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C. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara pemberian larutan daun pepaya (Carica- 

papaya L.) terhadap peningkatan berat badan dan nafsu makan pada hewan 

uji mencit (Sugiyono, 2008). 

2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Desain ini sering digunakan jika percobaan bersifat 

homogen, seperti percobaan dalam laboratorium atau rumah kaca (Nasir, 

2003). Mencit-mencit dikelompokkan pada kelompok perlakuan dan 

kontrol.  

Perlakuan yang digunakan terdiri dari Harjana (2009) : 

1. Kelompok P0 :  Kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding, 

sebanyak 5 ekor mencit diberi pakan dan minum standar 

tanpa perlakuan 

2. Kelompok P1 : Kelompok perlakuan sebanyak 5 ekor mencit yang diberi 

larutan pepaya (Carica papaya L.) dengan konsentrasi   

5 % dengan dosis 1 mL.  

3. Kelompok P2 : Kelompok perlakuan sebanyak 5 ekor mencit yang diberi 

larutan pepaya (Carica papaya L.) dengan konsentrasi 

10 % dengan dosis 1 mL. 

4. Kelompok P3 : Kelompok perlakuan sebanyak 5 ekor mencit yang diberi 

larutan pepaya (Carica papaya L.) dengan konsentrasi 



25 
 

15 % dengan dosis 1 mL. 

5. Kelompok P4 : Kelompok perlakuan sebanyak 5 ekor mencit yang diberi 

larutan pepaya (Carica papaya L.) dengan konsentrasi 

20 % dengan dosis 1 mL. 

Tabel 4. Kombinasi Petak Percobaan 

 

No 

 

Perlakuan 

Ulangan 

1 2 3 4 5 

1 P0 P01 P02 P03 P04 P05 

2 P1 P11 P12 P13 P14 P15 

3 P2 P21 P22 P23 P24 P25 

4 P3 P31 P32 P33 P34 P35 

5 P4 P41 P42 P43 P44 P45 

Keterangan :  

     r = ulangan (1,2,3,4,5) 

P0r = Kontrol ulangan ke r 

P1r = Konsentrasi 5 % ulangan ke r 

P2r = Konsentrasi 10 % ulangan ke r 

P3r = Konsentrasi 15 % ulangan ke r 

P4r = Konsentrasi 20 % ulangan ke r 

Tabel 5. Rancangan Acak Lengkap 

Rancangan Acak Lengkap 

P2
5
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1
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2
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3
 P3
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3. Sampel  

Sampel pada penelitian ini adalah mencit jantan sebanyak 25 ekor 

umur 6-7 minggu dengan kondisi fisik sehat yang ditandai dengan gerakan 

yang aktif. Mencit tersebut diperoleh dari peternakan yang dirawat oleh 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi Universitas Sriwijaya 

(UNSRI), digunakan mencit jantan karena dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih stabil karena tidak dipengaruhi adanya siklus 

menstruasi dan kehamilan seperti pada mencit betina. Mencit jantan juga 

mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi 

biologis tubuh yang lebih stabil dibanding mencit betina (Sugiyanto, 1995).  

Menurut Hanafiah (2001), rumus untuk menentukan banyaknya 

pengulangan (replication) yaitu :  

 

 

Keterangan :  

t = jumlah perlakuan 

r = jumlah ulangan 

 Dari rumus di atas dapat dilakukan perhitungan jumlah ulangan yang 

digunakan yaitu sebagai berikut :  

 𝑡 − 1  𝑟 − 1  ≥ 15  

 5 − 1  𝑟 − 1  ≥ 15  

4 (r −1) ≥ 15 

4 r − 4 ≥ 15  

   4r = ≥ 15 + 4 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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4r ≥ 19  

𝑟 ≥  
19

4
 

𝑟 = 4,75 

𝑟 = 5 

Jadi, perlakuan dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan 5 kali 

ulangan. Sehingga total yang dibutuhkan sebanyak 25 ekor mencit jantan 

(Mus musculus).  

 

D. Cara Kerja 

1. Tahap Aklimatisasi 

Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit jantan (Mus musculus) 

yang dipilih secara acak (simple random sampling), terbagi dalam 5 

kelompok, yaitu 1 kelompok sebagai kontrol dan 4 kelompok sebagai 

perlakuan. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit sebagai ulangan, 

masing-masing mencit kelompok kontrol dan kelompok perlakuan diberi 

label untuk akurasi data penimbangan berat badan. Sebelum melakukan 

penelitian, mencit dibiarkan untuk beradaptasi di lingkungan sekitar selama 

7 hari. Mencit diberi minum secara ad libitium dan diberi pakan pelet 

standar, pakan dan air minum dijaga kebersihannya dan diganti setiap hari, 

suhu kandang dijaga agar tetap dalam suhu ruangan dan pencahayaan 

ruangan menggunakan cahaya lampu dan sinar matahari secara tidak 

langsung. 
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2. Penentuan Konsentrasi dan Dosis Larutan Daun Pepaya (Carica- 

papaya L.)  

a) Pembuatan Larutan Daun Pepaya 

Pembuatan larutan daun pepaya yaitu daun pepaya yang berwarna 

hijau, muda, dan masih segar dicuci bersih kemudian diangin-anginkan. 

Selanjutnya diiris menjadi potongan kecil lalu diblender, daun yang telah 

diblender, kemudian diperas dan disaring menggunakan saringan, 

sehingga didapatkan konsentrasi perasan daun pepaya 100 %.  

Penentuan konsentrasi larutan daun pepaya menurut Harjana 

(2009), sehingga didapatkan masing-masing perlakuan dalam penelitian 

ini yaitu :  

a. P0r (Kelompok kontrol) 

b. P1r 5 %  (Perasan daun pepaya 5 mL + Aquades 95 mL) 

c. P2r 10 %  (Perasan daun pepaya 10 mL + Aquades 90 mL) 

d. P3r 15 %  (Perasan daun pepaya 15 mL + Aquades 85 mL) 

e. P4r 20 %  (Perasan daun pepaya 20 mL + Aquades 80 mL) 

Sebelum pelarutan hindari dari cahaya dan simpan pada suhu 

ruangan terkontrol. Agar larutan tersebut tidak kehilangan potensinya 

(efektivitas). Maka setelah pelarutan, larutan tersebut stabil pada suhu 

ruangan selama 18 jam atau selama 7 hari jika disimpan dalam kulkas 

(Henke, 2007). 
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b) Penentuan Dosis Larutan Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Menurut Tim Pratikum Farmokologi Fakultas Farmasi (2010), volume 

maksimal larutan yang bisa diberikan pada mencit yaitu 1 mL. Hal ini 

disesuaikan dengan kapasitas maksimal volume lambung mencit, jadi 1 

mL untuk setiap pemberian dosis sehingga pemberian bahan uji tidak 

melebihi kapasitas maksimal lambung mencit. 

Jadi : 

1 mL larutan pepaya = 1 mencit 

1 mL larutan pepaya x 25 mencit = 25 mL larutan pepaya 

25 mL larutan pepaya x 7 hari = 175 mL 

Tabel 6. Volume Maksimum Larutan yang bisa diberikan pada Hewan 

 Volume Maksimum (ml) 

Hewan Cara Pemberian 

 Per oral 

Mencit (20-30 g) 1,0 

Tikus (100 g) 5,0 

Hamster (50 g) 2,5 

Marmut (250 g) 10,0 

Merpati (300 g) 20,0 

Kelinci (2,5 g) 20,0 

Kucing (3 kg) 50,0 

Anjing (5kg) 100,0 

 

    (Sumber: Tim Pratikum Farmokologi Fakultas Farmasi, 2010) 
 

Agar larutan tersebut tidak kehilangan potensinya (efektivitas), 

larutan pepaya dibuat secukupnya untuk pemakaian selama 1 minggu 

yaitu sebanyak 175 mL. Larutan tersebut dimasukkan kedalam botol dan 

diberi label sesuai konsentrasi. 
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3. Tahap Perlakuan 

a) Perlakuan 

Kelompok kontrol (kelompok 1) tidak diberi larutan daun pepaya 

(Carica papaya L.), kelompok perlakuan (terdiri dari 4 kelompok), 

kelompok 2 diberi larutan daun pepaya secara oral dengan konsentrasi 5 

%, kelompok 3 diberi larutan daun pepaya dengan konsentrasi 10 %, 

kelompok 4 diberi larutan daun pepaya dengan konsentrasi 15 %, dan 

kelompok 5 diberi larutan daun pepaya dengan konsentrasi 20 %. Larutan 

daun pepaya diberikan setiap hari sebelum pemberian pakan pada pukul 

09.00 WIB selama 21 hari, makanan dan minuman diberikan secukupnya 

dalam wadah terpisah dan diganti setiap hari, kemudian dilakukan 

pemotretan seluruh sampel yang diteliti dan analisis seluruh hasil 

penelitian. 

b) Parameter Pengamatan  

1) Peningkatan Berat Badan  

Peningkatan berat badan dihitung per minggu, hal ini dilakukan 

untuk meminimalisir terjadinya stres pada mencit (Mus musculus). 

Penimbangan mencit dilakukan dengan cara meletakkan mencit ke 

dalam toples kecil, kemudian berat mencit dikurangi dengan berat 

toples, sehingga diperoleh berat mencit yang sebenarnya. 

2) Peningkatan Nafsu Makan  

Masing-masing kelompok perlakuan diberi 50 gr pellet. Nafsu 

makan diukur dengan cara jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

dengan pakan yang tersisa, nafsu makan dihitung dan dicatat setiap 
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hari pada pagi hari setelah pemberian larutan daun pepaya selama 21 

hari. 

 

E. Analisis Data  

1. Analisis Varian (ANOVA) 

Data peningkatan nafsu makan dan berat badan mencit (Mus musculus),  

dianalisis dengan uji anova (analisys of variance) satu arah. Kemudian 

dideskripsikan dan dibuat tabel serta grafik untuk mempermudah dalam 

mengambil kesimpulan (Hanafiah, 2005). 

Tabel 7. Analisis Data Pengaruh Pemberian Larutan Daun Pepaya Terhadap 

 Peningkatan Nafsu Makan pada Hewan Uji Mencit (gr/minggu) 
 

No 

 

Perlaku

-an 

 

Rata-rata Peningkatan Nafsu Makan (gr) Mencit  

Jumlah 

(TA)  

 

Rata-rata 

(yA) 
Hari Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 P0 YP01 YP02 YP03 YP04 YP 05 YP 06 YP07 TP0 yP0 

2 P1 YP11 YP12 YP13 YP14 YP105 YP 16 YP17 TP1 yP1 

3 P2 YP21 YP22 YP23 YP24 YP 25 YP 26 YP27 TP2 yP2 

4 P3 YP31 YP32 YP33 YP34 YP305 YP 36 YP37 TP3 yP3 

5 P4 YP41 YP42 YP43 YP44 YP 45 YP 46 YP47 TP4 yP4 

Jumlah (TV) Ti1 Ti2 Ti3 Ti4 Ti5 Ti6 Ti7 Tij Yij 

Rata-rata          

 

Tabel 8. Analisis Data Pengaruh Pemberian Larutan Daun Pepaya Terhadap 

Peningkatan Berat Badan pada Hewan Uji Mencit (gr/minggu) 

No Perlakuan 

 

Ulangan Jumlah 

(TA) 

Rerata 

(yA) 1 2 3 4 5 

1 P0 YP01 YP02 YP03 YP04 P05 TP0 yP0 

2 P1 YP11 YP12 YP13 YP14 P15 TP1 yP1 

3 P2 YP21 YP22 YP23 YP24 P25 TP2 yP2 

4 P3 YP31 YP32 YP33 YP34 P35 TP3 yP3 

5 P4 YP41 YP42 YP43 YP44 P45 TP4 yP4 

Jumlah (TV) Ti1 Ti2 Ti3 Ti4 Ti5 Tij Yij 
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Jumlah Kuadrat : 

FK = 
𝑇𝑖𝑗 2

𝑟𝑥𝑡
 

JKTotal = T (Yij
2
) – FK 

     = (Y10
2
 + Y11

2
 + Y12

2
 +..... + Yij

2
..+ Yrt

2
) – FK 

JKPerlakuan = 
TA 2

r
− FK 

                = 
𝑇𝐴

02  + 𝑇𝐴1
2+⋯+ 𝑇𝐴𝑗

2  +TA n
2  

𝑟
 – FK 

JK Galat = JKTotal – JKPerlakuan 

 

Analisis ANOVA : 

Tabel 9. Daftar ANOVA Pengaruh Pemberian Larutan Daun Pepaya  Terhadap 

Peningkatan Berat Badan Mencit (gr/minggu) 

Sumber 

Keragaman 

Derajat Bebas Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F Hitung F Tabel  

5%     1 % 

Perlakuan t-1 =V1 JKP JKP/V1 KTP/KTG
* 

F (V1, V2) 

Galat (rt-1) - (t-1) = V2 JKG JKG/V2   

Total rt-1 JKT    

Keterangan * = Nyata (F Hitung ˃ F 5%) 

                  ** = Sangat nyata (F Hitung ˃ F 1 %) 

r : Ulangan 

t : Perlakuan 

JKP : Jumlah kuadrat perlakuan 

JKG : Jumlah kuadrat galat 

JKT : Jumlah kuadrat total 

KTP : Kuadrat tengah perlakuan 

KTG : Kuadrat tengah galat 
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Untuk menentukan pengaruh diantara perlakuan dilakukan dengan uji F, 

yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Perlakuan berpengaruh nyata jika F hitung ˃ F tabel 5 % ≤ F tabel 1 % dan 

H1 (Hipotesis penelitian) diterima pada taraf uji 5 % (ditunjukkan dengan 

menempatkan satu bintang (*) pada nilai F hitung dalam sidik ragam) 

b. Perlakuan berpengaruh sangat nyata jika F hitung ˃ F tabel 1 % dan H1 

diterima pada taraf uji 1 % (ditunjukkan dengan menempatkan dua bintang 

(**) pada nilai F hitung dalam sidik ragam) 

c. Perlakuan berpengaruh tidak nyata jika F hitung ≤ F tabel 5 % dan H0 

diterima pada taraf uji 5 % (ditunjukkan dengan menempatkan tanda (tn) 

pada nilai F hitung dalam sidik ragam). 

Menurut Gomez dan Gomez (1984) mengemukakan bahwa uji F akan 

dapat diandalkan kebenarannya jika dilakukan terhadap percobaan-percobaan 

yang mempunyai derajat bebas galat minimal = 6, untuk itu sebaiknya uji F 

hanya dilakukan jika derajat bebas galat ≥ 6 (Hanafiah, 2001).   

 

 

              

 


