
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2013 di Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung tepatnya di Laboratorium 

Pembenihan Kuda Laut sebagai tempat selama pemeliharaan dan pemberian 

perlakuan serta di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai tempat 

untuk analisis histopatologi. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Persiapan Penelitian 

3.2.1.1 Pengganasan VNN / Uji Kohabitasi 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengganasan VNN adalah sebagai 

berikut: 

a. Alat : Autoklaf, pellet pestle, cool box, ice pack, ember, aerasi, tabung 

reaksi, pipet tetes, alat bedah, spuit dengan needle 26 G ukuran 1 ml 

(Thermo
TM

), microtube, masker, sarung tangan, milipore (Thermo
TM

) 0,45 

µm.  

b. Bahan : PBS, ikan kerapu tikus yang terserang VNN, alkohol 70%, ikan 

media pengganasan virus. 

 



21 
 

3.2.1.2 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam persiapan wadah dan ikan uji  

adalah sebagai berikut: 

a. Alat : Bak pemeliharaan ikan (ukuran 45 x 35 x 30 cm) 4 buah, aerator, 

selang aerasi, batu aerasi, dan selang sipon. 

b. Bahan : Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) dengan panjang 10 cm 

sebanyak 40 ekor dan pakan buatan (Megami®). 

  

3.2.1.3 Pencampuran Pakan dengan Jintan Hitam 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pencampuran pakan dengan jintan 

hitam adalah sebagai berikut: 

a. Alat : Timbangan digital, mangkok, spatula dan nampan. 

b. Bahan : Pakan buatan (Megami®), jintan hitam (HPA™), dan putih telur 

(sebagai binder).  

 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

3.2.2.1 Pemberian Jintan Hitam dan Uji Tantang 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemberian vaksin dan  

imunostimulan adalah sebagai berikut: 

a.   Alat :   Spuit dengan needle 26 G ukuran 1 ml (Thermo
TM

). 

b. Bahan : Pakan buatan (Megami®), kapsul habatussauda/jintan hitam 

(HPA
TM

) dan isolat virus VNN. 
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3.2.2.2  Pembuatan Preparat Histopatologi 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan preparat histopatologi 

adalah sebagai berikut: 

a. Alat : seperangkat alat bedah, botol film, kaset embedding, botol 

winkler, mesin paraffin mold, mikrotom, floating bath, slide glass, cover 

glass, rak slide, dan refrigator. 

b. Bahan : sampel ikan uji, buffer formalin, larutan bouine, alkohol 70%, 

alkohol 80%, alkohol 95%, alkohol 100%, akuades, formalin, xylol, 

parafin, hematoxylin, eosin, dan entellan. 

 

3.2.3 Pengamatan 

3.2.3.1   Pengamatan Preparat Histopatologi 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam analisa kualitas air adalah sebagai 

berikut: 

a. Alat : Mikroskop binokuler, kamera, dan komputer.  

b. Bahan : Preparat histopatologi yang sudah jadi. 

 

3.2.3.2 Analisa Kualitas Air 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam analisa kualitas air adalah sebagai 

berikut: 

a. Alat : Termometer suhu, pH meter, dan DO meter. 

b. Bahan : Sampel air akuarium pemeliharaan ikan kerapu tikus. 
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3.3 Desain Penelitian 

Penelitian terdiri dari 4 perlakuan, dimana setiap bak perlakuan terdapat 10 ekor 

ikan. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif, analisis yang dilakukan 

menggunakan referensi dari Genten et al. (2009). Perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

Perlakuan A : tanpa penambahan jintan hitam 

Perlakuan B : penambahan 2,5% jintan hitam/kg pakan 

Perlakuan C : penambahan 5% jintan hitam/kg pakan 

Perlakuan D : penambahan 7,5% jintan hitam/kg pakan 

 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

3.4.1.1 Pengganasan VNN / Uji Kohabitasi 

Adapun metode pembuatan isolat VNN adalah sebagai berikut: 

a. PBS, microtube dan pellet pestle di autoklaf. 

b. Organ diambil dari ikan yang terserang VNN. 

c. Organ dimasukkan dalam microtube kemudian ditumbuk menggunakan 

pellet pestle dan ditambahkan PBS steril  20 ml. 

d. Hasil tumbukan di sentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 

menit. 

e. Supernatan diambil kemudian disaring dengan menggunakan milipore 

(Thermo
TM

) 0,45 µm dan dimasukan ke dalam microtube untuk 

mendapatkan isolat virus VNN. 



24 
 

f. Isolat VNN hasil saringan diambil untuk diinjeksikan pada ikan sebanyak 

0,1 ml/ekor dengan menggunakan spuit. 

g. Ikan media disuntikan secara intra peritoneal (i.p). 

h. Ikan media dipelihara dan diamati gejala yang timbul untuk mengetahui 

apakah virus VNN sudah menginfeksi ikan tersebut. 

i. Jika ikan media pengganasan sudah mati ulangi langkah kerja sebelumnya 

dan suntikan kepada ikan kerapu tikus sebagai ikan uji. 

 

3.4.1.2 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

a. Ikan kerapu tikus disiapkan dengan panjang 10 cm sebanyak 40 ekor lalu 

diadaptasikan selama 7 hari; 

b. Ikan dipelihara dan diberi pakan berupa pelet; 

c. Selama masa pemeliharaan atau aklimatisasi dilakukan penyiponan setiap 

pagi dan sore hari. 

 

3.4.1.3 Pembuatan Pakan 

a. Pakan ditimbang sebanyak 1 Kg; 

b. Jintan hitam ditimbang sesuai dosis lalu dicampurkan ke dalam pakan 

dengan bantuan penambahan putih telur ayam (sebagai binder) 

secukupnya sampai jintan hitam menyatu dengan pakan dan aduk dengan 

spatula; 

c. Pellet dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, kemudian didinginkan 

pada suhu kamar dan dikemas dalam wadah. 
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3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

3.4.2.1 Pemberian Jintan Hitam 

Metode pemberian imunostimulan jintan hitam yang sudah tercampur dengan 

pakan adalah dengan dosis 0% jintan hitam/pakan, 2,5% jintan hitam/kg pakan, 

5% jintan hitam/kg pakan, dan 7,5% jintan hitam/kg pakan. 

 

Pakan yang bercampur jintan hitam diberikan pada ikan kerapu tikus setiap hari 

selama pemeliharaan dengan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada 

pukul 08.00 dan 16.00. Pakan yang diberikan pada ikan dengan metode ad libitum 

(sampai ikan kenyang) sesuai perlakuan pada masing-masing bak pemeliharaan.  

 

3.4.2.2 Uji Tantang  

Uji tantang dilaksanakan pada hari ke 38 perlakuan dengan menginjeksikan isolat 

VNN 0,1 ml/ekor ikan dengan cara disuntikkan secara intra peritoneal (i.p). 

 

3.4.2.3 Pembuatan Preparat Histopatologi  

Adapun metode pembuatan preparat histologi adalah sebagai berikut: 

a. Nekropsi 

Proses awal histologi yaitu dengan cara ikan dibedah dan diambil 

jaringannya (otak, mata, hati, ginjal, dan insang). 

 

b. Fiksasi 

Larutan fiksatif yang digunakan adalah buffer formalin 10% (organ otak, 

hati, dan ginjal) dan larutan Bouine (organ mata dan insang).  
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c. Dehidrasi, Clearing, dan Impregnasi 

Larutan yang digunakan pada proses dehidrasi yaitu menggunakan alkohol 

bertingkat dari alkohol 70% sampai alkohol absolut, masing-masing 

selama 2 x 2 jam tiap larutan. Proses clearing menggunakan larutan xylol 

yang direndam selama 2 x 2 jam. Proses impregnasi yaitu menggunakan 

parafin yang direndam selama 2 x 2 jam. Proses dehidrasi, clearing, dan 

impregnasi dilakukan secara manual dengan menggunakan botol winkler 

yang berisi larutan untuk dehidrasi, clearing, dan impregnasi. 

Perlakuannya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Proses Dehidrasi, Clearing, dan Impregnasi berdasarkan SNI 

Proses Waktu (SNI) 

Dehidrasi 

Alkohol 70% 2 jam 

Alkohol 70% 2 jam 

Alkohol 80% 2 jam 

Alkohol 80% 2 jam 
Alkohol 95% 2 jam 
Alkohol 95% 2 jam 

Alkohol absolut 2 jam 
Alkohol absolut 2 jam 

Clearing  

Xylol 2 jam 

Xylol 2 jam 

Impregnasi  

Paraffin 2 jam 

Paraffin 2 jam 

 

d. Embedding 

Setelah proses impregnation kemudian sampel ditempatkan pada paraffin 

mold dengan posisi sesuai tujuan pemeriksaan kemudian ditambahkan 

paraffin cair dan ditutup dengan cassete embedding. Selanjutnya 

dibekukan dan siap dipotong. 
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e. Pemotongan 

Sebelum dipotong dilakukan proses trimming. Proses pemotongan 

dilakukan dengan menggunakan mikrotom. Hasil pemotongan 

diregangkan pada permukaan air floating bath yang bersuhu 42
o
C. 

f. Staining (pewarnaan) 

Pewarnaan jaringan bertujuan untuk memperjelas jaringan serta sel-selnya 

sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Pewarnaan 

menggunakan larutan hematoksilin dan eosin. Teknik pewarnaan yang 

dilakukan menggunakan standar SNI, yaitu dengan langkah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 8. Proses Pewarnaan Preparat Histopatologi 
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g. Mounting (Penempelan) 

Setelah jaringan selesai diwarnai kemudian slide dibersihkan dari kotoran 

yang menempel kemudian diteteskan entellan sebagai perekat lalu ditutup 

dengan cover glass. 

 

3.4.3 Pengamatan 

3.4.3.1 Pengamatan Gejala Klisnis dan Perubahan Fisik 

Pengamatan gejala klinis diamati setelah dilakukannya proses uji tantang. 

Pengamatan yang diamati dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang terlihat di bak 

pemeliharaan, yaitu meliputi nafsu makan ikan, aktivitas berenang ikan, respon 

ikan terhadap rangsangan dari luar, dan perubahan-perubahan atau kerusakan 

bagian tubuh ikan yang tampak dari luar sebelum dilakukan pembedahan. 

 

3.4.3.2 Analisis Preparat Histopatologi 

Setelah selesai proses pembuatan preparat histopatologi, preparat siap untuk 

diamati dibawah mikroskop binokuler dengaan perbesaran 400x.  

 

3.4.3.3 Analisis Kualitas Air 

Parameter kualitas air yang diamati adalah oksigen terlarut, suhu, salinitas, dan 

pH. Oksigen terlarut dianalisa setiap hari pada pagi dan sore hari, sedangkan 

salinitas dan pH dianalisa seminggu sekali. 

 

 

 



29 
 

3.5 Analisa Data 

Data hasil pengamatan tiap perlakuan dianalisis secara deskriptif. Hasil utama 

yang ingin diperoleh adalah perbandingan perlakuan jintan hitam dengan 

konsentrasi 0 %, 2,5%, 5%, dan 7,5% terhadap dan ikan kontrol (tanpa 

penambahan jintan hitam dan tanpa diinfeksi VNN). 

  

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dari awal mulai sampai akhir penelitian dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini: 

 

Gambar 9. Garis Waktu Penelitian 
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