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BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan September sampai 

bulan Nopember 2014 di Laboratorium Patologi Veteriner, Laboratorium 

Bakteriologi dan Mikologi Veteriner, dan Laboratorium Farmakologi Veteriner 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. 

3.2  Bahan dan Materi Penelitian  

3.2.1  Hewan coba 

Hewan coba yang digunakan adalah ikan gurami sebanyak 25 ekor dengan 

rata-rata berat badan 200-300 gram dengan umur 3 bulan dan diperoleh dari Balai 

Benih Ikan Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

3.2.2 Bahan penelitian 

Bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah pakan ikan standar 

berbentuk pellet jenis 208 produksi PT. Phokphand. Meniran diperoleh dengan 

cara membeli di daerah Probolinggo. Bakteri Vibrio anguillarum diperoleh dari 

prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya 

kemudian dilakukan pengenceran berjumlah 106 CFU/ml diperoleh setelah 

dilakukan isolasi dan identifikasi di Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi, 

Departemen Mikrobiologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga Surabaya. 

Bahan untuk pembuatan histopat limpa yaitu formalin untuk fiksasi, 

alkohol (kadar 70%, 80%, 96%, dan alkohol absolut) dan xylol untuk dehidrasi 

dan clearing, paraffin untuk infiltrasi, gliserin untuk pembuatan blok paraffin, 
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albumin telur untuk pengolesan gelas obyek preparat, dan Hematoxylin Eosin 

untuk pewarnaan.  

Bahan yang digunakan untuk pembuatan infusum adalah meniran yang 

sudah digiling halus, aquades, dan air. 

3.2.3 Alat-alat penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk perlakuan adalah aquarium sebanyak 5 

buah dengan ukuran panjang 30 cm tinggi 30 cm dan lebar 60 cm, mesin aerator 5 

buah, selang aerator 5 buah dan jaring ikan kecil. 

Peralatan yang digunakan untuk isolasi identifikasi dan pengenceran 

bakteri Vibrio anguillarum serta penghitungan jumlah bakteri adalah autoclave, 

inkubator, pipet 1 ml, ose, cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, gelas ukur dan 

bunsen . 

Peralatan untuk pembuatan histopatologi adalah blade, tempat alkohol, 

oven, cetakan besi, mikrotom, gelas objek, hot plate, dan mikroskop. 

      Peralatan untuk pembuatan infusum meniran adalah timbangan, penangas/ 

kompor listrik, panci khusus pembuatan infusum, termometer, pengaduk, kain 

flannel atau kain saring, corong, dan wadah infusum. 

3.3  Metode Penelitian 

3.3.1 Pembuatan suspensi bakteri, pengenceran dan perhitungan jumlah 

bakteri Vibrio anguillarum 

Isolat Vibrio anguillarum yang didapat dari prodi Biologi Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya diambil dengan menggunakan ose 

steril dan dilakukan uji biokimia. Vibrio anguillarum dimasukkan ke dalam media 

APW dengan kandungan NaCl 2%. Di gunakan media APW dengan kandungan 
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NaCl 2% hingga kekeruhannya sebanding dengan standart Mc.Farland no 1 

(Konema et al.,1992) .Selanjutnya media APW yang telah berisi sampel di 

inkubasi pada inkubator pada suhu 37ºC selama 24 jam. Tabung yang berisi 

suspensi bakteri sesuai standart Mc. Farland memiliki konsentrasi bakteri 

sejumlah 3.108 CFU/ml. 

Penetapan dosis infeksi Vibrio anguillarum konsentrasi 106 CFU/ml, 

disesuaikan dengan infeksi ikan dalam 15 L air akuarium. Suspensi bakteri 

dengan konsentrasi 106 CFU/ml dibutuhkan sebanyak 150 ml ditambah 14850 ml 

sehingga didapatkan 15 L dengan konsentrasi bakteri 106 CFU/ml (Lampiran 1). 

3.3.2 Penentuan dosis infeksi (ID100) Vibrio anguillarum 

Penentuan dosis infeksi (ID100) digunakan 25 ekor ikan gurami yang 

terbagi menjadi 5 kelompok perlakuan, masing-masing dengan 4 ulangan. 

Kelompok pertama dijadikan kontrol sedangkan 4 kelompok lainnya diinfeksi 

suspensi Vibrio anguillarum dengan jumlah 106CFU/ml melalui perendaman 

dalam 15 Liter air (Sari, 2006). Setelah 3 hari seluruh ikan gurami diamati satu 

persatu terhadap kemunculan gejala klinis seperti gerakan latergik, kehilangan 

nafsu makan, kulit mengalami pemucatan, terjadi peradangan dan nekrotik, 

dilanjutkan dengan kulit melepuh dan borok, di sekitar mulut dan insang terjadi 

bercak darah (Kurniawan, 2012) 

3.3.3 Pembuatan infusum meniran 

Bahan yang diperlukan dalam pembuatan infusum meniran adalah herba 

meniran sebanyak 1 kg. Meniran yang sudah dicuci dikeringkan pada suhu 

ruangan kemudian dihancurkan. Infusum meniran dibuat dengan mencampurkan 
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10 bagian simplisia meniran dalam akuades ad 100 bagian, campuran direbus 

dalam penangas air sampai mencapai suhu 900C selama 15 menit. Didiamkan 

sampai dingin dalam keadaan tertutup. 

3.3.4 Penentuan dosis infusum meniran 

Penentuan dosis berdasarkan penelitian pendahuluan dengan percobaan 

perendaman ikan gurami sehat dalam infusum meniran berdasarkan pengamatan 

waktu terjadinya kematian ikan (Lampiran 2). 

3.3.5 Penentuan jumlah sampel 

Rumus besaran sampel adalah t(n-1)> 15, dimana t adalah banyaknya 

perlakuan dan n adalah banyaknya ulangan. Dari rumus diatas maka ulangan yang 

digunakan adalah 4 ekor ikan gurami pada setiap perlakuan. Untuk menghindari 

bias maka ditambahkan 1 ekor pada tiap kelompok perlakuan sehingga setiap 

perlakuan 5 ekor ikan gurami. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1  Kelompok perlakuan 

Setelah adaptasi selama satu minggu semua kelompok perlakuan dari 

hewan coba diinfeksi dengan bakteri Vibrio anguillarum kecuali pada P0- (kontrol 

negatif). Setelah masa infeksi ikan kemudian diberi perlakuan sesuai dengan 

kelompok perlakuan sebagai berikut : 

P0(-)  : ikan yang tidak diinfeksi Vibrio anguillarum, tidak di-dipping 
infusum meniran 

P0(+) : ikan yang diinfeksi Vibrio anguillarum, tidak di-dipping infusum 
meniran 

P1     : ikan yang diinfeksi Vibrio anguillarum, di-dipping infusum meniran 
10% 
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P2     : ikan yang diinfeksi Vibrio anguillarum, di-dipping infusum meniran 
20% 

P3     : ikan yang diinfeksi Vibrio anguillarum, di-dipping infusum meniran 
30% 

Prosedur pengkoleksian organ limpa ikan gurami dilakukan melalui 

tindakan bedah ikan yang sudah mati. Sampel organ limpa ikan gurami yang telah 

diperoleh kemudian dibuat preparat histopatologi di Laboratorium Patologi 

Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.  

3.4.2 Pemberian perlakuan 

Semua kelompok perlakuan dalam akuarium diberi pakan yang sama 

sebanyak dua kali setiap hari setiap pagi dan sore. Kemudian dilakukan adaptasi 

selama satu minggu, setelah itu diinfeksi dengan bakteri Vibrio anguillarum 

konsentrasi 106 selama satu hari untuk PO+, P1, P2, P3 sedangkan PO- sebagai 

kontrol negatif. 

Hari kedua perlakuan dilakukan seleksi ikan yang mengalami gejala 

terinfeksi Vibrio anguillarum seperti gerakan latergik, kehilangan nafsu makan, 

kulit mengalami pemucatan, terjadi peradangan dan nekrotik, dilanjutkan dengan 

kulit melepuh dan borok, di sekitar mulut dan insang terjadi bercak darah. 

(Kurniawan, A., 2012). Sejumlah 16 ekor ikan diambil secara acak dan 

dikelompokkan dalam akuarium perlakuan PO+, P1, P2, P3 masing- masing 

empat ekor. Kemudian dilanjutkan dipping ikan PO+, P1, P2, P3 dengan infusum 

meniran sesuai masing- masing kelompok perlakuan. Dipping dengan infusum 

meniran dilakukan selama tiga menit, satu kali sehari, selama lima hari. 
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Hari ke enam dilakukan pengamatan terhadap hewan coba selama satu 

hari. Apabila ditemukan ikan yang mati, maka langsung dilakukan prosedur bedah 

bangkai terhadap ikan tersebut. Namun apabila ikan mampu bertahan pada hari ke 

enam, maka prosedur bedah bangkai dilakukan pada hari ke tujuh. 

3.4.3 Teknik pembuatan preparat histologi 

Prosedur bedah bangkai dilakukan untuk melakukan otopsi pada ikan yang 

telah dikorbankan. Ikan diletakkan dengan posisi kiri tubuhnya menghadap keatas, 

lalu dibuat irisan untuk membelah tubuhnya. Irisan yang pertama memanjang 

dimulai dari dubur ke bagian depan sepanjang garis medioventral tubuh di bawah 

limpa, kemudian irisan kedua dari dubur melengkung keatas hingga ke bagian 

ujung dorsal limpa sehingga semua organ internal ikan dapat diamati (Widyastuti, 

2005). Selanjutnya bagian limpa ikan diambil dan masukkan ke dalam pot yang 

berisi formalin buffer yang dilabel untuk pembuatan preparat histopatologi. Cara 

pembuatan preparat histopatologi dapat dilihat pada Lampiran 3.  

3.4.4 Pemeriksaan preparat histologi 

Pemeriksaan histopatologi limpa ikan gurami dilakukan dengan mengukur 

diameter pulpa putih menggunakan mikroskop Nikon H600L. Data yang 

diperoleh merupakan nilai rata-rata dari lima lapangan pandang dari masing-

masing preparat. Jika dalam satu lapangan pandang terdapat dua atau lebih pulpa 

putih, maka masing-masing pulpa putih diukur diameternya dan diambil rata-

ratanya (Krishnamoorthy et al., 2007). 
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Peubah yang diamati 

Variabel bebas      : Dosis infusum meniran 10%,20% dan 30% 

Variabel tergantung : Gambaran histopatologi (perubahan ukuran 

diameter pulpa putih) limpa ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) 

Variabel kendali      : Bakteri Vibrio anguillarum, Ikan gurami, berat 

badan, panjang ikan, umur, aquarium, pakan 

3.6 Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

Rancangan penelitian  adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

ulangan yang sama pada tiap perlakuan. Masing-masing perlakuan dengan 4 

ulangan (Kusriningrum, 2008). Data yang diperoleh untuk diameter pulpa putih 

disusun dan dianalisis dengan menggunakan ANOVA (analysis of variant). 

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji LSD dengan 

taraf signifikasi sebesar 5% untuk mengetahui yang terbaik . 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

2 hari setelah diinfeksi 

P0 (-) 
4 ekor 

 

P2 
4 ekor 

 

P1 
4 ekor 

 

P0 (+) 
4 ekor 

 

P3 
4 ekor 

 

P3 + Phyllanthus 
niruri, Linn. 30 % 

P2 + Phyllanthus 
niruri, Linn. 20 %   

P1 + Phyllanthus 
niruri,Linn. 10 % 

 

P0 (-) P0 (+) 

Vibrio 
anguillarum 

Pengamatan ikan gurami 

Pembedahan ikan gurami, pengambilan, pembuatan histopatologi limpa ikan gurami 

Pengamatan histopatologi pulpa putih limpa ikan gurami 

GURAMI 
(Berat Badan 200-300 gram dan ± umur 3 bulan 

 

5 hari setelah proses dipping 

Analisis data 

 Adaptasi 1 minggu 
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