
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1.  Tempat dan waktu pengambilan sampel 

Sampel diambil di Pantai Timur Surabaya, tepatnya di sebelah Timur 

Jembatan Suramadu (Gambar 3.1). Pengambilan sampel dilakukan sebulan sekali, 

yakni pada pertengahan bulan pada penanggalan Qomariyah. Secara geografis 

(posisi GPS) lokasi pengambilan sampel berada pada daerah di antara 07º13’46,0‖ 

hingga 07º19’51,30‖ lintang Selatan, dan di antara 112º49’23,6’ hingga 

112º53’39,60’ bujur Timur (Winarni et al., 2010). 

 

 

Gambar 3.1.  Lokasi pengambilan sampel Phyllophorus sp. di Pantai Timur Surabaya 

(Sumber gambar : www.googleearth.com) 
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3.1.2.  Tempat dan waktu pemrosesan sampel 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yakni selama bulan Februari, 

Maret, dan April 2012 di Laboratorium Histologi Departemen Biologi Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Airlangga sebagai tempat pengukuran sampel 

segar, pembuatan dan pengamatan sediaan gonad. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis observasional analitik dengan 

desain penelitian eksploratif yang dilakukan melalui pengamatan langsung tanpa 

pemberian perlakuan pada sampel dan data yang dihasilkan diuji dengan statistik. 

Kelompok sampel dibedakan berdasarkan waktu pengambilan sampel selama tiga 

bulan. 

 

3.3. Bahan dan Alat Penelitian 

3.3.1. Bahan penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel teripang 

Phyllophorus sp. sebanyak 25 individu setiap bulan, larutan fiksatif neutral 

buffered formalin, air, aquades, HCL 1%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 

96%, alkohol absolut, xylol, paraffin, Mayer’s albumin, entellan, pewarna Harry’s 

hematoxylin, dan pewarna eosin. Larutan fiksatif neutral buffered formalin dibuat 

dengan mencampurkan 6,5 g Na2HPO4 dan 4 g NaH2PO4 dalam campuran 

formaldehyde 100 ml dan aquades 900 ml. 
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3.3.2. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol tempat seri 

alkohol, tisu, kasa, tisu basah, botol-botol vial, ember, kertas saring, kaset 

jaringan, sarung tangan (glove), timbangan digital (tingkat ketelitian 0,01), 

nampan, alat bedah, pinset, pipet, gelas ukur, label, gunting, mikroskop binokuler, 

paraffin bath, mikrotom, holder, staining jar, object glass, cover glass, oven, 

kamera digital, elektrofoto mikroskop. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilukiskan dalam kerangka operasional penelitian 

pada Gambar 3.2. 

3.4.1.  Tahap pengambilan sampel 

Sampling dilakukan setiap bulan selama tiga bulan, yakni Februari-April 

2012. Pengambilan sampel dilakukan oleh nelayan Pantai Timur Surabaya dengan 

cara menyelam dengan menggunakan kompressor. Setelah sampai di daratan, 

sampel dicuci dan dibersihkan agar siap untuk diproses. Sampel yang diambil 

berjumlah 25 sampel setiap bulan. 

3.4.2.  Tahap pengukuran sampel segar 

Berdasarkan metode yang dilakukan oleh Rasolofonirina et al. (2005), 

maka pengukuran sampel segar dilakukan dengan melalui beberapa tahap sebagai 

berikut : 

1. Pengukuran berat gonad 

Berat gonad teripang diperoleh dengan cara mengambil gonad dari 

coeloem tubuh, lalu menimbang beratnya dengan menggunakan timbangan 
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digital. Setelah menimbang gonad, selanjutnya memilih 5 tubulus untuk dipotong 

dan difiksasi di dalam larutan fiksatif buffered formalin yang sudah disiapkan 

dalam botol-botol vial. Proses fiksasi ini berlangsung selama minimal 24 jam. 

2. Pengukuran berat dinding tiris tubuh 

Berat dinding tubuh tubuh teripang diperoleh dengan cara mengeluarkan 

air dan keseluruhan isi yang berada di coeloem sampel, kemudian menimbang 

berat dinding tubuh dengan menggunakan timbangan digital. 

3. Pengamatan warna gonad 

 

3.4.3.  Tahap pembuatan sediaan gonad 

Pembuatan sediaan gonad Phylloporus sp. melalui beberapa tahap, sebagai 

berikut. 

1. Tahap fiksasi dan processing 

Tubulus yang telah difiksasi dengan menggunakan larutan fiksatif 

neutral buffered formalin selama minimal 24 jam, lalu dilanjutkan dengan fiksasi 

di etanol 70% selama 24 jam. Kemudian, esoknya dilakukan processing yaitu 

dehidrasi dengan cara merendam organ gonad pada alkohol berseri yaitu 4 x 

alkohol 70%, 2 x alkohol 80%, 1 x alkohol 96% dan 1 x alkohol absolut yang 

masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya melakukan proses penjernihan 

dengan merendam ke dalam xylol I selama 5 menit dan pada xylol II selama 60 

menit. 
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2. Tahap infiltrasi dan penanaman (embedding) 

Tahap infiltrasi ini dilakukan dengan menggunakan paraffin bath. 

Langkah pertama adalah mengeluarkan tubulus dari botol vial, lalu 

membungkusnya dengan kertas saring dan meletakkannya di dalam kaset 

jaringan. Tubulus yang telah berada di dalam kaset kemudian dimasukkan ke 

dalam paraffin bath yang berisi seri parafin, yaitu parafin:xylol (1:1) selama 15 

menit, kemudian parafin I ; parafin II; parafin III masing-masing selama 30 menit.  

Setelah dari tahap parafin III, tubulus dikeluarkan dari kaset dan bungkusan kertas 

saring untuk selanjutnya ditanam (embedding) dalam bentuk blok-blok parafin 

dan dibiarkan mengeras sampai keesokan harinya. 

3. Tahap pemotongan (sectioning) dan penempelan (afixing) 

Tahap sectioning ini dilakukan dengan merekatkan blok parafin yang 

berisi tubulus pada balok kayu yang berfungsi sebagai holder. Kemudian 

memasangkan holder tersebut pada mikrotom dan mengatur irisan potongan 

setebal 4 µm.  Selanjutnya memotongnya secara teratur hingga terbentuk pita-pita 

parafin yang siap untuk direkatkan pada object glass. Masing-masing tubulus 

diiris 5 kali dengan jarak antar setiap irisan adalah 40 µm atau 10 irisan. Hasil 

sayatan kemudian ditempelkan pada object glass yang sebelumnya sudah terlebih 

dahulu diolesi dengan Meyer’s albumin. Kemudian sayatan tersebut difiksasi di 

atas bunsen dengan tujuan agar parafin bisa meregang dan tidak melipat. 

4. Tahap pewarnaan (staining) 

Tahap pewarnaan ini diawali dengan proses deparafinisasi (penghilangan 

parafin) pada object glass dimasukkan ke dalam xylol I kemudian xylol II dengan 
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masing-masing selama 10 menit. Setelah itu, melakukan proses hidrasi dengan 

alkohol bertahap yaitu alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 80%, alkohol 70%, 

alkohol 50% masing-masing dengan waktu 5 menit. Lalu memasukkan ke dalam 

hematoxylin selama 10 menit, kemudian dibilas dengan air mengalir secara 

perlahan-lahan, selanjutnya masuk ke dalam etanol asam (HCl 1% dan etanol 

70%) selama 10 detik kemudian bilas dengan akuades, masuk ke pewarna eosin 

selama 5 menit. Kemudian dehidrasi melalui alkohol bertahap lagi dimulai 

alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 96%, alkohol absolut, masing-

masing dengan waktu 5 menit. Langkah terakhir adalah masuk ke dalam 

xylol:alkohol (1:1) dan xylol murni, masing-masing selama 10 menit, kemudian 

meneteskan entellan dan menutupnya dengan cover glass, lalu dimasukkan ke 

dalam oven agar entellan cepat kering. 

3.4.4.  Tahap pengamatan sediaan 

Sediaan diamati dengan menggunakan mikroskop binokuler dengan 

perbesaran 100x. Dalam pengamatan sediaan, dilakukan pengukuran terhadap 

diameter tubulus dan lumen menggunakan mikrometer okuler. Khusus untuk 

sediaan gonad betina, dilakukan juga pengukuran diameter oosit. Pengukuran 

diameter tubulus, lumen dan oosit dilakukan dengan mengambil rerata dari 

diameter vertikal dan diameter horizontal seperti tampak pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2. Cara pengukuran diameter. d1: diameter horizontal ; d2: diameter vertikal. 
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Hasil pengamatan didokumentasikan dalam bentuk mikrofoto yang 

dihasilkan dengan kamera digital dan disajikan hasil potret dengan menggunakan 

elektrofoto mikroskop dengan menggunakan perbesaran 150x. Sedangkan data 

hasil pengukuran disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel internal  

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel bebas : bulan, jenis kelamin. 

2. Variabel terikat : indeks gonad, diameter tubulus, diameter lumen, tebal 

dinding gonad, diameter oosit Phyllophorus sp. 

3.5.2 Variabel eksternal 

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengambilan data variabel eksternal, 

yakni berupa data parameter fisik lingkungan berupa suhu udara dan arus air laut 

yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di 

Surabaya.  

 

3.6. Pengambilan Data 

3.6.1.  Indeks Gonad (GI) 

Indeks gonad tiap individu dalam populasi setiap bulannya menurut 

Rasolofonirina et al. (2005) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

GI(i)=        Berat gonad        x 100% 

           Berat dinding tubuh 
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Keterangan : GI(i) = Indeks gonad individu 

Sedangkan indeks gonad populasi setiap bulannya dihitung dengan menggunakan 

rata-rata dari jumlah total nilai GI setiap individu.  

3.6.2.  Pengamatan histologis gonad 

Dari hasil pembuatan sediaan histologis, akan diamati jenis kelamin 

sampel, diameter tubulus, diameter lumen, tebal dinding gonad pada gonad jantan 

dan betina, serta diameter oosit pada gonad betina. 

 

3.7. Analisis Data 

Untuk mengetahui heterogenitas tahap perkembangan gonad individu 

dan populasi teripang Phyllophorus sp., maka dilakukan penghitungan indeks 

gonad (GI) dari setiap individu pada setiap kelompok sampel bulan Februari, 

Maret dan April. Sedangkan indeks gonad (GI) dari populasi teripang 

Phyllophorus sp. dihitung dari rerata masing-masing indeks pada setiap kelompok 

sampel bulan Februari, Maret dan April. Untuk mengetahui perbedaan indeks 

gonad (GI) setiap kelompok sampel, maka data dianalisis dengan menggunakan 

uji statistik One Way ANOVA (α = 0,05) dan dilanjutkan uji Games-Howell (α = 

0,05). 

Untuk mengetahui hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding 

gonad populasi teripang Phyllophorus sp., maka dilakukan pengukuran antara 

diameter tubulus dan diameter lumen. Selisih antara keduanya merupakan nilai 

tebal dinding gonad. Data hasil rerata pengukuran dari tiap sampel kemudian  

dianalisis menggunakan korelasi Pearson dengan α = 0,05. 
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3.8.  Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

  

Gambar 3.3 Kerangka operasional penelitian. 
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