades untuk merendam telur  

4. Bahan uji (obat/ekstrak) 
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ALAT 

1. Vial uji 

2. Pipet mikro 

3. Tabung reaksi 

4. Kertas saring 

5. Botol air mineral ukuran 1,5 liter untuk tempat penetasan telur 

6. Aerator untuk mengaerasi air tempat penetasan telur Artemia salina 

leach 

 

PROSEDUR KERJA 

 

a. Penetasan telur Artemia salina Leach 

Untuk menetaskan telur Artemia salina Leach. disiapkan air laut 

buatan yaitu dengan cara melarutkan 15 gram NaCl dalam satu liter 

aquadest. Telur larva diambil secukupnya dan kemudian direndam dalam 

air laut buatan tersebut kemudian diberi aerasi selama 24 jam hingga 

telur menetas. Larva siap digunakan untuk uji bila sudah berumur 48 

jam.
21 

 

b. Uji BSLT 

Uji dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu konsentrasi 

ekstrak yang efektif untuk membunuh larva Artemia salina Leach. 

Selanjutnya dimasukkan larva Artemia salina Leach. yang telah berumur 

48 jam kedalam vial uji yang telah berisi ekstrak daun tumbuhan kalakai 

yang telah disiapkan masing – masing 10 ekor sehingga volume dalam 
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masing – masing tabung menjadi 5 ml dan dilakukan replikasi sebanyak 

6 kali. Larva diambil secara acak dengan metode simple random 

sampling. Vial uji diletakkan dibawah penerangan selama 24 jam, 

kemudian dihitung jumlah dan persen kematian larva. Kriteria standar 

untuk menilai kematian larva adalah bila larva tidak menunjukkan 

pergerakan selama beberapa detik observasi. Hasil dibandingkan dengan 

kontrol negatif. 

Rumus untuk menghitung persentase kematian larva adalah 

sebagai berikut: 

% kematian = jumlah kematian – jumlah kematian kontrol  x 100 % 

     Jumlah larva awal (10)  

 

c. Analisis Data 

Data dianalisis untuk memperoleh persentase mortalitas kumulatif 

dengan rumus: 

% kematian = jumlah kematian – jumlah kematian kontrol  x 

100 % 

Jumlah larva awal (10) 

Kemudian angka kematian dicari dengan menggunakan grafik persamaan 

regresi linier dan mensubstitusikan dengan angka probit untuk 

mendapatkan nilai LC50. 

 

d. Pembuangan Limbah Sisa Penelitian 

Pembuangan limbah sisa penelitian ditujukan untuk membuang 

sisa-sisa bahan penelitian yang tidak dapat digunakan kembali dengan 

aman. Untuk itu diperlukan cara khusus dalam pembuangan limbah sisa 
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penelitian ini. Dalam hal ini, larva Artemia salina Leach yang telah 

digunakan akan dikubur di dalam tanah.  
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PERCOBAAN 6. 

PEMBUATAN HEWAN COBA MODEL KANKER 

 

Berbagai kegiatan penelitian mengenai kanker pada umumnya 

dilakukan dengan mengunakan objek percobaan yang dikenal sebagai 

hewan model. Pada umumnya hewan model yang digunakan untuk studi 

mengenai kanker adalah tikus. Pengunaan tikus sebagai objek studi 

kanker telah banyak dilakukan, salah satunya di Pusat Teknologi Nuklir 

Bahan dan Radiometri (PTNBR-BATAN). Secara spesifik tikus 

digunakan sebagai hewan model untuk mendeteksi kanker oleh suatu 

sediaan radiofarmaka. Namun, dalam hal ini ada beberapa permasalahan 

yang timbul yaitu belum ditemukannya variabel optimal dalam 

menginduksi kanker untuk menghasilkan tikus model secara maksimal.  

 

A. INDUKSI 

Pembuatan hewan model untuk penelitian kanker secara in vivo  

dengan teknik induksi banyak menggunakan jenis hewan coba tikus 

Sprague-dawley atau Wistar. Berbagai upaya kerap kali dilakukan dalam 

menginduksi terjadinya kanker pada tikus salah satunya menggunakan 

karsinogen jenis DMBA (7,12 dimethyl benz (α anthracene). Penggunaan 

zat ini sebagai karsinogen didasarkan kepada sifat biologis dari zat 

bersangkutan yang mampu mengubah jaringan normal menjadi jaringan 

kanker melalui mekanisme radikal bebas. 
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BAHAN 

1. Tikus putih galur Sprague Dawley atau Wistar berumur 4 – 6  

minggu BB 150 – 250 gr 

2. DMBA Sigma-Aldrich 

3. Alkohol 

4. Minyak jagung 

5. Kertas tissue 

 

ALAT  

1. Sonde, conical tube 

2. Syhrink 

3. Sendok spatel 

4. Peralatan gelas 

5. Pengaduk vortex 

6. Neraca analitik 

 

PROSEDUR KERJA 

a. Pembuatan larutan karsinogen 

Pembuatan larutan karsinogen dilakukan dengan melarutkan 

sejumlah tertentu serbuk DMBA ke dalam larutan minyak jagung 

sesuai dengan volume tertentu sehingga diperoleh konsentrasi yang 

dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan proses homogenasi diaduk 

dengan pengaduk vortex selama lebih kurang 15 menit sampai 

larutan terlihat homogen. 
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b. Induksi karsinogen 

Induksi karsinogen dilakukan pada tikus betina dengan agen 

karsinogen DMBA. Dosis induksi yang diberikan adalah sebesar 

17,5 mg/kg BB atau 20 mg/kg BB atau 25 mg/kg BB. Proses 

induksi dilakukan secara kontinyu 2 minggu sekali selama 8 

minggu. Pemberian DMBA dilakukan peroral dengan memberikan 

sejumlah volume (mL) DMBA sesuai dosis ke bagian mulut hingga 

menyusuri esofagus menggunakan alat sonde. Selanjutnya tikus 

yang telah diinduksi dipelihara selama 4-6 bulan untuk mengetahui 

perkembangan nodul kankernya. 

 

B. INOKULASI 

Penelitian kanker secara in vivo dengan menggunakan mencit 

strain C3H sering dilakukan karena jenis mencit ini memiliki 

kecenderungan untuk mendapat keganasan melalui kerentanan genetik 

dan transmisi virus mouse mamary tumor virus (MMTV) melalui 

mammae sehingga mudah terjadi proses karsinogenesis. Dengan 

mempergunakan tehnik inokulasi berupa trans-plantasi sel-sel tumor akan 

menyebabkan terjadinya tranformasi nodular beberapa saat kemudian 

disertai dengan perkembangan sel-sel tumor. 

 

BAHAN  

1. Mencit C3H betina donor 

2. Mencit C3H resipien umur 5 minggu dengan BB sekitar 15-20 

gram 
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3. Es batu 

4. Chloroform 

5. PBS 

6. Larutan garam fisiologik 

7. Alkohol 70% 

 

ALAT  

1. Kandang plastik berukuran 30x20x15 cm3 dengan tutup terbuat 

dari kawat ram 

2. Papan dan alat seksi 

3. Spuit 1 cc 

4. Jarum suntik ukuran 18Gx1  inchi 

5. Cawan petri ukuran 6, 10 dan 15 cm 

6. Gunting lurus ukuran 10 cm 

7. Gunting bengkok ukuran 10 cm 

8. Pinset anatomi ukuran 10 cm 

9. Alat fiksasi 

 

PROSEDUR KERJA 

a. Pembuatan Bubur Tumor 

1) Mencit C3H donor dimatikan dengan menggunakan 

chloroform, kemudian diletakkan terlentang pada tatakan / alas 

fiksasi dan keempat kakinya difiksasi dengan jarum. 

2) Lakukan pembedahan untuk mengambil jaringan tumor 

dengan cara kulit di bagian yang bertumor diusap dengan 
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alkohol 70 %, kemudian dibuat sayatan dengan gunting lurus, 

untuk mengeluarkan tumor.  

3) Jaringan tumor dicuci dengan garam fisiologis kemudian 

diletakkan dalam cawan petri yang diletakkan di atas es batu, 

kemudian jaringan tumor. 

4) Amati bentuk dan keadaan tumor, kemudian ambil/potong 

jaringan tumor yang masih baik yaitu bagian yang tanpa 

nekrosis (biasanya di daerah tepi jika tumor besar) sebanyak 

kira-kira yang dapat menghasilkan bubur tumor paling sedikit 

1 ml dan taruh dicawan petri kecil lainnya. Bersihkan dari 

jaringan ikat (simpai), jaringan nekrotik dan darah, kemudian 

dicacah dengan gunting hingga akhirnya terbentuk "bubur 

tumor" yang partikelnya dapat melewati jarum trokar. 

Tambahkan PBS lebih kurang sama banyak dengan volume 

tumor dan aduk hingga homogen. 

b. Inokulasi bubur tumor pada hewan uji 

Mencit C3H resipien diinokulasi bubur tumor di bagian aksila 

kanan secara subkutan. Proses inokulasi dilakukan menggunakan 

jarum suntik ukuran 18Gx1  inchi. Volume bubur tumor yang 

diinokulasikan adalah 0,2 ml untuk setiap ekor mencit. 

c. Sisa tumor yang padat dimasukkan ke dalam botol formalin untuk 

dibuat sediaan mikroskopik.  

d. Masing-masing mencit diberi nomor ditelinganya dan dimasukkan 

ke dalam kandang berbeda yang diberi label berisi : jenis kelompok 

perlakuan, tanggal transplantasi. 
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C. PEMBUATAN HEWAN MODEL KANKER KULIT 

Penelitian bidang melanoma banyak menggunakan puluhan ribu 

model cell-line. Model cell-line ini berasal dari pasien melanoma dengan 

berbagai bentuk melanoma kulit (yaitu, akral, uveal, penyebaran 

superfisial) dan beragam genotipe (yaitu, BRAFV600-mutan, NRAS-

mutan). Yang terpenting keberhasilan cell-line terletak pada bagaimana 

model cell-line pada awalnya terbentuk. Perubahan ireversibel terjadi 

pada klon tumor ketika suspensi sel tunggal tumor pasien ditumbuhkan 

pada media kultur jaringan, di antaranya adalah perubahan potensi 

proliferasi dan invasif, eliminasi subpopulasi spesifik, dan perubahan 

informasi genetik. Xenografts (implantasi jaringan tumor) ke dalam tikus 

dari model cell-line melanoma ini merupakan penelitian in vivo yang 

paling sering digunakan untuk studi praklinis. 

Pengujian praklinis obat anti-kanker saat ini menggunakan 

pendekatan parameter berupa respons pertumbuhan cell-line melanoma 

manusia setelah injeksi implantasi subkutan pada tikus yang memiliki 

karakter immunocompromised. Model ini memungkinkan sel melanoma 

manusia untuk membangun interaksi dengan stroma pada tikus, termasuk 

kelenjar limfa dan pembuluh darah, hal tersebut memungkinkan 

penelitian pertumbuhan kanker dan respon obat pada sel melanoma in 

vivo pada manusia. Pada umumnya sel melanoma disuntikkan secara 

subkutan dan jarang dilakukan secara intradermal.  
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PROSEDUR KERJA 

a. Ambil jaringan tumor  dari pasien melanoma dengan salah satu 

metode pembedahan atau biopsi berikut ini : 

- Eksisi : pertahankan, dalam media penyimpanan transportasi 

(RPMI 1640 + 0.1% fungizone + 0.2% gentamicin) pada 4°C 

atau es, minimal 1g jaringan. 

- Biopsi : simpan dalam media penyimpanan transpor pada 

suhu 4°C atau es, kurang dari 1 g jaringan dan metastasis 

jaringan kanker pada kelenjar getah bening. 

- Biopsi inti : cuci bersih, masukkan ke dalam tabung kerucut 

15 ml yang berisi 5 ml media transpor pada suhu 4°C atau es, 

kira-kira 10x1 mm3 jaringan inti silinder. 

- Aspirasi jarum halus (FNA) : simpan di dalam jarum dan alat 

suntik, pada suhu 4°C atau es, sejumlah kecil jaringan 

(seukuran kepala jarum) yang diambil langsung dari pasien. 

b. Pemrosesan jaringan tumor untuk proses implantasi pada tikus 

- Pindahkan jaringan tumor ke dalam cawan petri steril, 

pisahkan jaringan tumor dari jaringan normal di sekitarnya 

sebanyak mungkin. 

- Hapus jaringan nekrotik sebanyak mungkin, biasanya 

diidentifikasi sebagai jaringan keputihan pucat yang terletak 

di tengah tumor. 

- Cacah jaringan tumor menjadi bubur tumor dengan 

mencincang jaringan tumor menggunakan teknik cross blade 
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dengan dua pisau scalpel. Cincang tumor sehalus mungkin 

untuk membentuk bubur. 

- Masukkan bubur tumor ke dalam tabung Falcon 50 mL 

dengan HBSS−/− dingin (dengan atau tanpa kalsium dan 

magnesium), sentrifugasi pada 220 x g selama 4 menit pada 

suhu 4°C. 

- Campurkan bubur tumor dalam 10 mL media digest segar 

hangat (200 U/ml Collagenase injeksi + 5 mg CaCl2 + 50 

U/mL DNase dalam HBSS−/−) per 1 g jaringan tumor. 

- Tempatkan tabung dalam penangas air 37° C selama 20 

menit, aduk setiap 5 menit dengan pipet sekali pakai. 

- Cuci dengan menggunakan 50 mL HBSS−/−, sentrifugasi 

pada 220 x g selama 4 menit pada suhu 4°C• 

- Tambahkan 5 mL TEG yang telah dihangatkan (0,025% 

Trypsin + 40 ug/ml EGTA + 10 ug/ml PVA) per 1 g jaringan 

tumor, suspensi ulang/kocok perlahan, tempatkan tabung 

pada suhu 37°C selama 2 menit tanpa diaduk. 

- Tambahkan setidaknya 1 volume yang sama dari media 

pewarnaan dingin (1% BSA + 10 mM Hepes + 1x Penstrep 

dalam media L15) untuk menghilangkan tripsin, sentrifugasi 

pada 220 x g selama 4 menit pada suhu 4°C. 

- Suspensikan kembali dalam 10 mL media pewarnaan per 1 g 

jaringan tumor dan saring melalui saringan sel 40 m untuk 

mendapatkan suspensi sel tunggal untuk injeksi tikus 

(Gambar 2). 
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- Bubur yang tersisa di atas saringan sel juga dapat 

dikumpulkan untuk implantasi tikus bedah. 

 

PROSEDUR KERJA PEMERIKSAAN MARKER PROLIFERSI 

SEL KANKER 

1. Marker Ki-67 

Prosedur pembuatan blok paraffin 

a) Fiksasi 

Potongan kanker kolon dimasukkan dalam larutan formalin 

buffer (larutan formalin 10% dalam buffer Natrium Phosphat 

sampai mencapai pH 7,0). Waktu fiksasi jaringan 18-24 jam. 

Kemudian jaringan dimasukkan dalam larutan aquadest 

selama 1 jam untuk proses penghilangan larutan fiksasi. 

b) Dehidrasi 

Potongan kanker kolon dimasukkan dalam alkohol 

konsentrasi bertingkat.Jaringan menjadi lebih jernih dan 

transparan. Jaringan kemudian dimasukkan dalam larutan 

alkohol-xylol selama 1 jam dan kemudian larutan xylol murni 

selama 2 x 2 jam. 

c) Impregnasi 

Jaringan dimasukkan dalam paraffin cair selama 2 x 2 jam. 

d) Embedding 

Jaringan ditanam dalam paraffin padat yang mempunyai titik 

lebur 56-58
0
C, ditunggu sampai paraffin padat. Jaringan 

dalam paraffin dipotong setebal 4 mikron dengan mikrotom. 
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Potongan jaringan ditempelkan pada kaca obyek yang 

sebelumnya telah diolesi polilisin sebagai perekat. Jaringan 

pada kaca obyek dipanaskan dalam inkubator suhu 56-58
0
C 

sampai paraffin mencair. 

e) Prosedur pengecatan jaringan dengan IHC Ki-67 

Xylol I  ............................................................... 5-10 menit 

Alkohol absolut ................................................. 10 menit 

Alkohol 95%  ..................................................... 5-10 menit 

Alkohol 70%  ..................................................... 5-10 menit 

Cuci air (celup-celup) ........................................ 1-2 menit 

H2O2 3 % .......................................................... 15-20 menit 

Cuci air (celup-celup) ........................................ 1-2 menit 

Panaskan slide dalam Tris EDTA (pH = 9) ....... 20 menit 

Dinginkan  ......................................................... 30 menit 

Cuci dengan air ( celup – celup ) 

Bersihkan sekitar jaringan slide 

Hydrophobic barier di sekitar slide jaringan dengan Super 

PAP pen dengan jarak ± 30-48 mm 

Cuci slide dengan PBS (Phospat Buffer Saline pH 7,2) 1 kali 

@ 1-2 menit 

Cuci dengan PBS (Phospat Buffer Saline) 

Slide ditata dalam wadah gelas. 

Background eraser (protein blocker) .......................... 20 menit 

Antibody rapid monoclonal Ki-67 (SP 6) merk “abcam”60 

menit 
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Cuci slide dengan PBS (Phospat Buffer Saline) 2 kali @ 1-2 

menit 

Antibody Biotinlated .................................................. 15 menit 

Cuci slide dengan PBS (Phospat Buffer Saline) 2 kali @ 1-2 

menit 

Streptavidin HRP ........................................................ 10 menit 

Cuci slide dengan PBS (Phospat Buffer Saline) 2 kali @ 1-2 

menit 

Diaminobenzidine (DAB) ........................................... 3 menit 

Cuci air mengalir kemudian dicelup di tempat berisi aquadest 

(jaringan terlihat coklat). 

Slide ditata dalam tempat 

Counterstain dengan H&E ..................................... 30’-1 menit 

Hematoxylin dibuang, cuci air mengalir kemudian dicelup di 

dalam aquadest. 

Entellan kemudian tutup deck glass 

 

Prosedur penilaian indeks proliferasi sel 

Dari masing-masing kelompok diambil massa tumornya, 

selanjutnya dibuat preparat histopatologi setebal 4 mikron, 

diwarnai dengan pengecatan Ki-67 untuk mengamati aktifitas 

proliferasinya. Penghitungan ekspresi Ki-67 dengan cara 

menghitung  prosentase jumlah sel positif yang mengekspresikan 

warna kuning keemasan hingga coklat tua dari hasil pengecatan 

monoklonal antibodi anti human Ki-67 pada 100 sel dengan 
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mikroskop cahaya, pada pembesaran 400x, pada 10 lapangan 

pandang, kemudian diambil rata-rata hasilnya.Perhitungan ekspresi 

Ki-67 dilakukan oleh ahli Patologi Anatomi. 

 

2. Marker p-53 

Jaringan tumor diproses menjadi preparat histologik setelah 

dibuat blok paraffin dengan langkah seperti di atas. Dilakukan 

pengecatan H&E untuk mengkonfirmasi tumor yang tumbuh berupa 

adenokarsinoma oleh 2 orang ahli patologi, setelah terkonfirmasi 

dilakukan pengecatan imunohistokimia p53. Langkah pengecatan 

dimulai setelah pembuatan slide pada penjelasan di atas terbentuk. 

Selanjutnya slide dicuci dengan PBS dan dibilas dengan aquadest, 

kemudian ditambahkan methanol dan 0,3% H2O2 selama 30 menit. 

Dilakukan blocking dengan normal serum selama 20 menit, diinkubasi 

dengan antibody primer p-53 dengan pengenceran 1:100 selama 18 

jam pada suhu 40C. Dicuci dengan PBS 2 kali selanjutnya diinkubasi 

selama 20 menit dengan polyvalent universal HRP conjugate. Dicuci 

dengan PBS 2 kali, selanjutnya diinkubasi dalam DAB (Deamino 

Benzidin) sebagai substrat enzim. Pewarnaan tanding (counterstain) 

menggunakan Hematoxilin Mayer. 

Penilaian makna tampilan p53 mutan dinyatakan sebagai 

prosentase jumlah sel positif yang mengekspresikan warna kuning 

keemasan hingga coklat tua dari hasil pengecatan monoklonal 

antibodi anti human p53. pada 100 sel dengan mikroskop cahaya, 

pada pembesaran 400x, pada 10 lapangan pandang, kemudian diambil 
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rata-rata hasilnya. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang yaitu peneliti 

dan ahli Patologi Anatomi dengan clinical agreement 95%. 
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PERCOBAAN 7. 

HEWAN COBA MODEL DIABETES DENGAN  

INDUKSI STREPTOZOTOSIN (STZ) 

 

TUJUAN  

Tujuan praktikum ini untu membuat model hewan coba (tikus) diabetes. 

 

DASAR TEORI: 

Streptozotosin (STZ) atau 2-deoksi-2-[3-(metil-3-nitosoureido)-D-

gluko piranose] diperoleh dari Streptomyces achromogenes dan dapat 

digunakan untuk menginduksi DM Melitus (DM) tipe 1 dan tipe 2 pada 

hewan uji (Nugroho, 2006). 

Streptozotosin merupakan agen antimikroba dan juga digunakan 

sebagai agen alkilasi dalam kemoterapi (Lenzen, 2008). 

 

Gambar 2.10 Struktur Streptozotosin (Lenzen, 2008). 

Streptozotosin merupakan analog nitrosurea dengan gugus N-

methyl-N-nitrosurea (MNU) yang terikat pada karbon ke 2 dari heksosa. 

Efek dari STZ secara kimiawi dihubungkan dengan senyawa alkil yang 

dibutuhkan untuk masuk ke dalam sel. Nitrosurea umumnya bersifat 
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lipofilik dan pada jaringan akan masuk lebih cepat melalui membran 

plasma. Namun pada STZ, akibat substitusi heksosa, menjadi kurang 

lipofilik. Maka, STZ akan masuk dengan bantuan GLUT 2 di dalam 

membran plasma dengan afinitas yang rendah dan akan terakumulasi di 

dalam sel β pankreas (Lenzen, 2008).  Efek STZ intraseluler 

mengakibatkan perubahan DNA sel β pankreas. Alkilasi DNA oleh STZ 

melalui gugus nitrosurea mengakibatkan kerusakan pada sel β pankreas. 

Diasumsikan sebelumnya bahwa toksisitas STZ tergantung aktivitas 

alkilasi DNA pada gugus metilnitrosurea (Lenzen, 2008),  khususnya 

posisi O
6
 dari guanin (Lenzen, 2007). Transfer grup metil dari STZ ke 

molekul DNA mengakibatkan kerusakan yang akan mengakibatkan 

fragmentasi DNA sepanjang utas yang dikenai (Pieper et al, 1999). 

Terdapat glikosilasi protein yang menjadi faktor perusak tambahan 

karena STZ juga dapat memetilasi protein (Konrad and Kudlow, 2002). 

Pada saat terjadi perbaikan DNA,  poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) 

terstimulasi secara berlebih sehingga NAD
+
 seluler dan cadangan ATP 

menjadi berkurang (Lenzen, 2008). Walaupun pengurangan cadangan 

energi seluler dan metilasi protein setelah terpapar STZ  juga dapat 

mengakibatkan defek fungsional sampai nekrosis sel β, namun metilasi 

DNA-lah yang mengakibatkan kematian sel akibat terpapar STZ 

(Szkudelski, 2001, Nugroho, 2006). 

Streptozotosin merupakan donor NO (nitric oxide) yang 

mempunyai kontribusi terhadap kerusakan sel β pankreas melalui 

peningkatan aktivitas guanilil siklase dan pembentukan cGMP. NO 

dihasilkan pada saat STZ mengalami metabolisme di dalam sel. Selain 
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itu, STZ juga mampu menginduksi oksigen reaktif yang berperan besar 

dalam kerusakan sel β pankreas. Pembentukan anion superoksida terjadi 

karena efek STZ terhadap mitokondria dan peningkatan aktivitas enzim 

xantin oksidase. Dalam hal ini, STZ akan menghambat siklus Krebs dan 

menurunkan konsumsi oksigen mitokondria. Produksi ATP mitokondria 

yang terbatas selanjutnya mengakibatkan pengurangan jumlah nukleotida 

sel β pankreas secara drastis (Szkudelski, 2001, Nugroho, 2006). 

Peningkatan defosforilasi ATP akan memacu peningkatan substrat 

untuk enzim xantin oksidase (sel β pankreas mempunyai aktivitas tinggi 

terhadap enzim ini). Xantin oksidase mengkatalisis reaksi pembentukan 

anion superoksida aktif. Dari pengaktifan anion superoksida, terbentuk 

hidrogen peroksida dan radikal superoksida. NO dan oksigen reaktif  

tersebut merupakan penyebab utama kerusakan beta pankreas. Selain itu, 

kerusakan DNA akibat STZ dapat mengaktivasi poli ADP-ribosilasi yang 

kemudian mengakibatkan penekanan NAD
+
 seluler, selanjutnya terjadi 

penurunan jumlah ATP, dan akhirnya terjadi penghambatan sekresi dan 

sintesis insulin (Szkudelski, 2001, Nugroho, 2006). 

Dosis yang digunakan untuk menginduksi DM tipe 1 secara 

intravena adalah 40-60 mg/kg BB, sedangkan dosis intraperitoneal adalah 

lebih dari 40 mg/kg BB. STZ juga dapat diberikan secara berulang untuk 

menginduksi DM tipe 1. Untuk menginduksi DM tipe 2, STZ dapat 

diberikan secara intravena atau intraperitoneal dengan dosis 100 mg/kg 

BB pada tikus yang berumur 2 hari kelahiran, pada 8-10 minggu tikus 

tersebut mengalami gangguan respon terhadap glukosa. Di lain pihak, sel 

α dan δ tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemberian streptozotosin 
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sehingga tidak membawa dampak pada perubahan glukagon dan 

somatostatin. Patofisiologi tersebut identik pada DM tipe 2 (Szkudelski, 

2001; Jackerott et al, 2006; Tormo et al, 2006; Nugroho, 2006). 

Tikus putih (Rattus norvegicus galur Wistar) STZ dosis tunggal 60 

mg/kgBB secara intra peritoneal (Goordazi et al, 2006). Dosis STZ 50-60 

mg/kgBB merupakan dosis untuk menginduksi hiperglikemia persisten 

dan dosis STZ 70 mg/kgBB adalah letal untuk hewan (Gajdosik, 1999). 

Selanjutnya pada hari ke-8 (7 hari setelah injeksi) dilakukan pengukuran 

gula darah menggunakan metode enzimatik glukosa oksidase (Pars-

Azmoon Kit, Iran). Sampel darah diambil dari vena kaudal lateral 

menggunakan tuba hematokrit dengan heparin. Bila glukosa darah tikus 

lebih dari 300 mg/dL dianggap sebagai DM  (Goordazi et al, 2006). 

BAHAN:  

1.Streptozotosin 

2.Aquadest steril 

ALAT:  

1.Alat suntik (spuit) 1 ml 

2.Timbangan untuk menimbang berat badan tikus 

3.Tabung kaca untuk melarutkan STZ 

PROSEDUR KERJA 

Prosedur kerja berikut merupakan prosedur induksi hewan coba menjadi 

diabetes dan pengukuran gula darah sewaktu: 
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1. Hewan coba ditimbang berat badannya (menggunakan timbangan 

torsion balance). 

2. Hewan coba diukur kadar gula darah sewaktu menggunakan Kit 

Pemerikasaan Gula Darah (Gula Darah Sewaktu Pertama, GDS I) 

dengan cara: 

a. Alat periksa gula darah sudah disiapkan terlebih dahulu. 

b. Ekor tikus yang akan diperiksa dibersihkan dengan kapas 

alkohol. 

c. Potong ujung ekor tikus dengan gunting sampai darah keluar 

kemudian ditempelkan pada strip alat periksa gula darah dan 

ditunggu sampai terbaca dalam satuan mg/dl. 

3. Hewan coba disuntikkan Streptozotosin (STZ) dosis tunggal 60 

mg/kgBB secara intraperitoneal dengan cara: 

a. STZ ditimbang sesuai berat badan hewan coba dengan dosis 

yaitu 60 mg/kgBB. 

b. STZ dilarutkan dalam 1 ml dapar sitrat dan dimasukkan 

dalam spuit 3 ml. 

c. Tikus dipegang bagian lehernya dan kedua ekstremitas 

bawahnya agar tidak menyulitkan penyuntikkan. 

d. Bagian abdomen tikus dibersihkan dengan kapas alkohol. 

e. Tarik kulit bagian abdomen ke atas kemudian suntikkan spuit 

yang berisi STZ ke dalam rongga abdomen (sebelumnya 

jarum dimasukkan terlebih dalulu sampai terasa seperti 

menembus kertas kemudian diaspirasi untuk memastikan 

jarum tidak terkena pembuluh darah). 
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4. Hewan coba diberikan diet standar pakan hewan coba dan 

diobservasi selama 7 hari. 

 

Komposisi Diet Standar Pakan Hewan Coba 

Pakan hewan coba berupa pellet yang dibuat dari pakan komplit 

butiran ayam adu remaja produksi PT. Charoen Pokphand, 

Sidoarjo, Indonesia, dengan komposisi sebagai berikut: 

 

JENIS NUTRISI KEBUTUHAN NUTRISI (%) 

Kadar air 13 (max) 

Protein 13-15 

Lemak 3 (min) 

Serat 8 (max) 

Abu 6 (max)  

Kalsium 0.8 (min) 

Fosfor 0.6 (min) 

 

Bahan-bahan yang dipakai:  

Jagung, dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, bungkil kelapa, 

tepung daging dan tulang, pecahan gandum, bungkil kacang tanah, 

canola, tepung daun, vitamin, kalsium, fosfat, dan trace mineral. 

 

5. Setelah hari ke-7 diukur kembali kadar gula darah sewaktu ke dua 

(GDS II) (> 200 mg/dl dianggap diabetes). 
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PERCOBAAN 8. 

PEMBUATAN EKSTRAK ETANOL DAUN DENGAN METODE 

MASERASI 

 

TUJUAN  

Melarutkan senyawa/ metabolit yang terdapat dalam daun sampel 

untuk dilakukan uji aktivitas. 

 

DASAR TEORI 

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi atau komponen 

kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai 

(Harborne, 1987). Ekstraksi dapat dibedakan berdasarkan bentuk 

campuran yang diekstraksi dan proses pelaksanaan ekstraksi. 

Berdasarkan bentuk campurannya, ekstraksi terbagi atas ekstraksi padat-

cair dan ekstraksi cair-cair. Sedangkan berdasarkan proses 

pelaksanaannya ekstraksi terbagi atas ekstraksi yang berkesinambungan 

dan ekstraksi bertahap. 

Dalam proses ekstraksi padat-cair diperlukan kontak yang sangat 

lama antara pelarut dan padatan. Oleh karena itu, ekstraksi 

berkesinambungan biasanya lebih dipilih daripada metode ekstraksi 

bertahap. Maserasi adalah suatu contoh metode ekstraksi padat-cair yang 

bertahap yang dilakukan dengan jalan membiarkan padatan terendam 

dalam suatu pelarut. 

Untuk mengekstraksi senyawa flavonoid yang terdapat pada 

jaringan tumbuhan segar dapat digunakan pelarut semi polar seperti 
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aseton atau pelarut polar seperti metanol dan etanol. Selanjutnya ekstrak 

kasar dipartisi dengan pelarut non polar seperti n-heksana untuk 

memisahkan lemak atau senyawa non polar dari ekstrak kasar tersebut. 

Jika senyawa non polar sudah terekstraksi secara keseluruhan, maka 

ekstraksi dilanjutkan dengan menggunakan pelarut semi polar seperti etil 

asetat, eter, diklorometan, atau kloroform. Senyawa fenolik seperti 

flavonoid, antrakuinon, dan stilbenoid dapat terekstraksi dengan pelarut 

semi polar. 

 

BAHAN 

1. Larutan etanol 95% 

2. Aquadest 

3. Kertas saring Wartman 

4. Daun yang akan diekstrak 

 

ALAT 

1. Bejana maserasi 

2. Penggilingan  

3. Rotary vacum evaporator (rotavapor) 

4. Alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium 

 

PROSEDUR KERJA 

1. Daun yang berumur ± 6 bulan dipanen. 

2. Daun 5 kg dipotong ±3 cm dan dijemur pada suhu ruangan selama 

3 hari pada suhu kamar dan tidak terkena sinar matahari langsung. 
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3. Daun kering digiling sampai berbentuk serbuk. 

4. Serbuk daun ditimbang dan didapatkan hasil 700 g. 

5. 700 g daun direndam dalam larutan etanol 95% selama 3 hari. 

6. Daun telah direndam kemudian disaring. 

7. Hasil saringan dievaporasi sampai membentuk cairan kental.  
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PERCOBAAN 9. 

PEMBUATAN LARUTAN EKSTRAK 

 

TUJUAN 

Pembuatan larutan ekstrak sesuai dosis yang akan diujikan. 

 

BAHAN  

1. Ekstrak bahan uji 

2. Aquadest/ Na-CMC 

 

ALAT 

1. Alat suntik (spuit) 5 ml  

2. Nasogastric tube (NGT) nomor 40 

3. Botol kaca 

4. Pengaduk 

 

PROSEDUR KERJA 

Prosedur pembuatan larutan ekstrak daun xxx untuk hewan coba 

tikus putih (Rattus norvegicus galur Wistar) contoh dosis 100 

mg/kgBB, 150 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB 

 

Catatan: 

Diet perlakuan dalam bentuk suspensi dengan menggunakan Na-CMC 

1% sebanyak 2 ml/ 200 g berat badan hewan coba.  

1. Larutan Na-CMC 1% (1 mg dalam 100 ml aquadest) 
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Dibuat larutan untuk 5 kelompok, dengan masing-masing 

kelompok 7 ekor  dengan berat badan hewan coba disamakan yaitu 

200 g per ekor selama 12 hari sehingga dari perhitungan didapatkan 

dalam satu kelompok: 

7 ekor/12 hari  7 x 2ml x 12 hari = 168 ml larutan Na-CMC 

Jadi, di dalam 168 ml larutan Na-CMC 1% terdapat 1,68 mg Na-

CMC yang ditambahkan aquadest sampai menjadi 168 ml. 

2. Larutan ekstrak 100 mg/kgBB 

Pada 1 kelompok terdapat 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

dianggap sama yaitu 200 g. Dosis 100 mg/kgBB untuk hewan coba 

dengan berat badan 200 g yaitu: 

100 mg/kgBB = 100 mg/1000 gBB = 20 mg/200 gBB 

Larutan dibuat untuk 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

masing-masing 200 g selama 12 hari dibutuhkan ekstrak sebanyak: 

20 mg x 7 x 12 = 1680 mg 

Jadi, sebanyak 1680 mg ekstrak daun kecombrang dilarutkan dalam 

168 ml Na-CMC. 

3. Larutan ekstrak 150 mg/kgBB 

Pada 1 kelompok terdapat 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

dianggap sama yaitu 200 g. Dosis 150 mg/kgBB untuk hewan coba 

dengan berat badan 200 g yaitu: 

150 mg/kgBB = 150 mg/1000 gBB = 30 mg/200 gBB 

Larutan dibuat untuk 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

masing-masing 200 g selama 12 hari dibutuhkan ekstrak sebanyak: 

30 mg x 7 x 12 = 2520 mg 
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spesies 

Jadi, sebanyak 2520 mg ekstrak daun kecombrang dilarutkan dalam 

168 ml Na-CMC 1%. 

4. Larutan ekstrak 200 mg/kgBB 

Pada 1 kelompok terdapat 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

dianggap sama yaitu 200 g. Dosis 200 mg/kgBB untuk hewan coba 

dengan berat badan 200 g yaitu: 

200 mg/kgBB = 200 mg/1000 gBB = 40 mg/200 gBB 

Larutan dibuat untuk 7 ekor hewan coba dengan berat badan 

masing-masing 200 g selama 12 hari dibutuhkan ekstrak sebanyak: 

40 mg x 7 x 12 = 3360 mg 

Jadi, sebanyak 3360 mg ekstrak daun kecombrang dilarutkan dalam 168 

ml Na-CMC. 

Tabel Konversi Perhitungan Dosis 

 
     

konversi 

Mencit 

20g 

Tikus 

200g 

Marmot 

400g 

Kelinci 

1,5g 

Kucing 

2Kg 

Monyet 

4kg 

Anjing 

12kg 

Manusia 

70kg 

Manusia 

50kg 

Mencit 

20g 
1.0 7.0 12.25 27.8 29.7 64.1 124.2 387.9 277.1 

Tikus 

200g 

0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0 39.9 

Marmot 

400g 

0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5 22.5 

Kelinci 

1,5g 

0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2 10.1 

Kucing 

2Kg 
0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0 9.3 

Monyet 

4kg 
0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1 4.4 

Anjing 

12kg 
0.008 0.06 0.10 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1 2.2 

Manusia 

70kg 
0.0026 0.018 0.031 0.07 0.076 0.16 0.32 1.0 0.7 

Manusia 

50kg 
0.0036 0.025 0.043 0.10 0.106 0.22 0.45 1.4 1.0 

 

Ghosh, M.N., 1971, Fundamental of Experimental Pharmacology, 

Scientific Book Agency, Calcutta 
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Untuk menentukan dosis absolut beberapa species yang tercantum dalam 

baris paling atas, dosis perberat badan beberapa species yang 

dicantumkan dalam kolom paling kiri dikalikan dengan nilai konversi 

yang terdapat pda potongan baris dan kolom yang sesuai. 
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PERCOBAAN 10. 

UJI FITOKIMIA SECARA KUALITATIF 

 

TUJUAN 

1. Uji fitokimia secara kualitatif bertujuan untuk membuktikan 

adanya kandungan alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, tannin, 

dan/ atau kuinon dalam suatu bahan uji.  

2. Analisis total fenolik bertujuan untuk menentukan total fenolik 

pada ekstrak sampel.  

3. Analisis total flavonoid bertujuan untuk menentukan kandungan 

total flavonoid didasarkan pada metode kolorimetri. 

  

PROSEDUR KERJA 

 

a. Uji Alkaloid 

Sebanyak 0,5 g fraksi aktif ditambah 5 ml asam klorida 10 %, 

dikocok, dan ditambah 5 ml larutan amoniak 10 %. Diekstraksi dengan 

kloroform dan diuapkan. Residu sisa penguapan ditambah 1,5 ml asam 

klorida 2% dan dibagi dalam dua tabung. Tabung pertama ditambahkan 

2-3 tetes pereaksi Mayer, Jika terbentuk endapan putih kekuningan 

menunjukkan adanya alkaloid. Tabung kedua ditambah 2-3 tetes pereaksi 

Dragendorff, jika terbentuk endapan merah bata menunjukkan adanya 

alkaloid. 
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b. Uji Steroid 

Ekstrak etil asetat dimaserasi dengan beberapa mL eter lalu 

dipindahkan ke dalam dropple plate untuk diuji dengan pereaksi 

Liebermann Bouchard (2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam 

sulfat pekat). Residu yang tidak larut dalam eter selanjutnya dihidrolisis 

dengan HCl 2N di atas penangas air kemudian dilarutkan dalam eter dan 

diuji kembali dengan pereaksi Liebermann Bouchard. Terbentuknya 

warna biru atau hijau menunjukkan adanya steroid dan warna merah 

adanya terpen. 

 

c. Uji flavonoid, saponin, tanin, dan kuinon 

Sebanyak 0,5 g fraksi aktif dilarutkan dalam 10 ml air dan 

dipanaskan di atas penangas air kemudian larutan tersebut dibagi 

kedalam empat tabung: 

Tabung pertama: Sebanyak lebih kurang 100 mg serbuk magnesium 

dimasukkan kedalam tabung pertama lalu ditambah 1 ml asam klorida 

pekat dan 3 ml amil alkohol, dikocok kuat dan dibiarkan memisah. 

Warna merah, kuning, jingga pada lapisan amil alkohol menunjukkan 

adanya flavonoid. 

Tabung kedua: Tabung kedua dikocok secara vertikal selama 10 detik, 

maka akan terbentuk busa stabil, dibiarkan selama 10 menit, 

ditambahkan 1 tetes asam klorida 1%, Jika busa tidak hilang maka 

menunjukkan adanya saponin. 
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Tabung ketiga: Tabung ketiga ditambahkan beberapa tetes natrium 

hidroksida 1 N, adanya larutan warna merah menunjukkan adanya 

kuinon. 

Tabung keempat: Tabung keempat ditambahkan beberapa tetes larutan 

besi (III) klorida 1%, terbentuknya larutan warna biru tua atau hijau 

kehitaman menunjukkan adanya tanin. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun tanaman 

yang ingin diteliti, etanol 96%, aquadest, reagen Folin-Ciocalteu, 

Na2CO3, asam galat, NaNO2, AlCl3, NaOH, quercetin, 1,1-diphenyl-2-

picryl-hydrazil (DPPH), etanol, vitamin C, ethylenediaminetetraacetic 

acid (EDTA), FeCl3, H2O2, deoksiribosa, kalium dihidrogen fosfat, asam 

trikloroasetat, asam tiobarbiturat, pyragallol, Trizma-base, HCL pa, 

sukrosa, DMSO, Na2HPO4, peroxidase, a-glukosidase, glucose oxidase, 

4-aminoaniphyrine, fenol, NaCl, kalium natrium tartat, soluble starch, 

3,5-dinitrosalicylic acid, α-amylase, kalium hydrogen fosfat, dan triton x-

100.  

 

d. Analisis Total Fenolik  

Penentuan total fenolik pada ekstrak sampel menggunakan metode 

yang dikemukakan oleh Taga et al. (1984) dan dihitung menggunakan 

asam gallat sebagai standart. Sebanyak 100 μL sampel ditambahkan 

kedalam 2 mL larutan Na2CO3 2%, (w/v) setelah 2 menit, ditambahkan 

50% (v/v) reagen Folin-Ciocalteu. Hasil campuran divortex kemudian 

diinkubasi selama 30 menit. Nilai absorbansi diukur pada panjang 
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gelombang 750 nm. Satuan total fenol dalam mg gallic acid equivalent 

(GAE)/ gr sampel. 

 

e. Analisis Total Flavonoid  

Penentuan kandungan total flavonoid didasarkan pada metode 

kolorimetri Al2Cl3 yang dikemukakan oleh Chang et al. (2002). 

Sebanyak 150 μL sampel dilarutkan ke dalam 400 μL aquadest. 

Kemudian dicampurkan dengan 30 µL NaNO2 5% (w/v) setelah itu 

diinkubasikan selama 5 menit. Campuran tersebut kemudian 

ditambahkan 30 µL AlCl3 10% lalu diinkubasikan selama 6 menit. 

Tambahkan 200 µL 1 N NaOH dan 240 µL aquadest ke dalam larutan 

tersebut. Nilai absorbansi diukur pada panjang gelombang 415 nm. 

Quersetin digunakan sebagai standar dengan satuan mg quercetin 

equivalent (QE)/gr sampel.  
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PERCOBAAN 11. 

UJI ANTIOKSIDAN IN VITRO 

 

TUJUAN 

Tujuan praktikum ini untuk melakukan uji antioksidan in vitro dengan 

analisis peredaman radikal DPPH, analisis peredaman radikal anion 

superoksida, dan analisis peredaman radikal hidroksil. 

 

BAHAN  

Bahan yang digunakan pada penelitian yaitu daun tewukak 

(Dracaena cantleyi), etanol 70%, etanol 99%, methanol, alkohol 70%, 

kertas saring, HCl 2N, serbuk Mg, HCl pekat, amil alcohol, FeCl3, asam 

asetat anhidrat, H2SO4 pekat, NaOH 5%, pereaksi Mayer, pereaksi 

Bouchardat, pereaksi Dragendorff, ragi rot komersial, Metronidazole, 

dimethylsulfoxide (DMSO), solid DPPH, vitamin C, methanol, aquadest, 

carbon tetrachloride (CCl4),  5% larutan kanji/ starch, NaCl 6.7mM dan 

0.14M, buffer fosfat 20mM dan  0.01M, larutan asam 3,5-

dinitrosalicyclic, dan larutan glukosa. 

 

ALAT  

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan, corong 

pisah, penangas air, evaporator, blender, sarung tangan, botol sampel, 

botol EDTA, kertas saring (Whatman), pH meter, spuit, pipet dan pipet 

penetes, centrifuge dan spektrofotometer UV. 
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PROSEDUR KERJA 

 

a. Analisis Peredaman Radikal DPPH 

Analisis peredaman radikal DPPH mengacu pada Soler-Rivas et al. 

(2000). Sebanyak 200 μL ekstrak dengan 5 konsentrasi yang berbeda 

dimasukkan ke dalam microplate reader. Setelah itu, ditambahkan 100 

μL reagen DPPH 90 μM (dalam metanol) dan diinkubasi selama 30 

menit. Absorbansi masing-masing larutan diukur dengan 

spektrofotometer Uv-Vis pada 515 nm setelah 30 menit. Dihitung persen 

peredaman radikal DPPH pada masing-masing konsentrasi fenolik dan 

nilai IC50. Perhitungan persen peredaman menggunakan persamaan 

berikut : 

 

Persen Peredaman = [(A0-A1)/A1] x 100% (persamaan 1) 

 

A0 adalah absorbansi control dan A1 adalah absorbansi ekstrak. Hasil 

perhitungan persen peredaman pada tiap-tiap konsentrasi digunakan 

untuk membuat kurva linear dengan memplotkan persen peredaman dan 

log konsentrasinya. Persamaan linear yang dihasilkan adalah y= mx + c 

dan persamaan tersebut digunakan untuk menghitung nilai IC50 masing-

masing dengan persamaan : 

 

IC50 = 10
(50-c)/m

 (persamaan 2) 

 

Vitamin C digunakan sebagai standar positifnya. 
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b. Analisis Peredaman Radikal Anion Superoksida 

Aktivitas peangkapan radikal anion superoksida ditentukan 

berdasarkan autooksidasi pyragallol yang mengacu pada Tang et al. 

(2010).  100 μL larutan ekstrak dicampur dengan 1,8 mL buffer Tris-

HCL 50 mM (pH 8,2). Campuran diinkubasi pada suhu ruang selama 10 

menit, kemudian ditambahkan 100 μL pyragallol 10 mM (dilarutkan di 

dalam 10 mM HCl). Setelah 4 menit absorbansi larutan ditentukan pada 

320 nm. Dihitung persen peredaman radikan anion superoksida dengan 

persamaan berikut: 

 

Persen Peredaman = [(S0-S1)/S1] x 100% (persamaan 3)  

 

S0 adalah slope kontrol dan S1 adalah slope ekstrak. Digunakan vitamin 

C sebagai standar positif. 

 

c. Analisis Peredaman Radikal Hidroksil  

Aktivitas penangkapan radikal hidroksil ditentukan dengan 

mengacu pada metode Halliwel dan Gutteridge (1999). Reaksi dimulai 

dengan menambahkan campuran 50 μL 2-deoxy-2-ribose 28 mM (dalam 

buffer fosfat 20 mM; pH 7,4),  150 μL  ekstrak, 100 μL EDTA 1 mM; 

100 μL FeCl3 10 mM; 50 μL H2O2 1 mM; 50 μL asam askorbat 

dimasukkan dalam Eppendorf dan divortex. Campuran diinkubasi pada 

suhu 37˚C selama 1 jam. Setelah 1 jam, ditambahkan 500 μL asam 

trikloroasetat 2,8% dan 500 μL asam tiobarbiturat 1%. Campuran 
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divortex dan diinkubasi lagi untuk menghasilkan warna pink pada suhu 

100 ˚C selama 20 menit. Campuran didinginkan dan ditentukan 

absorbasinya pada 532 nm. Dihitung persen peredaman radikal hidroksil. 

Digunakan vitamin C sebagai standar positif.  
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PERCOBAAN 12. 

PEMERIKSAAN MALONDIALDEHID (MDA) 
 

TUJUAN  

1. Memahami prinsip dasar pemeriksaan malondialdehid (MDA) 

2. Melakukan pemeriksaan pemeriksaan malondialdehid  dengan kit 

assay dan Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS)  

3. Melakukan persiapan sampel darah dan jaringam 

 

DASAR TEORI 

Manusia sebagai organisme aerobik memerlukan oksigen (O2) 

dalam menjalankan metabolisme basal. Selama waktu 24 jam manusia 

akan memerlukan oksigen sebanyak 352,8 liter, kebutuhan oksigen 

tersebut dipenuhi dengan bernafas kurang lebih sebanyak 23 ribu kali. 

Akibat proses metabolisme ini sistem biokimiawi (oksidasi biologi) 

dalam tubuh mampu menghasilkan radikal bebas sebanyak 2,5% dari 

total kebutuhan oksigen atau sebanyak 3,4 kg/24 jam. Melalui proses 

metabolisme dan respirasi, sel manusia memperoleh energi berupa 

adenosine trifosfat (ATP) yang dibentuk dari reaksi antara oksigen dan 

hidrogen yang kemudian membentuk air (H2O). Pada sel eukariotik 

seperti juga pada sel manusia respirasi sel terjadi di matrik mitokondria. 

Tahapan pernafasan secara aerob ini menggunakan konsep potensial 

redoks dimana secara kimiawi oksidasi adalah proses melepaskan 

elektron atau hidrogen, sedangkan reduksi adalah proses memperoleh 

atau menangkap/mengikat elektron atau hidrogen. Berdasarkan potensial 

redoks substrat yang paling elektronegatif adalah ion hidrogen (H
+
)
 
/ 
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hidrogen H2 dan substrat yang paling elektropositif adalah oksigen O2 / 

air (H2O). 

Pada umumnya radikal bebas yang terbentuk dari hasil 

metabolism atau respirasi sel diperlukan bagi kelangsungan beberapa 

proses fisiologis di dalam tubuh, terutama untuk transportasi elektron. 

Radikal bebas dalam kadar normal dibutuhkan untuk perkembangan sel 

dan juga membantu sel darah putih atau leukosit untuk menghancurkan 

kuman yang masuk ke dalam tubuh sehingga radikal bebas juga berperan 

dalam sistem imun dalam tubuh manusia. Sifat dari radikal bebas adalah 

sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Radikal 

bebas akan segera bereaksi dengan cepat dengan mengambil elektron 

molekul disekitarnya. Radikal bebas dapat merusak jaringan normal 

terutama apabila jumlahnya terlalu banyak, akibat dari radikal bebas 

dalam jumlah besar adalah gangguan produksi DNA, lapisan lipid pada 

dinding sel pembuluh darah, kerusakan sel dan mengurangi kemampuan 

sel untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. 

Beberapa radikal bebas dalam tubuh merupakan derivat oksigen 

seperti superoksida (•O2
-
), radikal peroksil (RO2

•), akosil (RO•), hidroksil 

(•OH) dan hidroperoksil (HO2
•
). Ada juga senyawa oksigen namun tidak 

termasuk radikal bebas tetapi reaktif secara kimiawi seperti hidrogen 

peroksida (H2O2), asam hipoklorida (HOCl), ozon (O3), singlet oksigen 

(•O2). Kedua kelompok oksigen tersebut dikenal dengan sebutan 

Reactive Oxygen Species atau yang disingkat dengan ROS. ROS dapat 

merusak sel dengan merusak membran lipid melalui serangkaian reaksi 

kimia yang disebut peroksidasi lipid. 
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Malondialdehid (MDA) 

Malondialdehid atau MDA merupakan salah satu hasil akhir dari 

produk peroksidasi lipid yang berupa aldehid reaktif dan merupakan 

salah satu dari banyak spesies elektrofil reaktif yang menyebabkan stres 

oksidatif pada sel. MDA dapat bereaksi dengan deoksiguanosin dan 

deoksiadenosin pada DNA dan membentuk substansi yang bersifat 

mutagenik.
  

Akibat radikal bebas yang reaktif maka akan terbentuk produk 

oksidatif yang sering digunakan sebagai marker untuk menilai stres 

oksidatif, sehingga dengan penilaian yang akurat terhadap marker 

tersebut dapat diketahui kondisi patologis yang terjadi pada tubuh 

seseorang. 

Beberapa marker yang digunakan diantarnya adalah:  

1. Malondialdehid, 4-hidroksinenal akibat peroksidasi lipid, 

2. Isoprostan akibat kerusakan asam arakidonat, 

3. 8-hidroksiguanin dan thiaminglikol akibat kerusakan DNA.
 
 

Senyawa MDA terbentuk akibat degradasi radikal bebas hidroksil 

(OH) terhadap Poly Unsaturated Fatty Acid (PUFA) yang nantinya 

ditransformasi menjadi radikal yang sangat reaktif. Radikal bebas 

oksigen (O2) diproduksi melalui proses enzimatik dan non enzimatik. 

Sel-sel tubuh yang dapat membentuk radikal bebas oksigen dan hidrogen 

peroksida (H2O2) adalah sel polimorfonuklir, monosit dan makrofag. 

Radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan Superoksida 

Dismutase (SOD) yang merupakan antioksidan endogen dan ion Cu
+2
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menjadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida banyak diproduksi di 

mitokondria dan mikrosom dan dapat menembus membran sel. Sebagai 

sistem pertahanan tubuh H2O2 oleh katalase dapat diubah menjadi 

molekul air (H2O) dan oksigen (O2). Hidrogen peroksida merupakan 

oksidan yang kuat oleh karena dapat bereaksi dengan berbagai senyawa. 

Selain itu H2O2 oleh enzim glutation peroksidase diubah menjadi H2O.  

Pada keadaan stres oksidatif terbentuk radikal bebas oksigen dan 

H2O2 yang berlebih, sehingga sistem proteksi tubuh seperti enzim 

katalase dan glutation peroksidase yang merupakan antioksidan endogen 

tidak dapat lagi menetralkan semua radikal bebas oksigen yang 

terbentuk. Selanjutnya jika H2O2 bereaksi dengan dengan Fe
+2

 dan Cu
+2

 

maka terbentuklah radikal bebas hidroksil melalui reaksi Fenton dan 

Haber-Weiss. Radikal hidroksil adalah Reactive Oxygen Species yang 

sangat reaktif.  

Membran sel terdiri dari banyak komponen penting yaitu 

fosfolipid, glikolipid, yang keduanya mengandung asam lemak tak jenuh 

dan kolesterol. Asam lemak tak jenuh ini sangat peka terhadap radikal 

hidroksil.  Kemampuan radikal hidroksil ini akan membentuk reaksi 

rantai dengan satu atom hidrogen dari membram sel dan terbentuk 

peroksidasi lipid. Kelanjutan dari reaksi ini adalah terputusnya rantai 

asam lemah menjadi senyawa aldehid yang memiliki daya perusak yang 

tinggi terhadap sel-sel tubuh antara lain malondialdehid, 4-hidroksinenal, 

etana dan pentana.  
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Kadar malondialdehid umumnya dikenal sebagai penanda stres 

oksidatif dan status antioksidan pada penderita kanker. Kadar MDA 

dapat diukur dengan cara berikut, yaitu: 

1. Metode tes thiobarbituric-reactive substance (TBARS), dimana 

metode pengukuran TBA ini dapat dilakukan dengan metode 

kolorimetri dan metode fluoresens.  

2. Metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography) yang 

merupakan metode pengukuran kadar MDA serum yang paling 

sensitive dan spesifik. 

Metode Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) 

merupakan metode pengukuran MDA yang sering digunakan. Pada 

metode ini menggunakan spektrofotometer atas dasar penyerapan warna 

yang terbentuk dari reaksi TBA dan MDA. Tes ini didasarkan pada 

reaksi kondensasi antara satu molekul MDA dengan dua molekul TBA 

pada pH rendah. Reaksi ini terjadi pada suasana asam dengan suhu 90-

100
0
C dan TBA akan memberikan warna pink-cromogen.

 

Perlakuan pemanasan bertujuan untuk menghidrolisis peroksida 

lipid sehingga semua MDA yang terikat dapat dibebaskan dan bereaksi 

dengan TBA. Prinsip pengukuran MDA adalah reaksi membentuk warna 

merah muda yang diukur pada spektrofotometer dengan panjang 

gelombang maks 532 nm. Semakin pekat warna yang dihasilkan maka 

konsentrasi MDA juga semakin tinggi.
 

 

 

 



40 

Prinsip Pemeriksaan kadar Malondialdehid (MDA) 

Kadar MDA merupakan salah satu produk peroksidasi lipid 

sebagai penanda atau marker stres oksidatif. Pada kesempatan ini kadar 

MDA diperiksa dengan metode Thiobarbituric Acid Reactive Substances 

(TBARS). MDA akan bereaksi dengan TBA membentuk senyawa yang 

memberi warna sehingga dapat menyerap cahaya pada panjang 

gelombang 532 nm. Standar yang digunakan dalam penetapan kadar 

MDA adalah 1,1,3,3-tetrametoksipropan (TMEP). Pada metode TBARS 

dapat mengukur kandungan MDA yang ada dalam sampel serum, plasma 

atau sampel jaringan hewan. 

 

ALAT 

1. Spektrofotometer 

2. Micropipettor 

3. Vortex mixer 

4. Inkubator 

5. Sentrifus 

6. Eppendorf atau Mikrotube 

7. Autoclave  

8. Pipette Tips 

9. Sample rack 1 unit 

10. Tabung reaksi kaca 

11. Tabung Kuvet 
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BAHAN 

1. EDTA 

2. Trichloroacetic acid (TCA) 40%  

3. Hypochlorite acid (HCl) 1 N  

4. Na-thiosulfate (NaThio) 100 µl  

5. Akuabides  

6. Sampel Darah  

7. Air suling  

8. Saline (0,9% NaCl) 

9. PBS (0,01 M, pH 7,4), 

10. Asam asetat glasial (reagen analitik, konsentrasi asam asetat 

99,5%) 

11. Etanol mutlak 

 

PROSEDUR KERJA 

a. Pengambilan Sampel Plasma Darah 

1. Masukan darah segar ke dalam tabung yang telah berisi 

EDTA dengan menggunakan spuit (EDTA berfungsi sebagai 

antikoagulan) 

2. Sentrifugasi dengan kecepatan 1000-2000 g selama 10 menit 

pada suhu 4℃ sampai cairan plasma terpisah dari bagian 

padat. 

3. Ambil supernatan pada bagian atas berupa cairan bening agak 

kekuningan (plasma darah dapat disimpan pada mesin 
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pendingin -80 derajat celcius sebelum dilakukan pemeriksaan 

MDA selama sebulan) 

 

b. Pengambilan Sampel Serum Darah 

1. Siapkan darah segar dan diamkan pada suhu 25℃ selama 30 

menit untuk membekukan/mengumpakan darah. 

2. Sentrifugasi pada 2000 g selama 15 menit pada 4℃. 

3. Ambil serum (yang merupakan lapisan cairan bening 

berwarna kuning muda bagian atas) untuk tetap awet sampel 

serum lakukan di atas es agar dapat diperiksa. Jika tidak 

pemeriksan MDA pada hari yang sama, sampel serum dapat 

disimpan pada suhu -80℃ selama sebulan. 

 

c. Pengambilan Sampel Serum Darah 

1. Ambil jaringan segar 0,02 sampai 1 lalu dicuci dengan 

larutan PBS (0,01 M, pH 7,4) pada suhu 2-8℃ untuk 

menghilangkan sel darah. 

2. Kemudian serap air sampel jaringan dengan kertas saring dan 

timbang. 

3. Homogenkan sampel jaringan dengan perbandingan volume 

medium yang dihomogenkan (2-8℃) (mL) : berat jaringan (g) 

= 9 : 1. 

4. Kemudian sentrifus homogenat jaringan selama 10 menit 

pada 10.000 g pada 4℃ 
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5. Lalu ambil supernatannya, untuk mengawetkannya lakukan 

di atas es untuk saat pemeriksaan. Jika tidak pemeriksan 

MDA pada hari yang sama, sampel jaringan dapat disimpan 

pada suhu -80℃ selama sebulan. 

Sementara itu, menentukan konsentrasi protein supernatant dapat 

melihat kuantitasi protein dengan menggunakan metode 

kolorimetri. Metode kolorimetri untuk mengetahui konsentrasi 

protein beberapa diantaranya menggunakan metode pengikatan 

warna dengan Coomassie blue G-250, metode biuret, metode 

Lowry, metode bicinchoninic acid (BCA) dan dengan metode 

colloidal gold protein.  

 

PROSEDUR PEMERIKSAAN MALONDIALDEHYDE (MDA) 

COLORIMETRIC ASSAY KIT MERK ELABSCIENCE 

a. Persiapan Reagen 

1. Reagen 1 hangatkan dalam penangas air 37℃ sampai cairan 

berubah menjadi transparan sebelum percobaan 

2. Reagen 2 diencerkan bersama air suling  dengan 

perbandingan 1,2 : 34 dan aduk rata 

3. Reagen 3 (agen kromogenik), larutkan bubuk dengan 30 mL 

air suling (90℃~100℃), lalu tambahkan 30 mL asam asetat 

glasial, aduk rata dan dinginkan hingga suhu kamar.  

Larutan ini dapat disiapkan dan disimpan pada 2-8℃ dengan cahaya 

cukup selama 1 bulan 
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b. Langkah Pemeriksaan Kadar MDA 

1. Membuat larutan Blanko, Standar, Sampel dan Kontrol: 

a) Membuat larutan Blanko = Ambil A* mL etanol 

absolut ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL 

b) Membuat larutan Standar = Ambil A* mL dari 10 

nmol/mL larutan Standar ke dalam tabung reaksi kaca 

ukuran 10 mL tabung. 

c) Membuat larutan Sampel = Ambil A* mL Sampel yang 

diuji ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL beri 

nomor atau tanda pada tabung.  

d) Membuat larutan Kontrol = Ambil A* mL Sampel 

kontrol yang diuji ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 

10 mL beri nomor atau tanda pada tabung. 

2. Tambahkan A* mL reagen 1 ke dalam setiap tabung Langkah 

1. 

3. Tambahkan 3 mL larutan aplikasi reagen 2 ke dalam masing-

masing tabung pada Langkah 2. 

4. Tambahkan 1 mL larutan reagen 3 aplikasi ke dalam Tabung 

Blanko, Tabung Standar,  Tabung Sampel, dan tambahkan 1 

mL asam asetat glasial 50% ke dalam Tabung Kontrol. 

5. Campur sepenuhnya dan tutup rapat mulut tabung dengan 

wrapping plastic film, buat lubang kecil diatas plastik dengan 

jarum. Kemudian inkubasi tabung pada 95-100℃ selama 40 

menit. 
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6. Dinginkan tabung hingga suhu kamar dengan air mengalir, 

lalu sentrifus tabung pada 3100 g selama 10 menit. 

7. Ambil 3 mL supernatan dari masing-masing tabung masukan 

kedalam kuvet untuk dibaca serapannya. Atur 

spektrofotometer di nol dengan cara air suling yang telah 

dimasukan kedalam kuvet lalu diukur pada panjang 

gelombang 532 nm 

 

c. Perhitungan 

1. Serum dan Plasma 

        ∆ A1 

Kadar MDA (nmol/mL) =            x c x f 

        ∆ A2 

 

2. Sampel Jaringan 

         ∆ A1 

Kadar MDA (nmol/mL) =              x c x f : Cpr 

                                             ∆ A2 

 

Keterangan  

ΔA1: Absorbansi Sample – Absorbansi Kontrol  

ΔA2: Absorbansi Standar – Absorbansi Blanko 

c: Konsetrasi Standar, 10 nmol/mL.  

f: Faktor pengenceran sampel sebelum diuji 

Cpr: Konsentrasi protein dalam sampel, mgprot/mL 
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PROSEDUR PEMERIKSAAN MALONDIALDEHYDE (MDA) 

DENGAN THIOBARBITURIC ACID REACTIVE SUBSTANCES 

(TBARS) 

1. Membuat larutan Blanko, Standar, Sampel dan Kontrol: 

a) Membuat larutan Blanko = Ambil A* mL TCA dan TBA ke 

dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL 

b) Membuat larutan Standar = Ambil A* mL dari 10 nmol/mL 

larutan Standar ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL 

tabung. 

c) Membuat larutan Sampel = Ambil A* mL Sampel yang diuji 

ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL beri nomor atau 

tanda pada tabung.  

d) Membuat larutan Kontrol = Ambil A* mL Sampel kontrol 

yang diuji ke dalam tabung reaksi kaca ukuran 10 mL beri 

nomor atau tanda pada tabung. 

2. Tambahkan TCA 100% sebanyak 100 µl dalam setiap tabung 

Langkah 1. 

3. Tambahkan TBA 1% sebanyak 100 µl dan HCl 1 N sebanyak 250 

µl. ke dalam masing-masing tabung pada Langkah 2. 

4. Panaskan dalam waterbath pada suhu 100℃ selama 20 menit, 

lalu dinginkan hingga suhu kamar 

5. Kemudian sentrifuse 3500 rpm selama 10 menit 

6. Sesudah itu diambil supernatan dan ditambahkan aquades 

sampai 3500 µl. 
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7. Lalu dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer panjang 

gelombang maks 532 nm. 

8. Hasil pengukuran absorbansi yang diperoleh kemudian 

diplotkan menjadi kurva standar TEP (Tetraetoksi propane) 

untuk diketahui persamaan regresi linearnya. Persamaan 

regresi linear tersebut kemudian digunakan untuk 

menghitung kadar MDA dengan satuan mmol/L 
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PERCOBAAN 13. 

UJI ANTIDIABETES IN VITRO 

 

a. Analisis Penghambatan α-Amilase oleh Ekstrak Etanol Daun 

Analisis penghambatan α-Amilase dilakukan dengan mengacu pada 

Hashim et al. (2013) yang dimodifikasi. Sebanyak 100 μL ekstrak 

dimasukkan ke dalam dua Eppendorf yang dilabeli S
+
 dan S

-
 sebagai 

kontrol, 100 μL DMSO juga dimasukkan ke dalam dua Eppendorf yang 

dilabeli C
+
 dan C

-
, sampel yang berlabel positif ditambahkan dengan 150 

μL α-amilase (0,1 u/mL, dalam buffer fosfat pH 6,9), sedangan sampel 

yang berlabel negative ditambahkan dengan 150 μL buffer fosfat pH 6,9. 

Campuran dipreinkubasi selama 15 menit pada 37˚C setelah divortex. 

Kemudian, ditambahkan 250 μL soluble starch 1% (w/v) ke dalam 

sebuah Eppendorf. Larutan diinkubasi selama 15 menit pada 37˚C setelah 

divortex. Reaksi hidrolisis dihentikan dengan mendidihkan selama 1 

menit. Setelah dingin, larutan dicosmosil dan diambil 160 μL dari 

masing-masing eppendorf untuk dimasukkan ke eppendorf lain dengan 

label yang sama. Sebanyak 80 μL regaen DNS ditambahkan ke dalam 

tiap-tiap eppendorf. Campuran dididihkan selama 15 menit. Kemudian, 

ditambahkan 720 μL akuades setelah dingin dan divortex. Dipipet 200 

μL ke dalam microplate reader dan absorbansi diukur pada panjang 

gelombang 540 nm. Akarbosa digunakan sebagai standar positifnya. 

Persen penghambatan α-amilase dihitung melalui persamaan berikut : 

Persen inhibisi =  (C
+
 - C

-
) – (S

+
 - S

-
) x 100%  

         (C
+
 - C

-
) 
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Keterangan : 

C
+
 : kontrol sampel dengan enzim 

C
-   

: kontrol sampel tanpa enzim 

S
+ 

: sampel dengan enzim   

S
- 
: sampel tanpa enzim 

 

 

b. Analisis Penghambatan a-Glukosidase oleh Ekstrak Etanol 

Daun: 

Analisis penghambatan a-glukosidase dilakukan dengan mengacu 

pada Miyazawa et al. (2005) yang dimodifikasi. Sebanyak 100 µL 

maltose 0.125 M dimasukkan ke dalam 4 Eppendorf yang berlabel C
+
, C

-

, S
+
, dan S

-
 sebanyak 100 µL ekstrak dimasukkan ke dalam Eppendorf 

ditambahkan dengan 100 µL DMSO. Setelah itu, 190 µL buffer fosfat pH 

7 ditambahkan ke dalam setiap Eppendorf. Campuran divortex dan 

ditambahkan 10 µL a-glukosidase ke dalam Eppendorf  C
+
 dan S

-
, 

sedangkan S
-
 dan C

- 
ditambahkan akuabides. Campuran diinkubasi pada 

suhu 37°C selama 1 jam setelah divortex. Reaksi dihentikan dengan 

mendidihkannya selama 3 menit. Setelah dingin, dicosmosil dan hasilnya 

diambil 235 µL. Sebanyak 750 µL buffer fosfat pH 7 ditambahkan ke 

dalam setiap Eppendorf . Dilanjutkan dengan penambahan 5 µL 

peroksidase (0,5 unit/ µL), 5 µL aminoantipirin (4 mg/mL), dan 5 µL 

glukosa oksidase (0,8 unit/ µL). Divortex dan dilanjutkan dengan 

inkubasi selama 10 menit pada suhu 37°c. hasil inkubasi dipipet 200 µL 

dan dimasukkan ke dalam microplate reader untuk diukur absorbansinya 

pada 500 nm. Persen penghambatan a-glukosidase dihitung dengan 
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persamaan yang digunakan untuk menghitung persen penghambatan a-

amilase. Akarbose digunakan sebagai standar positifnya. 
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Lampiran 1. 

 

Berikut beberapa gambar alat yang dipergunakan: 

          

           (a)                            (b)                         (c) 

a. Microtube; b. Micropipetto; c. Pipette Tips 

 

           

          (a)                                                         (b) 

        a. Tabung Kuvet;                 b. Tabung reaksi kaca 

 



55 

               

                       (a)                                                           (b) 

               a. Sentrifus;                                          b. Vortex mixer 

 

              

(a)                                                           (b) 

            a. Inkubator;                                     b. Spektofotometer 
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