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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2013, di Balai 

Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat ukur kualitas air (pH 

meter, DO meter, termometer  dan refraktometer), penggaris, timbangan digital, 

seser, kantong plastik, nampan plastik, 1 set alat bedah, mikroskop, tabung 

Erlenmeyer, beker glass, spektrofotometer, gelas ukur, kertas saring , gelas objek, 

gelas penutup, pipet tetes, kamera, kertas label, peralatan aerasi, tisu, filter air, 

akuarium (81 cm x 44 cm x 54 cm), bak fiber persegi empat (150 cm x 71 cm x 48 

cm), dan bak fiber lingkaran (150 cm x 100 cm). 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air laut buatan, akuades,   NaCl 

fisiologis, ethyl alkohol 70%,  minyak cengkeh, oksidator, phenol, natrium 

nitroprusid, larutan pewarna, pakan ikan, dan 108 ekor ikan badut (Amphiprion 

percula) berukuran 3-5 cm.  
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3.3  Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksploratif, yaitu 

sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk  mengekplorasi fenomena yang 

menjadi sasaran penelitian (Kuntjojo, 2009). Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil sampel ikan badut pada lokasi  budidaya  indoor, semi outdoor dan 

outdoor di BBPBL Lampung. Pada lokasi budidaya  indoor, semi outdoor air 

yang masuk ke unit budidaya di filter sebanyak dua kali, sedangkan pada lokasi 

budidaya  outdoor air hanya difilter satu kali. Pada lokasi indoor densitas ikan 

sebanyak 2452 individu/m
3
, semi outdoor densitas ikan sebanyak 1403 individu 

/m
3
 dan outdoor densitas ikan sebanyak 74 individu/m

3
. 

 

3.4 Pengambilan Data 

Data yang diambil dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Data primer berasal dari data hasil pengamatan parasit pada ikan-ikan sampel, 

yang dilengkapi dengan data pendukung berupa data deskripsi lingkungan  

seperti kondisi cuaca dan parameter kualitas air (pH, DO, suhu, salinitas, NH3, 

dan NO2).  

2. Data sekunder diperoleh dari data penyakit ikan yang berasal dari literatur, 

instansi pemerintah dan swasta. 

 

3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi persiapan alat dan bahan, 

persiapan bak pemeliharaan outdoor, dan persiapan sampel ikan, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Persiapan alat dan bahan yang meliputi : alat ukur kualitas air (pH meter, DO 

meter, termometer  dan refraktometer), penggaris, timbangan digital, seser, 

kantong plastik, nampan plastik, 1 set alat bedah, mikroskop, tabung 

Erlenmeyer, beker glass, spektrofotometer, gelas ukur, kertas saring , gelas 

objek, gelas penutup, pipet tetes, kamera, kertas label, peralatan aerasi, tisu, 

filter air, akuarium (80 cm x 45 cm x 50 cm), bak fiber persegi empat (150 cm 

x 70 cm x 45 cm), bak fiber lingkaran (150 cm x 100 cm), air laut buatan, 

akuades,   NaCl fisiologis, ethyl alkohol 70%,  minyak cengkeh, oksidator, 

phenol, natrium nitroprusid, larutan pewarna, pakan ikan, dan 108 ekor ikan 

badut (Amphiprion percula) berukuran 3-5 cm.  

2. Persiapan bak pemeliharaan outdoor : yaitu menggunakan bak fiber lingkaran 

(150 cm x 100 cm). Bak fiber dibersihkan dengan dicuci hingga bersih, 

kemudian dikeringkan. Bak  ini digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan 

badut pada lokasi budidaya outdoor sehingga, memudahkan pengambilan 

sampel ikan badut. 

3. Persiapan sampel ikan : ikan pada lokasi indoor dan outdoor berasal dari 

lokasi semi outdoor. Sampel ikan badut yang diambil dari lokasi indoor 

sebanyak 36 individu dari  dipelihara total ikan yang sebanyak 331 individu. 

Sedangkan pada lokasi semi outdoor sampel ikan badut yang diambil 

sebanyak 36 individu dari 497 individu dan outdoor sebanyak 36 individu dari 

65 individu dari  total ikan yang dipelihara. 

 

3.5.2 Lokasi Pengambilan Sampel 

Lokasi pengambilan sampel ikan badut pada unit budidaya ikan badut di BBPBL 

Lampung meliputi indoor, semi outdoor, dan outdoor, yaitu sebagai berikut :  
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1. Indoor  yaitu lokasi budidaya yang berada di ruangan, dengan dinding beton 

dan beratap berupa asbes.  Pada lokasi indoor, ikan badut dipelihara pada 

akuarium-akuarium dan bak-bak fiber. Ikan badut yang digunakan sebagai 

sampel diambil pada lokasi indoor berasal dari satu buah bak fiber berkaki 

empat pada lokasi semi outdoor (Halaman 55). 

2. Semi outdoor  yaitu lokasi budidaya yang berada di luar ruangan tanpa 

dinding namun, masih beratap berupa asbes. Pada lokasi semi outdoor, ikan 

badut dipelihara pada bak-bak fiber. Ikan badut yang digunakan sebagai 

sampel diambil pada lokasi semi outdoor berasal dari satu buah bak fiber 

persegi empat (Halaman 55). 

3. Outdoor yaitu lokasi budidaya yang berada di luar ruangan. Pada lokasi 

outdoor, ikan badut dipelihara pada bak bak fiber lingkaran (150 cm x 100 

cm). Ikan badut yang digunakan sebagai sampel diambil pada lokasi outdoor 

berasal dari satu buah bak fiber berkaki empat pada lokasi semi outdoor 

(Halaman 55). 

 

3.5.3 Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel ikan badut yang dilakukan dengan cara : 

1. Ikan badut diambil secara acak dari tiga lokasi budidaya yang sudah 

ditentukan (indoor, semi outdoor, dan outdoor). 

2. Jumlah masing-masing sampel ikan yang diambil sebanyak 6 

ekor/minggu/lokasi.   

3. Sampel ikan yang sudah diambil, dibawa ke Laboratorium Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan BBPBL Lampung untuk dilakukan pemeriksaan parasit. 
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3.5.4 Pemeriksaan Parasit 

Sebelum dilakukan pemeriksaan parasit, ikan dipingsankan dahulu dengan 

minyak cengkeh, kemudian bobot dan panjang ikan di ukur. Setelah itu, dilakukan 

deteksi tanda-tanda serangan dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan 

tanda-tanda ikan yang terserang penyakit. 

Pemeriksaan parasit pada ikan badut meliputi organ luar dan organ dalam, yaitu : 

1. Organ luar  meliputi :  insang, operkulum, kulit dan sirip (Kabata, 1985). 

2. Organ dalam meliputi : sistem pencernaan, hati, pankreas, dan jantung, 

(Kabata, 1985). 

 

Sedangkan metode yang dilakukan dalam pemeriksaan sampel parasit pada ikan 

yaitu : 

3.5.4.1 Pemeriksaan Organ Luar 

Pemeriksaan organ luar dengan metode kerokan kulit dan metode mount insang.   

a. Metode kerokan kulit dengan cara : 

a) Kulit dari bagian kepala sampai ekor dikerok dengan menggunakan 

scalpel bersih sehingga diperoleh campuran mucus,sel epidermis dan 

parasit-parasit pada kulit. Kerokan kulit dilakukan dari sisi lateral dari 

tubuh, sirip belakang dan pangkal sirip. 

b) Material hasil kerokan kulit diusapkan di atas gelas objek. 

c) NaCl diteteskan di atas usapan dengan pipet tetes hingga merata dan 

ditutup dengan gelas penutup. Usapan tidak boleh tebal untuk 

memudahkan mengidentifikasi parasit, dan preparat harus bebas 

gelembung udara.  

d) Preparat diperiksa di bawah mikroskop (Kabata, 1985). 
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b. Metode mount insang dengan cara : 

a. Sebagian insang diambil dari ikan dengan menggunakan pinset dan gunting 

hindari kerusakan filament untuk pemeriksaan sebanyak mungkin. 

b. Kartilago filamen dipotong menggunakan scalpel. 

c. Potongan insang di tempatkan di atas gelas objek. 

d. NaCl  diteteskan pada preparat hingga merata, dan tutup dengan kaca 

penutup.  

e. Preparat diperiksa di bawah mikroskop untuk memeriksa adanya parasit 

pada lamella (Santoso, 2008). 

 

3.5.4.2 Pemeriksaan Organ Dalam 

Sebelum dilakukan pemeriksaan organ dalam, tubuh ikan dibedah terlebih dahulu. 

Kemudian seluruh organ yang ada dikeluarkan lalu disimpan dalam sebuah cawan 

petri yang berisi larutan fisiologis NaCl. Selanjutnya organ  (sistem pencernaan, hati, 

pankreas, ginjal,  dan jantung)  yang akan diperiksa dipisahkan dan ditempatkan 

dalam cawan petri yang berbeda. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa isi 

dan permukaan bagian dalam organ dan diamati dibawah mikroskop (Akbar, 2011).  

3.5.5 Identifikasi Parasit 

Hasil pemeriksaan parasit pada ikan badut akan akan diidentifikasi jenis 

parasitnya dengan mengacu pada buku parasit ikan Kabata (1985), Lom dan 

Dykova (1992), Hendrix (1994), dan Wiliams and Jones (1993). 

 

 

3.6 Pengamatan Parameter Kualitas Air 

Pengamatan parameter kualitas air meliputi pH, DO, suhu, salinitas, NH3, NO2 

dan NO3. Untuk parameter kualitas air seperti pH, DO, suhu, dan salinitas 
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dilakukan pengukuran dua kali/minggu pada pagi hari di masing-masing tempat 

pemeliharaan ikan badut (indoor, semi outdoor, dan outdoor). Sedangkan untuk 

NH3, dan NO2 dilakukan pengamatan seminggu sekali. 

 

3.7 Analisis Data 

Data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk gambar dan tabel, dan dianalisis 

secara deskriptif (Steel and Torrie, 1993).  Berdasarkan hasil identifikasi parasit 

pada ikan badut (Amphiprion percula), akan dihitung : 

 

3.7.1 Prevalensi 

Prevalensi adalah jumlah hewan yang terinfeksi oleh penyakit pada waktu 

tertentu, dibandingkan dengan total hewan sampel pada waktu tersebut (Cameron, 

2002). Perhitungan angka prevalensi parasit menurut Cameron (2002), sebagai 

berikut :   

            
                           

                              
 

 

Untuk perhitungan prevalensi pada penelitian ini, jumlah ikan yang terinfeksi 

parasit dibagi dengan jumlah total sampel ikan dari tiap lokasi (36 ekor) selama 6 

minggu. Berikut ini kategori infeksi berdasarkan prevalensi (William and 

Bunkley-William 1996). 
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Prevalensi menunjukkan besarnya persentasi ikan yang terinfeksi parasit. Kategori 

always atau selalu menggambarkan bahwa parasit selalu menginfeksi ikan dan 

tingkat infeksi parasit yang ditimbulkan sangat parah (99-100%). Kategori almost 

always atau hampir selalu menggambarkan bahwa parasit hampir selalu 

menginfeksi ikan dan tingkat infeksi parasit yang ditimbulkan parah (98-99%). 

Kategori usually atau biasanya menggambarkan bahwa parasit biasanya 

menginfeksi ikan (70-89%). Kategori frequently atau sering kali menggambarkan 

bahwa parasit tersebut sering kali menginfeksi ikan (50-69%). Kategori commonly 

atau biasa menggambarkan bahwa parasit tersebut biasa menginfeksi ikan (30-

49%). Kategori often atau sering menggambarkan bahwa parasit tersebut sering 

menginfeksi ikan (10-29%). Kategori occasionally atau kadang-kadang 

menggambarkan bahwa parasit kadang-kadang menginfeksi ikan. Kategori rarely 

atau jarang menggambarkan bahwa parasit tersebut jarang menginfeksi ikan (0,1-

<1%). Kategori very rarely atau sangat jarang menggambarkan bahwa parasit 

tersebut sangat jarang menginfeksi ikan (0,01-<0,1%). Kategori almost never atau 

tidak pernah menggambarkan bahwa  parasit tersebut tidak pernah menginfeksi  

ikan. 

 

Frequency of Infection 

Always   = 100-99% 

Almost always  = 98-90% 

Usually   = 89-70% 

Frequently   = 69-50% 

Commonly   = 49-30% 

Often    = 29-10% 

Occasionally   = 9-1% 

Rarely    = < 1-0,1% 

Very rarely   = <0,1-0,01% 

Almost never   = <0,01% 
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3.7.2 Intensitas  

Intensitas adalah jumlah parasit yang menyerang ikan pada waktu tertentu 

dibandingkan dengan jumlah total ikan yang terinfeksi (Cameron, 2002). 

Intensitas parasit dihitung menurut Cameron (2002), dengan menggunakan rumus: 

            
                                     

                           
 

 

 

3.7.3 Indeks Sorensen   

Indeks Sorensen pada penelitian ini digunakan dilakukan untuk mengetahui 

kesamaan parasit  antar lokasi budidaya (indoor, semi outdoor, dan outdoor).  

Adapaun rumus  Indeks  Sorensen munurut Odum (1993) yaitu: 

  
  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 

S    = Indeks Sorensen 

a     = Jumlah spesies ada di A dan B 

b     = Jumlah spesies yang terdapat di B tapi tidak ada di A 

c     = Jumlah spesies yang terdapat di A tapi tidak ada di B 

 


