
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Histologi Hewan, Departemen 

Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 6 bulan (Februari sampai Juli 2012). 

 

3.2. Tempat dan Waktu Pengambilan Sampel  

 Sampel teripang spesies P. australis diperoleh dari habitat teripang di 

Pantai Timur Surabaya yang berada pada daerah dengan kisaran geografis di 

antara 07º12’48,71” hingga 07º15’54,53” lintang Selatan, dan di antara 

112º48’16,21’ hingga 112º52’34,97’ bujur Timur (Gambar 3.1). Pengambilan 

sampel teripang ini dilakukan pada lokasi yang sama pada bulan Februari, Maret, 

dan April 2012. Sampel pertama diambil pada tanggal 10 dan 11 Februari, sampel 

kedua pada tanggal 7 Maret, sedangkan sampel ketiga diambil pada tanggal 7 

April 2012. 

 

3.3. Bahan dan Alat Penelitian 

3.3.1. Bahan penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesies teripang                   

P. australis yang berasal dari Pantai Timur Surabaya, larutan neutral buffered 

formalin sebagai larutan fiksatif, akuades, air, etanol berseri (70%, 80%, 96%, 
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100%), etanol asam (HCl 1% dan etanol 70%), xylol, paraffin, Meyer’s albumin, 

Harry’s Hematoxylin, eosin, dan entellan. 

3.3.2. Alat penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak atau ember, 

nampan, clemek plastik, pisau silet, botol fial, pinset, cawan petri, mistar, 

timbangan digital, botol wadah etanol berseri, gelas ukur, pipet, kertas saring, 

kertas label, vacuum pump, wadah jaringan (kaset), paraffin bath, oven, holder, 

cetakan dari kertas, mikrotom, kuas, object glass, cover glass, water bath, cutter, 

bunsen, rak sediaan, tisu, tusuk gigi, jarum pentul, colony counter, staining jar, 

micrometer objektif, dan mikroskop cahaya. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

Rasolofonirina et al. (2005). Secara ringkas prosedur pada penelitian ini disajikan 

sebagaimana yang terangkum pada kerangka operasional penelitian (Gambar 

3.2.).  

3.4.1. Tahap pengambilan sampel 

 

 Pengambilan sampel teripang dilakukan dengan menggunakan tenaga 

bantuan nelayan penyelam teripang. Sampel teripang diambil di lokasi yang sama 

pada bulan Februari, Maret, dan April 2012. Pengambilan tersebut dilakukan 

sampai mendapatkan teripang sejumlah 25 individu selama satu bulan, sehingga 

mendapatkan 75 sampel dalam waktu tiga bulan. Setelah sampel didapatkan, 

langkah berikutnya adalah membersihkan teripang segar dari kotoran yang 
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melekat pada tubuhnya, kemudian teripang siap untuk dilakukan proses 

selanjutnya. 

 

Gambar 3.1. Peta lokasi tempat pengambilan sampel di Pantai Timur Surabaya 
(kisaran tempat sampling berada pada batas bergaris) 
(www.googleearth.com) 

 

  

3.4.2. Tahap preparasi 

 Pada tahap ini peneliti melakukan pembedahan, mengeluarkan cairan 

coelom, kemudian meniriskan teripang P. australis. Selanjutnya mengeluarkan 

gonad dari tubuh dan memotong lima tubulus yang panjangnya lebih dari 1 cm.  

Kemudian memasukkan gonad tersebut ke dalam larutan fiksatif untuk proses 

pembuatan sediaan histologi. 
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3.4.3. Tahap pembuatan sediaan histologi gonad teripang 

 Pembuatan sediaan gonad diawali dengan memfiksasi gonad dalam cairan 

fiksatif larutan neutral buffered formalin selama minimal 24 jam. Kemudian 

melakukan aspirasi dengan menggunakan vacuum pump sampai organ tenggelam 

dalam cairan fiksatif. Setelah itu irisan gonad dipindahkan untuk dilakukan proses 

selanjutnya yang meliputi beberapa tahap perlakuan sebagai berikut. 

1. Tahap processing 

 Tahap ini diawali dengan memasukkan tubulus yang telah difiksasi 

(sebanyak 5 tubulus) dalam wadah jaringan (kaset) kemudian melakukan 

dehidrasi dengan merendam organ dalam etanol bertingkat berurutan yaitu 3 x 15 

menit etanol 70%, 2 x 15 menit etanol 80%, etanol 96% selama 15 menit, etanol 

absolut selama 15 menit, xylol I selama 15 menit, dan xylol II selama 1 jam. 

2. Tahap infiltrasi dan penanaman (embedding) 

 Tahapan ini diawali dengan memindahkan kaset yang berisi tubulus dari 

tahap processing ke dalam paraffin bath dengan urutan sebagai berikut: parafin : 

xylol (1:1) selama 15 menit; parafin I; parafin II; parafin III masing-masing 

selama 30 menit. Setelah dari parafin III, mengeluarkan tubulus dan menanamnya 

(proses embedding) dalam cetakan dari kertas yang diisi dengan parafin (blok 

parafin) dan didiamkan sampai parafin memadat (selama semalam). 

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

 Tahap awal sebelum dilakukan sectioning adalah merekatkan blok parafin 

pada balok holder, proses ini dinamakan proses trimming. Selanjutnya  memasang 

blok tersebut pada mikrotom bagian holder dan mengatur tebal irisan berukuran 4 
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µm. Selanjutnya memotong secara teratur hingga terbentuk pita-pita memanjang 

yang siap untuk ditempel pada gelas obyek. Irisan satu dengan irisan berikutnya 

diberi jarak 40 µm. Setiap tubulus dibuat satu sediaan dan tiap sediaan diisi 5 

irisan. Sebelum menempelkan pita pada gelas obyek, memasukkan potongan pita 

parafin tersebut dalam water bath dan mengolesi gelas obyek dengan Mayer’s 

albumin pada permukaan yang akan ditempeli pita parafin.  Kemudian mengambil 

pita parafin yang ada di dalam water bath langsung dengan gelas obyek. 

Selanjutnya memasukkan sediaan dalam oven selama 1 jam sebelum dilakukan 

proses selanjutnya.  

4. Tahap pewarnaan (staining) 

 Pada tahap ini dilakukan dengan memasukkan sediaan ke dalam xylol I, 

selanjutnya ke dalam xylol II masing-masing selama 10 menit.  Kemudian 

mengeringkan sediaan dengan kertas saring atau tisu sebelum dipindahkan ke 

larutan berikutnya. Setelah itu melakukan proses rehidrasi dengan etanol bertahap 

yaitu etanol absolut, etanol 96%, etanol 80%, dan etanol 70% masing-masing 

selama 5 menit. Selanjutnya memasukkan ke dalam pewarna Harry’s 

Hematoxylin selama 10 menit, kemudian membilas sediaan dengan mengalirkan 

air di atasnya. Setelah itu memasukkan sediaan ke dalam etanol asam selama 10 

detik, kemudian memasukkannya dalam akuades, selanjutnya memasukkan 

sediaan ke pewarna eosin selama 10 menit.  Kemudian melakukan proses 

dehidrasi dengan mencelupkan sediaan ke dalam etanol bertahap dimulai dari 

etanol 70%, etanol 80%, etanol 96%, dan etanol absolut, masing-masing selama 5 

menit.  Selanjutnya memasukkan sediaan ke dalam xylol Id an xylol II, masing-
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masing selama 10 menit. Kemudian langkah terakhir memberi entellan dan 

menutupnya dengan gelas penutup. Selanjutnya membiarkan sediaan dan entellan 

kering.  

 

3.4.4. Tahap pengamatan sediaan histologi gonad teripang 

 Pada penelitian ini pengamatan dilakukan pada setiap tubulus dalam 75 

sediaan. Masing-masing sediaan terdapat 5 tubulus yang diiris secara seri 

sebanyak 5 kali, sehingga total tubulus yang diamati sebanyak 1.875 tubulus. 

Pengamatan sediaan histologi gonad dilakukan secara mikroskopis menggunakan 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 100x. Pengamatan ini dilakukan untuk 

mengetahui fase atau tahap yang berlangsung dalam tubulus masing-masing 

gonad. Pengamatan ini dapat membedakan antara tubulus jantan dan betina. Pada 

tahap ini juga dilakukan pengukuran diameter tubulus jantan dan betina. 

Pengamatan tiap fase atau tahap mengacu pada tahapan dalam siklus reproduksi 

teripang yang terdapat dalam penelitian Perezrul et al. (1999), yaitu terdapat lima 

tahap sebagai berikut. 

1) Tahap I (gametogenesis), pada organisme betina disebut oogenesis 

dicirikan oleh adanya oogonia yang tertanam di epitel germinal, oogonia 

tersebut mulai berproliferasi menuju lumen, terdapat oosit berkembang 

yang tersusun selapis, adanya oosit vitelogenik dengan jumlah banyak 

dengan nukleus berukuran besar yang mempunyai dua atau tiga nukleolus 

perifer yang dikelilingi oleh sel folikel, sedangkan pada organisme jantan 

disebut spermatogenesis yang dicirikan oleh adanya longitudinal fold atau 
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jaringan ikat longitudinal yang menjorok ke arah lumen, terdapat folikel 

perifer yang mengelilingi spermatosit yang berproliferasi, tubulus 

ukurannya meningkat dan menggembung. 

2) Tahap II (mature), pada organisme betina dicirikan oleh adanya oosit 

mature yang menempati hampir keseluruhan tubulus, terdapat beberapa 

oosit berkembang pada bagian perifer, sedangkan pada organisme jantan 

dicirikan oleh adanya spermatozoa mature yang memenuhi ruang tubulus, 

dinding tubulus tipis dan mengembang. 

3) Tahap III (spawning), pada organisme betina dicirikan oleh adanya oosit 

mature yang mengalami penurunan jumlah, pada lumen terdapat ruang-

ruang kosong dan terlihat adanya fagosit, sedangkan tubulus organisme 

jantan pada tahap ini memperlihatkan adanya ruangan kosong di dalam 

tubulus, terdapat beberapa spermatosit berkembang di bagian tepi, dan 

adanya lapisan jaringan ikat pada dinding tubulus. 

4) Tahap IV (early post spawning), pada organisme betina dicirikan oleh 

volume tubulus yang mengalami penurunan dan dinding tubulus 

mengendor, masih terlihat beberapa oosit, fagosit terlihat di dalam dan di 

luar tubulus, terdapat jaringan ikat yang sedikit menebal pada dinding 

tubulus, sedangkan pada organisme jantan pada fase ini dinding tubulus 

mulai menebal, masih terdapat spermatozoa mature dan terdapat fagosit di 

dalam dan di luar tubulus. 

5) Tahap V (late post spawning), pada betina tahap ini dicirikan oleh adanya 

oosit yang masih terlihat di dalam lumen tubulus dan mulai terdapat 
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beberapa oosit vitelogenik yang akan berkembang memasuki tahap 

selanjutnya, di dalam dan di luar tubulus terdapat beberapa sel fagosit, 

pada dinding tubulus terdapat jaringan ikat yang lebar dan tebal, 

sedangkan pada jantan dinding tubulus terlihat tebal, jaringan ikat semakin 

terlihat mengalami penebalan menuju ke arah lumen, di dalam tubulus 

terkadang masih terlihat sisa spermatozoa mature yang tertinggal selama 

pemijahan. 

 

3.5. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung tanpa pemberian perlakuan pada sampel. 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

eksplorasi. Sampel merupakan teripang spesies P. australis yang diambil dari 

habitat aslinya. Kelompok sampel dibedakan berdasarkan periode waktu 

pengambilan yang dilakukan sekali tiap bulan selama tiga bulan (Februari, Maret, 

dan April 2012). 

 

3.6. Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu bulan pengambilan. 

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu indeks maturitas  

 Selain variabel di atas, di dalam penelitian ini terdapat juga variabel 

pendukung yang dimaksudkan untuk verifikasi kondisi lingkungan setiap bulan, 
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yaitu data parameter fisik antara lain: suhu dan arus yang diperoleh dari BMKG 

(Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) daerah Surabaya.  

 

3.7. Pengambilan Data 

 Berdasarkan pengamatan fase atau tahapan yang berlangsung pada tubulus 

jantan dan betina maka dapat diperoleh data indeks maturitas pada setiap tubulus 

dalam satu gonad yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

       XI + XII + XIII + XIV + Xn 

           N  

  di mana: 

  IM : indeks maturitas; 

  X : fase yang berlangsung pada tubulus, dinyatakan dengan  

     angka 1,2,3,4,5; 

  n : nomor tubulus (ke-I, ke-II, ke-III, sampai ke-n); 

  N : jumlah tubulus yang diamati. 

 

3.8. Analisis Data 

 Berdasarkan rumus, maka diperoleh indeks maturitas individu. Kemudian 

data ini dianalisis dengan membandingkan indeks maturitas antar tubulus pada 

individu yang sama dan antar individu setiap bulan yang menentukan sinkron 

tidaknya pola reproduksi dalam satu individu maupun satu populasi. Pola sinkron 

dicirikan oleh tahapan pada masing-masing tubulus seragam, nilai indeks 

maturitas menunjukkan angka kelipatan 5, serta angka bulat. Pola asinkron 

IM = 
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ditandai dengan tahapan pada masing-masing tubulus tidak seragam, indeks 

maturitas bukan kelipatan 5, dan atau angka pecahan. Uji beda indeks maturitas 

dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis pada α = 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan 

uji Mann-Whitney α = 0,05 apabila hasil menunjukkan beda signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.2. Kerangka operasional penelitian. IM: Indeks Maturitas 
 

25 sampel teripang lokal P. australis 

Penirisan gonad  

Pemotongan gonad 

Pengambilan 5 tubulus 

Pembuatan sediaan 
histologi 

Penentuan IM jantan dan 
betina pada bulan ke-1, ke-

2, dan ke-3  

Uji Kruskal-Wallis  
(α = 0,05) 

Pengukuran diameter 
tubulus 

Pengamatan setiap irisan 
tubulus  

Uji korelasi Spearman  
(α = 0,05) 
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