
III. METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan 

sampel darah yaitu obyek glass, cover glass, 

Haemicitometer, jarum suntik, pipet kapiler, mikroskop 

monokuler.  

Vitamin E tokotrienol yang digunakan merk Well-

3 dari CNI yang diproduksi oleh Capsugel Thailand Co, 

Ltd dan asam askorbat yang digunakan adalah asam 

askorbat murni merk VWR yang diproduksi di Belgia. 

Untuk studi in vivo, digunakan tikus putih (Rattus 

norvegicus L.) jantan dengan kondisi sehat berumur 1 

bulan. Tikus Putih ( Rattus norvegicus L.) dipilih sebagai 

hewan uji obyek penelitian representatif dan 

responsible untuk diekstrapolasikan pada manusia 

karena susunan struktur fisiologi dan anatomi identik 

dengan manusia. Bahan yang digunakan untuk 

perlakuan adalah vitamin E tokotrienol dan Asam 

askorbat. Bahan yang digunakan untuk membuat 

sediaan apus yaitu sampel darah segar dari kapiler 

atau vena pada tikus putih, larutan zat warna Wright, 

Larutan Turk, larutan EDTA, minyak emersi, HCL, 

Na2HPO4 dan KH2PO4 sebagai larutan penyangga pH 

6,4 dan aquadest. 
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Perlakuan Secara in vivo Pada Tikus Putih 

dan Sampling 

 Sebelum perlakuan, 30 ekor tikus putih jantan 

umur 30 hari dengan berat badan rata-rata 56 gram, 

yang telah diadaptasikan di lingkungan laboratorium 

tempat percobaan selama 1 minggu. Setelah masa 

adaptasi, tikus dibagi dalam 3 kelompok dengan 

masing-masing kelompok terdiri dari 10 ekor, dengan 

pemberian makan dan air ledeng sebagai minumannya, 

secara et libitum. Selanjutnya vitamin E tokotrienol dan 

Asam askorbat diberikan pada tikus putih dengan tiga 

variasi perlakuan, yaitu (1) pemberian Vitamin E 

tokotrienol; dan (2) pemberian Vitamin E tokotrienol + 

Asam ascorbat; (3) kontrol (tanpa perlakuan).  

Dosis pemberian optimal Vitamin E pada hewan 

percobaan adalah 1mg/100gBB tikus putih (Silalahi, 

2010). Sedangkan dosis optimal Asam ascorbat pada 

hewan percobaan adalah 5mg/100gBB (Yew, 1978). 

Apabila berat badan tikus adalah 56g maka dosis 

Vitamin E yang diberikan adalah (56x1)/100= 

0,56mg/ekor/hari, sedangkan dosis asam askorbat 

yang diberikan adalah (56x5)/100= 2,8mg/ekor/hari. 

Vitamin E tokotrienol dan Asam askorbat diberikan 

pada tikus jantan secara oral. 
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Pengambilan Sampel Darah 

  Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

dengan mengambil 3 ekor tikus putih (dengan ukuran 

relatif sama). Pengambilan sampel darah sebanyak 4 

kali yaitu pada minggu ke 0 (sebelum perlakuan), 

Minggu ke-2 (7 hari perlakuan), Minggu ke-3 (Akhir 

perlakuan), dan Minggu ke-4 (7 hari setelah perlakuan) 

(Tabel 1).  

Darah diambil dari pembuluh darah vena yang 

berada di pangkal ekor dengan menggunakan spet 

sebanyak 2-3 cc lalu dimasukkan ke dalam botol yang 

mengandung antikoagulan EDTA (Ethylene Diamine 

Tetra Acetic acid) agar tidak mudah beku. Pemeriksaan 

darah meliputi perhitungan total leukosit dan 

differensiasi leukosit. 
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Tabel 1. Proses Pemberian Perlakuan Asam Askorbat 
dan Vitamin E Tokotrienol, dan Pengambilan 
Sampel 

 

Perlakuan Hari Penelitian 

0 1-6 7 8-

13 

14 15-

20 

21 

Kontrol        

Vitamin E 

Tokotrienol 

       

Vitamin E 
Tokotrienol  
+ Asam 

Askorbat 

       

 

Keterangan Gambar : 

                   : Pemberian Vitamin E Tokotrienol 

                  :  Pemberian Vitamin E Tokotrienol + Asam   
Askorbat 

                  : Hari Pengambilan Sampel Darah 

 

Menghitung Leukosit 

 Jumlah leukosit dihitung per satuan volume 

darah dengan membuat pengenceran dari darah 
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terlebih dahulu dalam pipet leukosit. Pengenceran 

darah yang biasanya dipakai untuk menghitung jumlah 

leukosit adalah 20 kali. Pipet leukosit diisi dengan 

darah sampai pada garis tanda 0,5 tepat. Setelah itu, 

pada ujung pipet dimasukkan ke dalam larutan Turk 

sambil menahan darah pada garis-garis tadi. Pipet 

dipegang dengan sudut kemiringan 450 dan larutan 

Turk dihisap perlahan-lahan sampai garis tanda 11. 

Kemudian, pipet tersebut dikocok selama 15-30 detik. 

Setelah pengenceran, sampel dimasukkan ke dalam 

kamar hitung dengan cara menempatkan ujung pipet 

pada tepi cover glass sehingga larutan darah masuk 

antara gelas penutup dengan kamar hitung. Setelah 

itu, biarkan selama 2 atau 3 menit agar leukosit dapat 

mengendap. Sampel tersebut dihitung dengan 

menggunakan faktor konversi jumlah leukosit per μl 

darah (Gandasoebrata 1985). 

 

Pembuatan Sediaan Apus Darah Tepi (SADT) 

 Tehnik pembuatan preparat ulas darah tipis 

adalah dua buah gelas objek yang telah direndam 

dengan alkohol 70 % kemudian dilap bersih, kering dan 

bebas lemak. Sediaan apus darah dilakukan dengan 

cara sampel darah diteteskan pada kaca objek glass 



 

 

 

24 

 

dengan posisi mendatar dengan menggunakan pipet 

kapiler. Gelas objek kedua (tepi masih datar) diletakkan 

didepan tetesan darah membentuk sudut 30-45o 

dengan gelas objek pertama sehingga darah menyebar 

disepanjang tepi gelas objek kedua.. Setelah darah 

menyebar, dengan hati-hati tanpa mengangkat gelas 

objek dan dengan sudut yang tetap, gelas objek kedua 

didorong kearah depan dengan cepat sehingga 

terbentuk usapan darah tipis di atas gelas objek 

pertama. Hasil akhir lapisan tipis pada kaca obyek 

glass, dikeringkan selama 10 menit dan kemudian 

dapat diwarnai dengan pengecatan yang sesuai. 

 

Metode Pengecatan 

Pengecatan Wright digunakan untuk mengetahui 

kenampakan Leukosit (sel darah putih) dilakukan 

dengan cara meneteskan metanol pada sediaan hingga 

memenuhi sediaan dan didiamkan selama 5 menit. 

Larutan metanol yang kelebihan dibuang dan 

kemudian wright yang sudah diencerkan selama 20 

menit sebelumnya diteteskan pada sediaan sebanyak 

20 tetes, dicuci dengan air mengalir dan dikering 

anginkan. Jumlah dan jenis sel darah putih dihitung 

dengan menggunakan hemositometer dibawah 



 

 

 

25 

 

pengamatan mikroskop dengan perbesaran 40X. 

Selanjutnya dilakukan penghitungan persentase tiap-

tiap jenis leukosit dari 100 leukosit yang ditemukan 

pada setiap sediaan (Fox 1990). 

 

Metode Pemeriksaan 

Perhitungan jumlah leukosit dilakukan pada 

bidang persegi, yang disebut kotak W dengan lensa 

objektif 10 kali. Dilakukan kalkulasi sebagai berikut : 

Misalkan jumlah leukosit yang diperoleh pada bidang 

persegi adalah N, maka volume keempat bidang persegi 

tersebut 4 X 0,1mm3 = 0,4 mm3. Pengenceran yang 

dilakukan adalah 20 kali, maka jumlah leukosit per 

mm3 darah adalah (1 : 0,4) X 20 = 50 N (Dharmawan 

2002).  

Perhitungan jenis leukosit menggunakan 

preparat ulasan darah yang diamati di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 100 kali dengan minyak 

emersi. Hitungan dilakukan pada 100 jenis leukosit 

yang didiferensiasikan menjadi netrofil, eosinofil, 

basofil, limfosit dan monosit (Gandasoebrata 2005). 

Perlu diperhatikan adanya penyebaran leukosit yang 

tidak merata, sehingga perhitungan diusahakan dapat 

mewakili distribusi dari leukosit. 
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Analisis Data 

Data kuantatif hitung jenis leukosit diperoleh 

dengan menghitung tiap jenis leukosit pada tiap 

kelompok perlakuan, dan data yang diperoleh reratanya 

dibandingkan dengan hitung jenis leukosit normalnya, 

menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988). serta 

Jacoby dan Fox (1984) untuk mengetahui 

perbandingan hitung jenis leukosit tikus putih yang 

diperlakukan dengan pemberian vitamin E kaya 

tokotrienol dari kelapa sawit dan vitamin E (tokotrienol) 

sintetik serta vitamin C, maupun hitung jenis leukosit 

normal tikus putih. Sehingga dapat diketahui 

hubungan antara kedua jenis sumber vitamin E dan 

jenis leukosit. 

Selain itu, Data hitung jenis leukosit diolah 

dengan uji sidik ragam menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap parameter yang diuji. Untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan, data yang menunjukkan 

pengaruh nyata selanjutnya diuji dengan uji BNT taraf 

5%. 

 


