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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan sampel berupa feses rusa timor dan rusa totol  dilaksanakan 

di Pendopo Tulungagung. Pemeriksaan  sampel di lakukan di Laboratorium 

Helmintologi Departemen Parasitologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini di mulai  bulan Juni 2014. 

 

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pot sampel, glove, 

kertas etiket (label), sendok plastik, gelas pengaduk atau lidi, gelas plastik, 

saringan teh ukuran kecil, tabung sentrifus, rak tabung, sentrifus, gelas objek, 

gelas penutup, pipet Pasteur, spatula, timbangan Sartorius, kamar McMaster, 

mikroskop dan kamera. 

 

3.2.2  Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah feses rusa timor 

(Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) segar, larutan Formalin 10%, 

larutan gula jenuh dan air PAM. 
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3.3  Metode Dan Prosedur Penelitian 

3.3.1  Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel feses diambil berdasarkan total populasi rusa yang ada di Pendopo 

Tulungagung yang terdiri dari 17 rusa timor dan 7 rusa totol. Dalam penelitian ini 

feses yang diambil adalah feses dalam keadaan segar. Sampel feses diambil 

secukupnya (± 5 gram)  lalu dimasukan ke dalam pot sampel dan diberi formalin 

10% sebagai pengawetnya. Setelah itu, pada setiap pot sampel di beri label atau 

penanda  yang menentukan identitas rusa timor dan rusa totol. Sampel feses 

dibawa ke Laboratorium Helmintologi Departemen Parasitologi Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk diproses lebih lanjut (Mumpuni 

dkk, 2007). 

 

3.3.2 Pemeriksaan Sampel 

 Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Helmintologi Departemen 

Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya dengan 

metode natif, sedimentasi, dan pengapungan.  

 

3.3.2.1  Metode Natif 

 Metode ini dipergunakan untuk pemeriksaan secara cepat dan baik untuk 

infeksi berat, tetapi untuk infeksi ringan sulit ditemukan telur cacing. Metode ini 

dilakukan dengan mengambil sedikit feses dengan lidi atau gelas pengaduk, 

kemudian diletakkan pada gelas objek lalu ditetesi air. Feses diratakan dengan lidi 

atau gelas pengaduk kemudian ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya 
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dilakukan pemeriksaan mikroskopis dengan pembesaran 100 kali  (Mumpuni dkk, 

2007). 

 

3.3.2.2 Metode Sedimentasi 

 Feses dimasukkan ke dalam gelas plastik lalu ditambahkan air dengan 

perbandingan 1 bagian feses dengan 10 bagian air, diaduk sampai homogen 

kemudian disaring, hasil saringan (filtrat) dimasukkan ke dalam tabung sentrifus 

selanjutmya disentrifus selama 3-5 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Setelah 

selesai disentrifus, supernatan dibuang sedangkan endapannya ditambahkan air 

lagi seperti tahap sebelumnya, dan kemudian disentrifus lagi selama 3-5 menit 

dengan kecepatan 1500 rpm. Proses diulangi beberapa kali sampai supernatan 

jernih. Setelah jernih, supernatan dibuang hingga tersisa sedikit, kemudian diaduk 

dan diambil satu tetes dengan pipet Pasteur. Diletakkan pada gelas objek 

kemudian ditutup dengan cover glass. Selanjutnya sampel diperiksa dibawah 

mikroskop dengan pembesaran 100 kali (Mumpuni dkk., 2007). 

 

3.3.2.3 Metode Pengapungan  

 Feses dimasukkan ke dalam gelas lalu ditambahkan air dengan dengan 

perbandingan 1 bagian feses dengan 10 bagian air, diaduk sampai rata kemudian 

disaring, hasil saringan dimasukkan ke dalam tabung sentrifus selanjutnya 

disentrifus selama 3-5 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Supernatan dibuang 

sedangkan endapannya ditambah air lagi, kemudian disentrifus lagi lagi selama 3-

5 menit dengan kecepatan 1500 rpm, proses ini diulangi hingga supernatanya 
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jernih. Setelah jernih supernatan dibuang hingga tersisa sedikit, ditambahkan zat 

apung (digunakan gula jenuh)  hingga ketinggian 1 cm dibawah mulut tabung, 

diaduk dengan gelas pengaduk, kemudian disentrifus dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 3-5 menit. Kemudian ditambahkan larutan gula jenuh sedikit demi sedikit 

memakai pipet Pasteur sampai permukaan cembung, lalu diletakkan cover glass 

pada permukaan tabung selama 5 menit. Cover glass diangkat dan diletakkan di 

atas objek glass dan diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali 

(Mumpuni dkk., 2007). 

 

3.3.2.4 Perhitungan TCPGT  

 Sampel yang dinyatakan positif dilanjutkan dengan perhitungan TCPGT 

(Telur Cacing Per Gram Tinja) dengan metode McMaster, dengan cara: 

menimbang feses sebanyak 2 gram. Setelah itu dilumatkan dan ditambah larutan 

gula jenuh kira-kira 30 ml, kemudian disaring ke dalam gelas beker. Mortar dicuci 

dengan air gula jenuh dan air cuciannya dituangkan lagi ke dalam saringan. 

Menambahkan air gula lagi sehingga mencapai 60 ml. Larutan dikocok sampai 

homogen, setelah itu mengambil larutan homogen tersebut dengan pipet dan 

mengisikannya ke dalam kamar-kamar McMaster hingga penuh, ditunggu 2-3 

menit maka telur akan terapung. Menghitung banyaknya telur di daerah bergaris, 

maka diperoleh banyaknya telur dalam 0,5 ml larutan. Bila banyak rata-rata telur 

dalam tiap daerah bergaris dikalikan 60, maka diperoleh banyaknya telur dalam 

tiap gram tinja (Mumpuni dkk., 2007). Rumus perhitungan jumlah TCPGT 

dengan metode McMaster adalah sebagai berikut: 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PREVALENSI DAN DERAJAT INFEKSI CACING 
SALURAN PENCERNAAN Cervus timorensis (Blainville 1822) (RUSA TIMOR) DAN Axis axis 
(Exrl 1788) (RUSA TOTOL) DI PENDOPO TULUNGAGUNG

NIKEN RAHMAWATI



34 
 

                   n    

TCPGT = 

    N 

  

Keterangan :  

 n = jumlah telur cacing 

  N = jumlah kamar hitung 

 60 = banyak pengenceran (ml)   (Mumpuni dkk., 2007).  

  

3.4  Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian ini digunakan rancangan penelitian observational non 

eksperimental jenis survey deskriptif analitik. 

 

3.5 Peubah yang Diamati 

1) Variabel tergantung: prevalensi infeksi cacing saluran pencernaan 

dan derajat infeksi (TCPGT) cacing saluran pencernan. 

2) Variabel bebas: genus rusa 

 

3.6   Analisis Data 

 Data yang diperoleh dihitung dengan rumus prevalensi untuk memperoleh 

angka prevalensi cacing saluran pencernaan pada rusa timor dan rusa totol di 

Pendopo Tulungagung. 

  Rumus yang digunakan (Murtidjo, 1994) 

   Angka prevalensi =  Jumlah hewan terinfeksi  x 100% 

                        Jumlah populasi sampel 

 Hasil perhitungan TCPGT yang diperoleh digunakan untuk mengetahui 

derajat infeksi cacing saluran pencernaan rusa timor dan rusa totol. Jumlah telur 

X60 
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cacing per gram tinja kurang dari 500 telur dinyatakan infeksi ringan. Jumlah telur 

cacing per gram tinja 500-1000 telur termasuk infeksi sedang dan perhitungan 

telur cacing per gram tinja lebih dari 1000 telur dinyatakan infeksi berat 

(Abouzeid et al., 2010). 

 Adanya hubungan atau pengaruh antara perbedaan genus rusa terhadap 

infeksi cacing saluran pencernaan diketahui dengan analisis menggunakan 

Relative Risk, dan untuk mengetahui perbedaan derajat infeksi (TCPGT) cacing 

saluran pencernaan rusa timor dan rusa totol di Pendopo Tulungagung dilakukan 

analisis statistik dengan Mann-Whitney U test. Analisis statistik dilakukan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for 

Windows rel. 16.0. 
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3.7  Diagram Alir Penelitian 
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Derajat Infeksi (TCPGT) 

Analisis Data 

Negatif 

Perhitungan Prevalensi 
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