
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013 di 

Laboratorium Budidaya Perikanan Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian 

UNILA dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Balai Besar Pengembangan dan 

Budidaya Laut Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan  

 

Adapun alat yang digunakan antara lain bak pemeliharaan 4 buah (4 perlakuan), 

aerator, selang aerasi, batu aerasi, timbangan digital, spatula, autoklaf, pellet 

pestle, cool box, ice pack, ember, pipet tetes, alat bedah, sarung tangan, masker, 

spuit dengan needle 26 G ukuran 1 ml, tabung eppendorf, haemocytometer, kaca 

penutup, pipet tetes, mikroskop, baki, spidol, gelas objek, tabung hematokrit 

dengan heparin, cawan petri‚ erlenmeyer‚ tabung reaksi‚ spreader‚ sentrifuge‚ 

mikropipet‚ yellow tip‚ mikrotube (1‚5 ml) ‚ mikroplate well‚ gelas objek‚ 

mikroskop‚ termometer suhu, pH meter, dan DO meter.  

 

Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu kerapu tikus (Cromileptes altivelis) 

dengan bobot sekitar 36 gr sebanyak 40 ekor, pakan buatan (Megami®), ekstrak 
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jintan hitam (HPA™), putih telur, larutan EDTA 10%, etanol, larutan turk, 

methanol, giemsa, aquades, minyak imersi, kretosoel (lilin), darah ikan kerapu 

tikus, media TSA‚ bakteri Vibrio alginolyticus‚ formalin 1‚5%‚ PBS‚ alkohol 

70%, leukosit‚ etanol absolut‚ safranin 0‚15%, sampel air akuarium pemeliharaan 

ikan kerapu tikus. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

1.1. Persiapan wadah dan ikan uji 

Wadah yang akan digunakan berupa bak sebanyak 4 buah. Wadah disusun dan 

dilabeli secara acak. Sebelum digunakan bak dibersihkan dan dilakukan disinfeksi 

kemudan diisi air yang telah diendapkan dan diaerasi selama 24 jam. Ikan kerapu 

tikus disiapkan dengan ukuran ±36 gr sebanyak 40 ekor lalu diadaptasikan dalam 

wadah uji selama 7 hari. Ikan dipelihara dan diberi pakan berupa pellet 

(Megami®). Selama masa pemeliharaan atau adaptasi dilakukan manajemen 

kualitas air dan kesehatan ikan. 

 

1.2. Pembuatan Pakan 

Pakan yang digunakan berupa pellet apung dan ditimbang sebanyak 1 kg. Jintan 

hitam ditimbang sesuai dosis lalu dicampurkan ke dalam pakan dengan bantuan 

penambahan putih telur ayam sebagai binder dan diaduk dengan spatula. Pellet 

dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, kemudian didinginkan pada suhu 

kamar dan dikemas dalam wadah. 
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1.3. Peningkatan Virulensi Viral Necrosis Virus (VNN) 

Kerapu tikus yang positif terinfeksi VNN disiapkan. Sampel tersebut didapatkan 

dari koleksi di Balai Besar Pengembangan dan Budidaya Laut Situbondo . Sampel 

yang terbukti positif dari hasil Uji PCR (Polymerase Chain Reaction) diisolasi 

berdasarkan Postulat River. Adapun metode pembuatan isolat VNN yakni organ 

(otak. mata, ginjal, hati, otot daging) diambil dari ikan yang terserang VNN dan 

digerus dengan menggunakan mortar. Organ yang sudah digerus dimasukkan ke 

microtube dan ditambahkan PBS steril 1 ml. Microtube dimasukkan ke dalam 

stirrer dengan kecepatan 12000 rpm selama 10 menit. Kemudian air gerusan 

disaring dengan menggunakan milipore (Thermo
TM

) 0,45 µm dan dimasukan ke 

microtube untuk mendapatkan virus VNN yang akan diganaskan. Air hasil 

saringan diambil sebanyak 1ml dengan menggunakan spuit. 

 

Kerapu tikus yang sehat disuntikan dengan isolat VNN tersebut secara intra 

peritoneal. Kemudian ikan dipelihara dan diamati gejala yang timbul untuk 

mengetahui perkembangan infeksi VNN pada ikan tersebut. Jika ikan mati dan 

menunjukkan gejala klinis terserang VNN maka organ-organnya diambil dan 

dibuat isolat VNN yang lebih banyak. Isolat VNN dalam microtube disusun pada 

rak dan selanjutnya dimasukkan kedalam freezer dengan suhu -81 
0
C. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

2.1. Pemberian Pakan dengan Penambahan Jintan Hitam 

Dalam penelitian ini ikan dikelompokkan ke dalam 4 bak perlakuan dengan dosis 

pemberian jintan hitam 0%‚ 2‚5%‚ 5% dan 7‚5% /kg pakan. Kerapu tikus ukuran 

8-10 cm dikelompokkan dalam empat bak perlakuan masing-masing berjumlah 10 

ekor. Masing-masing ikan diberi pakan pellet dengan frekuensi dua kali sehari 

secara ad libitum (sampai ikan kenyang). Ikan perlakuan diberi tambahan jintan 

hitam dengan konsentrasi sebanyak 2,5% jintan hitam /kg pakan, 5% jintan hitam 

/kg pakan, dan 7,5% jintan hitam /kg pakan selama 38 hari (5 minggu). 

 

2.2. Uji Tantang  

Uji tantang dilakukan pada hari ke-38 pemberian pakan dengan penambahan 

imunostimulan dari jintan hitam dengan menginfeksikan filtrat sampel kerapu 

tikus yang positif terinfeksi VNN. Uji tantang dilakukan pada ikan uji kerapu 

tikus yang diberi jintan hitam maupun ikan kontrol sebanyak 0‚1 ml/ekor filtrat 

VNN secara intraperitonial.  

 

2.3. Pengambilan Darah 

Pengambilan darah melalui vena kaudal yang berada di pangkal ekor ikan 

menggunakan spuit ukuran 1 ml. Sebelumnya, jarum suntik dan tabung ependorf 

dibilas dengan larutan EDTA 10% untuk mencegah pembekuan darah. Darah 

disimpan dalam mikrotube ukuran 1‚5 ml. Pengambilan sampel darah ikan 
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dilakukan pada hari ke-0 (sebelum penambahan imunostimulan jintan hitam), hari 

ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-42 (hari ke-4 setelah uji tantang). 

 

3. Tahap Pengamatan 

3.1. Perhitungan Total Leukosit 

 

Perhitungan total leukosit dalam penelitian ini dilakukan menurut Blaxhall dan 

Daisley (1973) dengan sedikit modifikasi. Pertama kali bilik hitung 

haemocytometer dan kaca penutupnya dibersihkan dengan etanol, kemudian 

dipasang kaca penutup pada haemocytometer. Sampel darah dihisap dengan pipet 

berskala sampai 0,5 dilanjutkan dengan menghisap larutan turk sampai skala 11 

(pengenceran 1:20), kemudian digoyangkan selama 3 menit agar bercampur 

homogen. Empat tetesan pertama dibuang, tetesan berikutnya dimasukan kedalam 

haemocytometer dengan meletakan ujung pipet pada bilik hitung tepat batas kaca 

penutup dan dibiarkan selama 3 menit agar leukosit mengendap dalam bilik 

hitung. Bilik hitung diletakkan di bawah mikroskop menggunakan pembesaran 

lemah. Penghitungan dilakukan pada 4 kotak besar haemocytometer. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung adalah sebagai berikut: 

Total leukosit/mm
3
 =  jumlah sel leukosit terhitung x pengenceran x            1 

       Volume kotak besar 

 

3.2. Persentase Diferensial Leukosit (Neutrofil, Monosit dan Limfosit) 

Perhitungan diferensial leukosit (neutrofil, monosit dan limfosit) dilakukan 

menurut Amlacher (1970) dengan sedikit modifikasi adalah sebagai berikut: 
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a. Pembuatan sediaan apus darah 

Kaca objek dibersihkan dengan etanol. Kemudian diteteskan darah ikan uji sekitar 

1 cm dari ujung sebelah kiri kaca objek. Kemudian sisi kiri kaca objek dipegang 

dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Kaca pemulas dipegang dengan tangan 

kanan dan diletakkan di depan tetesan darah membentuk sudut sekitar 30
o 

dari 

kaca objek membuka ke kanan. Kaca pemulas disentuhkan pada tetesan darah 

kemudian digeser kearah kanan sehingga darah tersebut akan menyebar sepanjang 

sisi kaca pemulas. Sudut antara kedua kaca objek harus dijaga agar tetap 30
o 

kemudian kaca pemulas didorong dengan mantap dan cepat sepanjang kaca objek, 

selanjutnya dikeringanginkan dan siap untuk diwarnai. 

 

b. Cara pewarnaan giemsa 

Sediaan apus darah diletakkan di baki dengan sediaan apus di sebelah atas. 

Sediaan tersebut digenangi dengan methanol secukupnya selama 5-10 menit 

kemudian kelebihan methanol yang terdapat pada sediaan dibuang, selanjutnya 

digenangi dengan giemsa selama 25 menit. Dibilas dengan akuades dan 

dikeringanginkan. 

 

c. Cara pemeriksaan 

Minyak imersi diteteskan pada bagian sediaan yang eritrositnya tidak saling 

menumpuk diamati dengan perbesaran kuat (objektif 100x). Macam-macam 

bentuk leukosit dihitung sepanjang sediaan apus darah. Perhitungan dihentikan 

bila jumlahnya telah mencapai 100 sel leukosit dan hasilnya dihitung dalam 

persen (%). 
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3.3. Pengukuran Kadar Hematokrit 

 

Dalam Penelitian ini pengukuran kadar hematokrit pada darah dilakukan menurut 

Anderson and Siwicki (1993) dengan sedikit modifikasi. Sampel darah dimasukan 

kedalam tabung hematokrit sampai kira-kira 4/5 bagian tabung, ujungnya 

(bertanda merah) disumbat dengan kretoseal. Hematokrit tersebut disentrifus 

selama 15 menit dengan kecepatan 3.500 rpm. Pengukuran kadar hematokrit 

dilakukan dengan membandingkan volume padatan sel darah dengan volume 

seluruh darah pada skala hematokrit. 

 

 

 

3.4. Uji Aktifitas Fagositosis 

 

Pengujian aktifitas fagositosis dari leukosit yang dilakukan merujuk pada 

Amlacher (1970) dengan sedikit modifikasi. V.alginolyticus dikultur pada TSA, 

dan diinkubasi pada 37
o
C selama 24 jam. Kultur V.alginolyticus dipanen dengan 

penambahan PBS dan dibunuh dengan 2% formalin selama 24 jam. 

V.alginolyticus dicuci dengan menggunakan PBS sebanyak 3 kali dengan 

sentrifugasi pada 3000 rpm selama 15 menit. Kepadatan V.alginolyticus 

diestimasi dengan spektrofotometer. Tabung kapiler hematokrit diisi dengan 

sampel darah+EDTA dan disentrifus dengan cara yang sama seperti pada uji 

leukokrit dan hematokrit. Tabung kapiler hematokrit kemudian dipotong pada 

batas antara eritrosit dan leukosit, bagian leukosit ditampung pada mikrotube. 

Leukosit sebanyak 100 l dimasukkan dalam mikroplate well, kemudian ditambah 

Kadar Hematokrit =  volume sel darah merah  x 100% 

total darah 
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dengan V.alginolyticus (kepadatan 10
8
 sel/ml) dengan volume yang sama. 

Kemudian V. alginolyticus dicampur dengan  leukosit secara pipetting dan 

diinkubasi selama 20 menit. Berikutnya sampel dari mikroplate well  diambil 

sebanyak 5 l dan diletakkan pada objek glass, dibuat preparat ulas, dan 

didiamkan dengan cara dikeringanginkan. Objek glass difiksasi dengan etanol 

(95%) selama 5 menit, dan dikeringanginkan. Kemudian preparat diwarnai 

dengan safranin (0,15%) selama 10 menit dan diamati dengan mikroskop 

perbesaran 1000x, minimal 100 sel. Sel dengan aktifitas fagositosis dan sel yang 

tidak beraktifitas fagositosis dihitung minimal 100 sel. Kemudian aktifitas 

fagositosis (AF), dihitung dengan rumus : 

                  AF (%) = 



diamatiyangfagosit

aktifyangfagosit
 x 100%         

 

3.5. Perhitungan Relative Percent Survival (RPS) dan Survival Rate (SR) 

Kerapu Tikus 

Pengamatan jumlah kematian ikan dari masing-masing perlakuan dilakukan setiap 

hari dimulai dari uji tantang hingga akhir perlakuan. Selanjutnya dihitung 

kelangsungan hidup relatif menurut Ellis (1988) dengan rumus sebagai berikut : 

RPS = [ 1 – v ] x 100% 

k 

Keterangan: RPS = Relative Percent Survival 

  v =  mortalitas ikan yang diberi perlakuan 

  k =  mortalitas ikan kontrol 
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Sedangkan Laju Sintasan atau SR (Survival Rate), dihitung berdasarkan rumus:                                         

                        SR = %100x
No

Nt
     

                   Keterangan : 

                    Nt : jumlah ikan hidup pada akhir penelitian 

                    No : jumlah ikan pada awal penelitian 

 

 

3.6. Perhitungan Mean Time to Death 

Waktu rerata kematian (mean time to death, MTD) diukur dengan menghitung 

waktu rata-rata yang dibutuhkan virus untuk membunuh ikan kerapu tikus. 

Perhitungan MTD dilakukan sesuai dengan rumus baku: 

   MTD =  









n

i

n

i

bi

aibi

1

1  

Keterangan :  

a : waktu kematian pada hari ke-i 

 b : jumlah ikan yang mati pada hari ke-i (ekor) 

 

3.7. Kualitas Air 

Parameter kualitas air yang diamati adalah oksigen terlarut, pH, amoniak, salinitas 

dan suhu. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan secara harian dan berkala 

atau mingguan. Kualitas air dijaga dengan melakukan penyiponan setiap pagi dan 

dilakukan pergantian air setiap hari sebanyak 10% sampai 20% dari volume air. 
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D. Analisis Data 

Data hasil pengamatan meliputi beberapa parameter-parameter hematologi yaitu 

total leukosit‚ diferensial leukosit‚ kadar hematokrit dan aktivitas fagositosis serta 

parameter-parameter kualitas air yaitu suhu‚ oksigen terlarut‚ pH dan salinitas. 

Data pada penelitian ini dianalisis secara dekskriptif dan disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik.  

 

 


