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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2014 di 

Laboratorium dan Fasilitas Karantina Marine Research Center (MRC) PT.Central 

Pertiwi Bahari (CPB) Hatchery Suak, Lampung Selatan. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini atara lain, container box 

100L, selang aerasi, batu aerasi, pH meter, refraktometer, DO meter, termometer, 

baki, scoopnet, cool box, ice pack, syringe, timbangan analitik, kaca preparat, 

tissue, laminar, cawan petri, labu Erlenmeyer, tabung Effendorf, spreader, jarum 

ose, pembakar bunsen, mikropipet, tip, hemocytometer, mikroskop, vortex, 

sentrifuge, shaker, lemari pendingin, autoclave, dan inkubator. 

Bahan yang digunakan antara lain pakan udang (CP 003), minyak ikan, air 

laut steril, aquades, TCBS, PBS, NaCl 2%, formalin 10%, alkohol 70%, udang 

vaname ukuran 5 gram, isolat Vibrio harveyii. Sementara itu, bahan yang 

digunakan untuk pembuatan preparat ulas darah adalah Nacl 0,45 M sebagai 

antikoagulan, Rosebengal, etanol 95% dan larutan Giemsa 10%. 
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3.3  Desain Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Jumlah perlakuan pada penelitian ini sebanyak 3 perlakuan dan 

masing-masing perlakuan diulang empat kali. Konsentrasi minyak ikan yang 

ditambahkan dalam pakan adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan minyak ikan lemuru dengan konsentrasi 3% (A) 

2. Penambahan minyak ikan patin dengan konsentrasi 3% (B) 

3. Tanpa penambahan minyak ikan (K/ kontrol) 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + ϵij 

Keterangan : 

Yij : Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan k-j 

μ : nilai tengah umum 

τi : Pengaruh perbedaan jenis minyak ikan ke-i 

ϵ ij : Galat percobaan pada perbedaan jenis minyak ikan ke-i ulangan ke-j 

i : Perlakuan perbedaan jenis minyak ikan 1, 2, 3 

j : Ulangan (1, 2, 3,4) 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

3.4.1  Persiapan Pakan 

Pakan yang telah dicampur dengan minyak ikan kemudian dikeringkan 

dalam temperatur ruang. Pelet yang sudah kering selanjutnya dimasukkan dalam 

kantong plastik, disimpan dalam lemari pendingin dan siap untuk digunakan. 
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3.4.2  Persiapan Wadah Pemeliharaan 

1. Menyiapkan container box sebanyak 12 buah 

2. Sebelum dilakukan penelitian container dicuci bersih dan diisi air 

sebanyak 50 L. 

3. Selanjutnya masing-masing container dilengkapi dengan selang dan batu 

aerasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen. 

 

3.4.3  Penebaran Udang Vaname 

Setelah persiapan wadah dan pengadaan pakan selanjutnya dilakukan 

penebaran udang vaname ukuran 5 gram sebanyak 20 ekor pada tiap container 

box berukuran 100 L. 

 

3.4.4   Pemeliharaan 

Pemeliharaan udang vaname selama 14 hari dalam container box 

dilakukan dengan pengontrolan kualitas air secara teratur dan pemberian pakan 

empat kali sehari, yaitu pukul 07.00, 11.00, 14.00 dan pukul 16.30. Jenis pakan 

yang diberikan yaitu pakan tenggelam, karena sesuai dengan sifat dan tingkah 

laku makan udang vaname yang senang hidup di dasar perairan. Penyiponan 

dilakukan setiap hari sebelum pemberian pakan atau jika terdapat sisa pakan dan 

penumpukan kotoran yang dapat mengganggu kualitas air. 
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3.4.5 Pergantian Air 

Proses pergantian air dilakukan bila air sudah terlihat keruh sehingga tidak 

terjadi perubahan kualitas air secara tiba-tiba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

stress pada udang. Penambahan air sebanyak 10% dari total volume air. 

 

3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati pada penelitian ini antara lain kuantitas bakteri, 

perhitungan hematosit  menggunakan metode Total Haemocyte Count (THC), 

Differential Haemocyte Count (DHC), uji tantang dengan Vibrio harveyii, 

aktivitas fagositosis, Relative Percent Survival (RPS) dan parameter kualitas air 

sebagai data penunjang. 

 

3.6 Kualitas Air 

Kisaran pH air yang cocok untuk budidaya udang vaname secara intensif 

berkisar antara 7,4-8,8 dengan nilai optimum 8,0 ppm (Wyban, 1991). Udang 

vaname dapat tumbuh optimum pada salinitas 15-25 ppt bahkan pada beberapa 

penelitian pada 5 ppt masih layak untuk pertumbuhan (Soemardjati, 2006). 

Sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan udang vaname antara 26-32 

(Haliman, 2005). Parameter kualitas air diamati setiap hari sebagai data 

penunjang. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan setiap hari yaitu suhu, 

oksigen terlarut, pH dan salinitas. 

 

 

 



 
 

19 

 

3.7 Total  Haemocyte Count (THC) 

Pengambilan haemolymph udang dilakukan pada bagian pangkal pleopod 

pada segmen abdominal dekat lubang genital. Secara singkat, sekitar 1 ml 

haemolymph diambil dari ventral sinus pada pangkal ruas tubuh pertama dengan 

menggunakan syringe 1 ml. Ambil 50 μL masukkan kedalam microtube steril 

yang telah berisi 50 μL NaCl 0,45 M dan aduk perlahan menggunakan micropipet. 

Siapkan microtube steril lainnya dan isi dengan 20 μL pewarna Rosebengal. 

Kemudian masukkan 50 μL haemolymph yang telah diencerkan ke dalam 

microtube berisi Rose Bengal. Setelah itu ambil 10 μL lalu tetesi ke 

haemocytometer untuk menghitung Total Haemocyte Count (THC). Haemolymph 

diambil dengan interval waktu hari ke-0, 7, 14, 21 dan selanjutnya ditempatkan 

dalam microtube steril dan disimpan dalam cool box. Penghitungan jumlah total 

hemosit (THC) dilakukan menggunakan haemocytometer dengan prosedur 

(Campa-Cordova et al., 2002). 

         Jumlah sel yang dihitung 

THC   :   (----------------------------------) X Pengenceran X 10
6
 

          Volume dihitung 

 

3.8  Differential Haemocyte Count (DHC) 

Perhitungan diferensial hemosit menurut Amlacher (1970) yang  

dimodifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Setetes hemosit ditempatkan di atas gelas objek yang bersih (direndam etanol), 

lalu ujung gelas objek kedua ditempatkan di atas gelas objek pertama hingga 

membentuk sudut 30o 

2. Gelas objek kedua digeser ke arah belakang menyentuh tetesan darah hingga 
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menyebar. Kemudian gelas objek kedua digeser ke arah berlawanan hingga 

terbentuk lapisan tipis hemosit, dibiarkan hingga kering. 

3. Preparat difiksasi dengan etanol 95% selama 5 menit, lalu diangkat dan 

dibiarkan kering udara. 

4. Pewarnaan preparat dilakukan selama 10 menit dalam wadah pewarnaan 

dengan larutan giemsa, lalu diangkat dan dibilas dengan air mengalir, 

kemudian dibiarkan kering udara. 

5. Preparat ulas darah kemudian ditempatkan di bawah mikroskop, diberi imersi, 

dan diamati dengan perbesaran 100 kali. Kemudian dihitung jenis-jenis 

hemosit dan dihitung persentasenya. 

 

3.9 Uji Aktivitas Fagositosis 

Pengujian aktifitas fagositosis dari leukosit menurut Amlacher (1970)  

adalah  sebagai berikut: 

1. V. harveyii dikultur pada TSA, dan diinkubasi pada 30
o
C selama 24 jam. 

2.  Kultur V. harveyii dipanen dengan penambahan PBS dan dibunuh dengan 

2% formalin selama 24 jam.  

3. V. harveyii dicuci menggunakan PBS sebanyak 3 kali dengan sentrifugasi 

pada 8000 rpm selama 2 menit. Kepadatan V. harveyii diestimasi dengan 

Total Plate Count (TPC). 

4. Microtube diisi dengan sampel hemosit+NaCl 0,45 M dan disentrifuse. 

5. Hemosit sebanyak 100 l dimasukkan dalam effendorf, kemudian ditambah 

dengan V. harveyii  (kepadatan 10
8
 sel/ml) dengan volume yang sama.  
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6. V. harveyii dicampur dengan hemosit secara pipetting dan diinkubasi selama 

20 menit.  

7. Sampel dari effendorf  diambil sebanyak 5 l dan diletakkan pada gelas 

objek, dibuat preparat ulas dan didiamkan hingga kering  

8. Gelas objek difiksasi dengan etanol (95%) selama 5 menit dan diangin - 

anginkan.  

9. Preparat diwarnai dengan safranin (0,15%) selama 10 menit dan diamati 

dengan mikroskop perbesaran 1000x, minimal 100 sel.  

10. Sel yang beraktifitas fagositosis dan sel yang tidak beraktifitas fagositosis 

dihitung minimal 100 sel.  

11. Kemudian aktifitas fagositosis (AF), dihitung dengan rumus : 

                  AF (%) = 



diamatiyangfagosit

aktifyangfagosit
 x 100%         

 

3.10 Uji Tantang 

Setelah 14 hari pemberian pakan perlakuan, udang (20 ekor/wadah) diuji 

tantang dengan bakteri Vibrio harveyii. Sebelum dilakukan uji tantang, aerator 

dimatikan terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit, kemudian udang diuji 

tantang melalui injeksi intramuskular 0,1 mL larutan bakteri V. harveyii 1x10
8
 

cfu/mL pada ruas tubuh ke tiga. Selanjutnya udang dimasukkan kembali ke dalam 

container. Selama periode uji tantang, udang diberi pakan kontrol. Kualitas air 

dimonitor agar berada dalam kondisi stabil dan penggantian air dilakukan setiap 

3-4 hari sekali tergantung pada kondisi air. Udang mati dikeluarkan setiap hari 

guna mengkonfirmasi bahwa penyebab kematian adalah V. harveyii. Pengamatan 

terhadap mortalitas dilakukan setiap hari selama 7 hari setelah uji tantang.  
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3.11 Tingkat Perlindungan Relatif (Relative Percent Survival/ RPS) 

Pengamatan dilakukan secara visual dengan melihat dan menghitung 

udang yang mati setiap hari pada unit perlakuan, dan diamati setiap hari. Nilai 

RPS dihitung sebagai berikut: 

     Persentase kematian udang yang diuji tantang 

RPS =     1 –  (------------------------------------------------------) X 100% 

      Persentase kematian udang yang tidak diuji tantang 

 

 

3.12 Analisis data  

Data hasil pengamatan meliputi total hemosit, diferensial hemosit, dan 

aktifitas fagosit dianalisa dengan uji ANOVA menggunakan software SPSS. 

Apabila hasil uji berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan uji BNT pada 

selang kepercayaan 95%. Parameter kualitas air dianalisa secara deskriptif. 


