
III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2015 sampai dengan Februari 2015 di

Pusat Konservasi Gajah, Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

Identifikasi dan penghitungan jumlah telur cacing serta cacing dewasa dilakukan

di Laboratorium Parasitologi, Balai Veteriner Lampung.

3.2. Alat dan Bahan

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol sampel untuk menyimpan

sampel feses, mikroskop, kaca objek dan kaca penutup guna identifikasi, gelas

ukur untuk memperoleh volume larutan yang akan digunakan, pipet tetes untuk

mengambil larutan, beaker glass sebagai tempat pengenceran sampel feses,

saringan dan alat penumbuk digunakan untuk menyaring sampel feses, kamera

digital Canon powershot A2300 HD untuk dokumentasi foto, neraca analitik

digital untuk menimbang berat sampel feses, masker dan sarung tangan.
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Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah feses gajah, air dan larutan

formalin 4%.

3.3. Metode Penelitian

Metode pengambilan sampel dilakukan secara stratified random sampling,

sampel diambil berdasarkan perbedaan usia yang terdiri dari usia anak - anak (1

– 3 tahun), usia jantan dewasa (19 – 36 tahun) dan betina dewasa (19 – 46

tahun). Jumlah sampel diambil sebanyak 20% dari populasi yang berjumlah 68

ekor gajah, sehingga diperoleh 15 sampel feses gajah yang sudah terpilih di

Pusat Konservasi Gajah. Untuk identifikasi dan prevalensi cacing digunakan

metode pemeriksaan langsung (natif) berdasarkan acuan dalam Thienpont and

Rochette, (1979) dan Dunn, (1984).

3.4. Metode Kerja

3.4.1. Pengambilan Sampel

Sampel feses gajah yang akan diperiksa diambil sebanyak 10% dari berat

feses saat defekasi 1 – 3 kg, kemudian sampel dimasukkan ke dalam botol

yang telah disediakan. Selanjutnya tambahkan larutan formalin 4% hingga

sampel terendam, botol sampel ditutup rapat dan diberi label serta

keterangan tentang data dari gajah yang diteliti. Data tentang gajah dari
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lapangan yang didapat akan dicocokkan dengan software data base yang

terdapat di Pusat Konservasi Gajah untuk memperoleh informasi yang

lebih lengkap tentang gajah yang akan diteliti.

3.4.2. Metode Pemeriksaan Langsung (natif)

Pemeriksaan terhadap feses dilakukan dengan mengambil sebanyak 8

gram dari feses yang sudah diberi formalin. Ditambahkan air 10 ml guna

pengenceran kemudian disaring. Kemudian sampel diambil menggunakan

pipet tetes dan diletakkan di atas kaca objek. Setelah itu ditutup dengan

gelas penutup dan diamati menggunakan mikroskop (Colville, 1991).

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif

yang meliputi jenis, jumlah dan prevalensi. Untuk menghitung prevalensi

digunakan rumus berdasarkan Fuentes, et al., (2004) sebagai berikut :

Jumlah gajah yang diperiksa dan terinfeksi nematoda & trematoda

Jumlah seluruh gajah yang diperiksa

Sebagai data pendukung, dilakukan pengamatan terhadap lingkungan meliputi

suhu, sumber pakan dan sumber air. Pencatatan juga dilakukan terhadap usia

gajah, komposisi makanan dan status kesehatan gajah yang akan diambil

fesesnya.
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