
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2018. 

Deteksi virus WSSV pada udang vanname dilaksanakan di Laboratorium 

Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur. 

1.2. Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Alat dan kegunaan 

No Alat Fungsi 

1.  Microtube  1.5 ml, 0.2 ml Untuk menyimpan sampel 

1. 2.  Disseting set 

(Gunting+pinset) 

Untuk memotong sampel 

2. 3. Spidol Marker Untuk memberi label pada microtube 

3. 4. Mikropipet Untuk mengambil larutan dalam volume 

tertentu 

4. 5. Mikrotips 1-10, 1-200, 

100-1000 µl 

Untuk menampung larutan 

6. Pastle/Mortal Untuk menghancurkan sel 

5. 7. Inkubator/Hot plate Untuk mengikubasi sampel 

6. 8.  Centrivuge Untuk memisahkan larutan 

7. 9. Vortex Mix Untuk menghomogenkan sampel 

10. Refrigrator with Frezzer Untuk menyimpan genom DNA agar tidak 

rusak 

11. Neraca Analitik Untuk menimbang gel agarose 

12. Laminar Air Flow Tempat untuk inokulasi DNA 

13.  Mesin Thermal cycler Untuk mengcopy DNA/ proses PCR 

14. Gelas Ukur Untuk mengukur volume larutan 

15. Elektroforesis Horizontal Alat untuk Running DNA 

16. Beaker Glass Untuk wadah membuat larutan agarose 
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No Alat Fungsi 

 17. Microwave Untuk menghomogennkan agarose pada suhu 

panas 

18. UV Gel Dokumentation Alat untuk mendokumentasi hasil 

elektroforesis DNA 

3.2.2 Bahan  

Adapun bahan atau materi yang akan digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat dalam tabel 2 berikut 

Tabel 2. Materi dan kegunaan  

No Materi Fungsi 

1. 1.  Ethanol 95%  Untuk pencucian dan purifikasi DNA  

2. 2. Aluminium Voil Untuk membungkus alat maupun 

bahan agar tetap steril 

3. 3. Sarung Tangan Steril dan tidak terkontaminasi 

4. 4. Masker Agar tidak terkontaminasi 

5. 5. Tissue Menyerap alcohol 

6. 6. Lysis Buffer Sebagai reagen untuk menghancurka 

membran sel 

7. 7. Chloroform Untuk mendegradasi atau 

mendenaturasi lipid 

8. TE buffer atau ddH2O Sebagai pelarut DNA dan RNA 

9. Agarose Sebagai media cetakan untuk 

pembacaan hasil elektroforesis 

10. Primers 146R2 & 146F2 Sebagai reaksi awal proses replikasi 

DNA 

11. Ethidium Bromida Pemuncul warna pada proses UV 

Transiluminator 

12. Sampel DNA DNA yang di akan di replikasi 

13.  P (+) Standard 104 Kontrol positif (+) WSSV 

15. Enzime Taq Green Master 

Mix  

Membantu memperbanyak 

replikasi/pengkopian DNA 

17. Marker Acuan ukuran hasil DNA 

18. Control (-) Kontrol (-)  DNA 
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1.3.  Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan metode eksperimen, yang dimana metode deskriptif yaitu metode 

penelitian yang banyak digunakan yang bertujuan untuk menjelaskan suatu 

kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) bahwa penelitian 

deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau 

menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk mendiskripsikan, menjabarkan, 

menginterprestasikan suatu fenomena atau peristiwa yang ada saat ini namun tidak 

membandingkan atau melihat hubungan. Kemudian untuk metode eksperimen yaitu 

metode yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi 

sampel uji pada lingkungan yang terkontrol. Teknik pengambilan data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi langsung, yaitu turut 

serta langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di lokasi. Observasi adalah 

apabila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam 

keadaan obyek yang diobservasi. Observasi meliputi berbagai hal yang dilakukan 

mulai dari pengambilan sampel sampai identifikasi ikan yang akan diteliti (Nazir, 

1999). 

1.4. Populasi dan Sampel 

Daerah sebar populasi diperoleh berdasarkan hasil survei. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Purposive 
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sampling adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan secara sengaja dan 

telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang akan diperlukan. Pertimbangan 

atau persyaratan yang dimaksud meliputi; sifat, karakteristik, ciri dan kriteria 

sampel dimana dalam hal ini pengambilan sampel harus mencerminkan populasi 

dari sampel itu sendiri dan peneliti harus mempunyai latar belakang pengetahuan 

tertentu mengenai sampel dan populasinya (Sugiyono, 2012). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tokolan udang vanname 

yang diambil sebanyak 50 ekor  dari 4 lokasi yang berbeda yaitu lokasi perusahaan 

MB, TYS, BK dan MCS dari pembudidaya udang vanname di daerah Situbondo. 

Proses pengujian akan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

BPBAP Situbondo. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat prevalensi dan gejala klinis udang yang terinveksi WSSV. Hasil dari 

prevalensi WSSV yang diidentifikasi akan dihitung dengan menggunakan rumus 

prevalensi. Adapun rumus prevalensi menurut Fernando et,al., (1972)  adalah 

sebagai berikut. 

Pref = N  X 100% 

       n 

Dimana : 

Prev : presentase udang yang terserang virus (%) 

N : jumlah sampel udang yang terinfeksi virus (ekor) 

n  : jumlah sampel yang diamati (ekor) 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap 

yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa data. 

1. Pengumpulan Data 

Data primer tentang prevalensi WSSV didapatkan melalui pengambilan sampel 

udang vanname dari daerah yang telah ditentukan sebagai lokasi survei. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 50 ekor dari 4 lokasi yaitu MB,TYS,BK dan 

MCS di kabupaten Situbondo, dengan jumlah petakan pada masing-masing 

lokasi adalah MB; 1 petak, TYS; 3 petak, BK; 3 petak dan MCS; 3 petak, 

sampel yang diambil yaitu berupa tokolan udang vanname, yang bermacam-

macam umurnya, yaitu umur 32 hari, 62 hari, 22 hari, dan 32 hari. Selanjutnya 

sampel dibawa ke Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP 

Situbondo untuk diamati gejala klinis dan dilakukan proses ekstraksi. 

2. Analisa data 

Dari hasil deteksi WSSV terhadap sampel yang diperoleh dari lokasi penelitian 

disajikan dalam bentuk gambar hasil visualisasi DNA kemudian akan 

dituangkan dalam bentuk grafik non parametrik untuk menggambarkan status 

tingkat prevalensi pada lokasi penelitian. Informasi sekunder yang diperoleh 

dari petani atau pembudidaya akan di kembangkan atau dikaitkan dengan hasil 

penelitian. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian prosedur kerja akan dibagi menjadi beberapa 

tahap yaitu persiapan sampel, tahap ekstraksi, tahap amplifikasi, tahap 

elektroforesis dan visualisasi DNA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema pemeriksaan virus WSSV 

Sumber: dok pribadi (2018) 

 

3.6.1 Ekstraksi DNA 

Untuk mengetahui keberadaan virus WSSV terlebih dahulu dilakukan 

proses ekstraksi DNA. Dalam proses ekstraksi DNA yang perlu dilakukan terlebih 

dahulu adalah mengambil organ target kemudian menggerus hingga halus. 

Selanjutnya dilakukan ekstraksi DNA mengikuti petunjuk dari laboratorium dan 

menggunakan bahan sesuai dengan kebutuhan dalam proses penelitian. Adapun 

Persiapan sampel 

Ekstraksi 

Amplifikasi 

Elektroforesis 

Visualisasi DNA 
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langkah-langkah dalam ekstraksi DNA menurut Nunan dan Lightner (2011) adalah 

sebagai berikut: 

1. Masukkan pleopod, periopod, atau insang sebanyak 2 buah (20 mg) atau 

sebanyak 25-50 ekor untuk post larva < PL 12 ke dalam mikrotube ukuran 1,5 

mL. 

2. Tambahkan 500 µL Lysis Buffer ke dalam mikrotube kemudian hancurkan 

hingga homogen. 

3. Inkubasi ke dalam suhu 95ºC selama 10 menit. 

4. Kemudian sentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit. 

5. Pindahkan supernatan sebanyak 200 µL kedalam mikrotube baru ukuran 1,5 

mL dan tambahkan 400 µL alkohol 95%. 

6. Vortex kemudian sentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. 

7. Kemudian buang alkohol lalu keringkan pellet. 

8. Larutkan pellet dengan DEPC ddH2O atau TE Buffer 

9. DNA siap digunakan. Kalau tidak langsung digunakan harus disimpan pada 

suhu -20ºC. 

3.6.2 Amplifikasi DNA 

Setelah tahap ekstraksi selesai selanjutnya yaitu tahap amplifikasi, 

amplifikasi merupakan kegiatan melipatgandakan DNA. Proses amplifikasi untuk 

mendeteksi virus WSSV dengan komposisi larutan yaitu menggunakan satu  reaksi 

yaitu 25 µl yang terdiri dari komposisi bahan-bahan dapat dilihat pada tabel 3 

berikut: 

Tabel 3 Komposisi larutan Amplifikasi. 
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No Komposisi Volume µl 

1 reaksi 

1 Primers 146F2 1 

2 Primers 146R2 1 

3 Go Taq Green Master 

Mix 

12,5 

4 Template (DNA) 4 

5 NFW/ ddH2O 8,5 

Total   25 

Sumber. Data primer (2018) 

Di dalam proses amplifikasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu pre-

denaturasi yang dilakukan pada suhu 95⁰C selama 3 menit, denaturasi 95⁰C selama 

30 detik, anealing 55⁰C selama 30 detik, extention 72⁰C selama 1 menit, dan yang 

terakhir yaitu final extention 72⁰C selama 10 menit, dimana proses tersebut 

dilakukan selama 40 kali siklus, berdasarkan pernyataan Fachtyah (2011). 

3.6.3 Elektroforesis  

1. Pembuatan gel agarose  

Pembuatan gel agarose dengan menggunakan konsentrasi 2 % yaitu dengan  

1,2 gr dilarutkan pada TAE yang sudah di encerkan sebanyak 60 ml itu untuk gel 

agarose yang berukuran kecil. Sedangkan untuk gel agarose yang berukuran besar 

yakni membutuhkan agarose sebanyak 4 gr dan TAE 200 ml. TAE dan agarose di 
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masukkan kedalam botol schott yang sesuai dengan ukuran gel agarose yang mau 

di buat kemudian di masukkan kedalam microwave dan di atur timer nya, untuk 

agarose ukuran 60 ml dengan waktu 10 menit sedangkan untuk agarose yang ukuran 

200 ml dengan waktu 25 menit. Setelah di microwave agarose dan TAE sudah 

tercampur kemudian di ambil dan di dingin kan sampai hangat kuku, setelah larutan 

agarose dan TAE hangat kemudian di masukkan Etbr sebanyak 3,5 µl untuk ukuran 

60 ml dan 13,5 untuk ukuran 200 ml. Kemudian agarose di tuangkan kedalam 

cetakan dan sisir yang sudah terpasang, sisir digunakan untuk mencetak sumur, 

agarose di tuangkan dengan hati-hati agar tidak mincul gelembung sehingga 

memaksimalkan transfer fragmen DNA, apabila muncul gelembung akan berakibat 

atau mempengaruhi hasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuwono (2006) bahwa 

setelah agarose dipanaskan kemudian didinginkan hingga suhunya mencapai 60oC 

atau hangat kuku 

2. Proses Running DNA 

Menyiapkan larutan atau komposisi yang dihasilkan dari proses amplifiasi 

yaitu berupa sampel, sebelum sampel dimasukkan kedalam sumur gel agarose 

terlebih dahulu dilakukan dengan pencampuran loading dye masing-masing 

sebanyak 5µl (sampel, kontrol [+], kontrol [-]) dan diberi marker atau band sebagai 

penanda. Setelah itu sampel di elektroforesis dengan voltase 100 volt selama 30 

menit. 

3. Visualisasi DNA 

Visualisasi DNA dilakukan dengan mengamati sampel yang telah melalui 

proses PCR. Gel yang telah di elektroforesis ditiriskan lalu diletakkan pada bagian 
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kotak hitam pada alat UV transluminator. Setelah itu menutup kaca UV dan 

menekan tombol ON kemudian hasil gel elektroforesis diamati dan 

didokumentasikan. Setelah melakukan proses pengamatan dan dokumentasi gel 

hasil pengamatan dibuang ke tempat yang telah disediakan. 


