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KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

NOMOR 73/KEP-BKIPM/2017 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS 

SURVEILAN PENYAKIT TILAPIA LAKE VIRUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mengetahui keberadaan 

penyakit Tilapia Lake Virus yang dapat 

mengancam kelestarian sumber daya ikan 

Indonesia, maka perlu dilakukan kegiatan 

surveilan; 

  b.  bahwa agar pelaksanaan surveilan penyakit 

Tilapia Lake Virus dapat terlaksana dengan baik, 

diperlukan Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit 

Tilapia Lake Virus; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 

Perikanan tentang Petunjuk Teknis Surveilan 

Penyakit Tilapia Lake Virus; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 

(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun  

1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3482); 

 

 

 

2. Undang-Undang . . . 
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  2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Karantina Ikan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 

  4.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 5); 

  6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER. 13/MEN/2007 tentang Sistem 

Pemantauan Karantina Ikan; 

  7.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER. 10/MEN/2012 tentang Kewajiban 

Tambahan Karantina Ikan; 

  8.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 220); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL 

PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

SURVEILAN PENYAKIT TILAPIA LAKE VIRUS. 

 
KESATU . . . 
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KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit 

Tilapia Lake Virus sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Kepala Badan ini.  

KEDUA : Pusat Karantina Ikan bertugas untuk melakukan 

pembinaan pelaksanaan kegiatan Surveilan Penyakit 

Tilapia Lake Virus kepada Unit Pelaksana Teknis 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan. 

KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bertugas untuk 

melakukan Surveilan Penyakit Tilapia Lake Virus 

dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis 

sebagaimana dimaksud diktum KESATU. 

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan.  

 

 

 

      

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

Humas dan Informasi, 

 

 

 

 

Sugiman 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juli 2017 

 
 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN 
HASIL PERIKANAN, 

 
 

ttd. 
 
 

RINA 
 

Lembar Pengesahan 

No. Nama Pejabat Paraf 

1 Sekretaris BKIPM 
 

2 Kepala Pusat Karantina Ikan 
 

3 
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama 

dan Humas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas wilayah 

perairan yang cukup besar. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, 

sektor perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

pembangunan, baik sumber protein hewani, penghasil devisa negara 

maupun penyerapan tenaga kerja.  

Volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan 

perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, (1) 

Udang naik rata-rata per tahun sebesar 14,03%; (2) Kerapu 9,61% 

per tahun; (3) Bandeng 10,45% per tahun; (4) Patin 30,73% per 

tahun; (5) Nila 19,03% per tahun; (6) Ikan mas 14,44% per tahun; (7) 

Lele 26,43% per tahun; (8) Gurame 17,70% per tahun; dan (9) 

Rumput laut 27,72% per tahun (Maradong, 2016). 

Salah satu jenis ikan air tawar yang saat ini banyak 

dikembangkan pada usaha budidaya secara intensif adalah ikan nila 

(Oreochromis niloticus) yang dalam bahasa Inggris disebut Nile tilapia. 

Jenis ikan ini berasal dari Afrika, banyak dibudidayakan karena 

mudah pemeliharaannya, laju perkembangbiakan dan 

pertumbuhannya cepat, tahan hama dan penyakit, mudah 

beradaptasi terhadap kualitas air dan pH pada lingkungan air tawar 

sampai air payau. Selain untuk konsumsi masyarakat dalam negeri, 

ikan nila juga telah menjadi salah satu andalan pemasukan devisa 

negara dari komoditas ekspor Indonesia.  

Ekspor ikan nila Indonesia ke Amerika tahun 2005 sebesar 

1.146.331 ton dengan nilai US $ 5.551.407, dari total ekspor ikan 

sebesar 37.544.537 ton dengan nilai US $ 81.896.969. Ekspor ikan 

nila asal Indonesia umumnya dalam bentuk fillet (Untari dalam 
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Prayitno et al., 2012). Perdagangan dunia per tahun mencapai 4,5 

juta ton/tahun atau 7,5 milyar dolar. Negara penghasil nila terbesar 

di dunia antara lain: China, Ekuador, Costarica, Honduras, Mesir, 

Thailand dan Indonesia, sedangkan Negara importer terbesar di 

dunia adalah Amerika Serikat (Dinesh, et al., 2017). 

Saat ini di beberapa negara penghasil nila di dunia sedang 

menghadapi adanya wabah penyakit Tilapia lake virus (TiLV) yang 

disebabkan oleh serangan Orthomyxo-lake virus, genus baru dari 

family Orthomyxoviridae. Virus ini berkaitan erat dengan virus 

influenza tipe C pada manusia.  Biologi dari virus ini belum banyak 

diketahui. Virus ini hanya menyerang ikan nila spesies Sarotherodon 

galilaeus, Tilapia zilli, Oreochromis auratus, Tristamella simonies 

intermedia, persilangan Oreochromis niloticus X Oreochromis auratus. 

Jenis virus ini sangat mematikan dan menyebabkan kematian pada 

populasi ikan nila seperti kematian masal yang terjadi pada ikan nila 

liar di Danau Kinneret, Sea of Galilee Israel pada tahun 2009, 

kemudian terjadi wabah TiLV pada ikan nila di Ekuador dan 

Kolombia (Amerika Latin) tahun 2012, di Thailand tahun 2015-2016 

dan di Mesir tahun 2017 serangan terjadi pada musim panas dimana 

suhu air relatif tinggi. 

Penyakit ini termasuk penyakit baru, belum banyak data 

mengenai pengobatan maupun pengendaliannya, namun pada studi 

yang dilakukan oleh Eyngoret al. (2014) bahwa ikan yang bertahan 

dari mortalitas penyakit ini menjadi kebal terhadap infeksi TiLV. 

Hingga saat ini di Indonesia belum ada laporan secara signifikan 

adanya serangan penyakit Tilapia lake virus sehingga harus 

diwaspadai dan dicegah pemasukannya ke dalam wilayah Republik 

Indonesia. Untuk mengetahui keberadaan penyakit Tilapia lake virus 

di Indonesia perlu dilakukan surveilan secara berkala di perairan 

umum dan sentra-sentra budidaya nila di Indonesia, sehingga dapat 

dilakukan langkah-langkah penentuan kebijakan baik dalam 

pencegahan maupun pengendaliannya. 

1.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah 

sebagai acuan bagi pelaksana  monitoring dan survailan penyakit 

Tilapia lake virus (TiLV). 
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1.3. Sasaran 

Sasaran Juknis ini adalah menjamin kesamaan teknik dan 

metode dalam pelaksanaan monitoring dan survailan penyakit TiLV 

di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan 

status dan sebaran penyakit TiLV di Indonesia dan menentukan 

strategi/kebijakan pencegahan serta pengendaliannya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Taksonomi dan Morfologi 

Taksonomi TiLV menurut OIE (2017) belum ditetapkan, namun 

menurut Eyngor et al. (2014) masuk ke dalam family 

Orthomyxoviridae. 

Tilapia lake virus merupakan spesies baru yang memiliki 10 

segmen dengan ssRNA, negatif sense RNA genome, dan beramplop 

dengan partikel icosahedral berukuran 55-75 nm. Sembilan dari 

segmen gen virus ini tidak memiliki kesamaan dengan virus lainnya, 

hanya satu segmen yang sangat mirip dengan protein virus Influenza 

tipe C. Hibridisasi secara in situ menunjukan TiLV ini bereplikasi dan 

tertranskripsi pada hati dan pusat saraf ikan nila. TiLV sensitif 

terhadap eter dan kloroform (Bacharach et al., 2016). 

 

2.2. Inang Rentan 

Virus ini menyerang ikan nila. Terdapat 4 (empat) spesies yang 

telah dilaporkan terpapar penyakit TiLV yaitu Sarotherodon galilaeus, 

Tilapia zilli, Oreochromis auratus, Tristamella simonis intermedia, 

persilangan Orechromis niloticus X Oreochromis auratus hybrid 

(Eyngor et al., 2014). 

 

2.3. Gejala Klinis dan Patologis 

Gejala klinis infeksi TiLV pada kasus di Israel menunjukan 

gejala berupa letargi, tubuh menghitam, endopthalmis, erosi kulit, 

kongesti pada ginjal, degenerasi ocular dan encephalitis (Bacharach 

et al., 2016). Sedangkan pada kasus infeksi TiLV di Thailand gejala 

klinis yang terlihat adalah menurunnya nafsu makan, kondisi ikan 

lemah dan berenang di permukaan, anemia, kongesti pada kulit dan 

kongesti pada otak, insang dan hati berwarna pucat (Dong et al., 

2017).  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=11308&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Gambar 1. (A) kematian massal dalam 2 minggu setelah kematian 

pertama ikan dipindahkan ke dalam keramba, (B dan C) 
gejala klinis berupa kongesti pada kulit dan 
exophthalmia, (D dan E) kongesti pada otak dan liver 

yang berwarna pucat (Dong et al., 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. (A) Kematian massal akibat outbreak penyakit pada 

Tilapia di kolam komersil, (B) Penyakit Tilapia 
menyebabkan kehilangan mata dan fungsi ocular mata, 

(C) erosi kulit dan adanya ulcer, (D) kongesti pada ginjal 
dan interstitium (pewarnaan dengan Hematoxylin dan 
Eosin). (Eyngor et al., 2014) 

 

Perubahan makroskopis yang menciri infeksi TiLV ini adalah 

perubahan pada mata (okuler). Peradangan/ inflamasi  pada salah 

satu atau semua bagian dari lapisan vaskular mata/ uvea 

(phacoclastic induced uveitis) yang menyebabkan bola mata masuk ke 

dalam rongga mata (shrunken eyes). Terdapat robekan kapsula lensa 

(rupture) yang memicu timbulnya pembentukan membrane cyclitic 



6 

 

dan kekeruhan lensa mata (katarak), diikuti dengan pembengkakan 

bola mata (bupthalmia), pada fase lanjutan menyebabkan kehilangan 

integritas bola mata dengan kornea berlubang, mengalami 

penyusutan, dan hilangnya fungsi okular (phthisis bulbi) (Kibenge 

dan Godoy, 2016). 

Secara mikroskopis terlihat adanya undulasi, penipisan, coiled 

dan rupture kapsula lenticular, dikelilingi oleh fibroplasia sirkuler 

serta fibrosis dengan multiple synechia hingga ke iris dan corpus 

ciliaris (posterior synechia). Adanya sel eosinofilik bergranula dan 

MMC. Infiltrasi ini meluas hingga ke anterior chamber, iris, vitreous 

humour dan choroid (endopthalmitis). Terjadi perubahan pada lensa 

berupa katarak yang dicirikan struktur spheris homogen eosinofilik 

(morgagnian globules), sel epitel lensa membesar dengan sitoplasma 

eosinofilik microvacuolated (sel bladder), sel panjang pipih dan 

mengalami mineralisasi (fibrous metaplasia), Sel epitel squamus 

kornea mengalami erosi dan terdapat ulcer, terinfiltrasi oleh limfosit, 

makrofag, eosinophil serta edema (Eyngor et al., 2014). 

 

2.4. Sebaran Penyakit TiLV 

Tilapia lake virus dilaporkan sebagai penyakit baru yang 

menyebabkan Syncytial Hepatitis of Tilapia (SHT) dan beberapa 

negara telah terjangkit oleh penyakit ini yaitu: Israel, Ekuador, 

Kolombia dan Mesir. Penyakit TiLV dapat menginfeksi ikan budidaya 

dan di alam. Wabah penyakit dilaporkan pada musim panas (Eyngor 

et al., 2014). Outbreak penyakit TiLV terjadi juga di Thailand pada 

rentang 2015 sampai 2016 yang menyebabkan kematian massal ikan 

nila (Oreochromis niloticus) dan ikan nila merah hybrid (Oreochromis 

spp.) sebanyak  20-90% dari ikan nila yang dibudidayakan (Dong et 

al., 2017). 

 

2.5. Faktor Pemicu Timbulnya Penyakit TiLV 

TiLV pertama kali dilaporkan menyebabkan kematian masal 

pada budidaya ikan nila di Israel dan Ekuador dan dikaitkan dengan 

penurunan ikan hasil tangkapan di Danau Kinneret, Israel. Virus ini 

sangat ganas dan cepat penularannya dengan angka kematian yang 

disebabkan dapat mencapai 85 %. Wabah yang terjadi di Ekuador 
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terjadi sepanjang tahun dimana suhu air berkisar antara 25-27 °C, 

akan tetapi wabah yang terjadi di Israel terjadi pada musim panas 

(Mei sampai Oktober; suhu 22-32 °C), hal tersebut menunjukan 

bahwa penyakit ini musiman dan faktor suhu berperan penting 

dalam terjadinya wabah (Sunarto dan Mc.Coll, 2016). Faktor pemicu 

timbulnya wabah penyakit TiLV adalah suhu air dan kepadatan 

tinggi. Suhu air yang menyebabkan wabah terjadi di atas 25 °C, 

suhu yang tidak menyebabkan kematian adalah dibawah 20 °C, dan 

puncak kematian masal terjadi pada suhu     30 °C (Tsofack et al., 

2016). Kasus kematian massal yang terjadi pada musim panas 

mengindikasikan keterkaitan dengan agen infeksius. Suhu air 

banyak berpengaruh pada kejadian penyakit ikan oleh parasit, 

bakteri dan virus. Mortalitas terbesar lebih banyak terjadi pada 

kolam dengan sirkulasi tertutup dibandingkan dengan perairan 

umum dengan sirkulasi terbuka seperti danau (Eyngor et al., 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Eyngor et al., (2014), bahwa 

virus TiLV menyebar melalui air, namun demikian morbiditas dan 

mortalitasnya hanya terbatas pada jenis ikan nila (Oreochromis 

niloticus X Oreochromis aureus). Pada kasus di Israel, spesies lain 

yang dibudidayakan di kolam yang sama dengan ikan nila seperti 

ikan mas (Cyprinus carpio) dan ikan belanak/grey mullet (Mugil 

cephalus) tidak menunjukan gejala klinis serupa dengan ikan nila 

bahkan setelah kohabitasi jangka panjang. 

Surachetpong et al., (2017) menyatakan bahwa di Thailand, 

ikan nila yang terinfeksi penyakit TiLV kematian terbesar biasanya 

ditemukan 1 (satu) bulan setelah dipindahkan dari hatchery ke 

kolam pembesaran atau keramba. Gejala klinis dan angka kematian 

yang tinggi terjadi pada ikan nila dengan berat 1-50 gr. Angka 

kematian yang tinggi dapat mencapai 20-90 % sangat berhubungan 

erat dengan infeksi sekunder dari bakteri dan parasit. Puncak 

kematian massal pada ikan nila akibat serangan penyakit TiLV 

biasanya terjadi 14 (empat belas) hari setelah ditemukan ikan mati 

pertama kali. 

Eyngor et al., (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

dengan teknik kohabitasi, ikan tilapia sakit dapat menularkan 

penyakit TiLV ke ikan yang sehat dalam 2-3 hari dengan tingkat 
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kematian mencapai 50 % dan membuktikan bahwa penyebaran 

penyakit TiLV dapat terjadi melalui media air.  

 

2.6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TiLV 

Penyakit yang diakibatkan Tilapia lake virus termasuk penyakit 

baru, belum banyak data mengenai pengobatan maupun 

pengendaliannya, namun pada studi yang dilakukan oleh Eyngor et 

al., (2014) bahwa ikan yang bertahan hidup dari serangan penyakit 

ini memiliki imunitas  dan menjadi kebal terhadap infeksi penyakit 

TiLV. Vaksin yang digunakan untuk pencegahan hingga saat ini 

masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Manfred 

Weidmann (2017) dari Stirling University menyatakan bahwa secara 

global, tidak ada sistem akuakultur yang bebas dari risiko penyakit 

kecuali mampu untuk mengelola penyakit itu sendiri, meminimalisir 

dampaknya dan menurunkan tingkat prevalensi serta insidensi dari 

penyakit TiLV. 

Salah satu cara pencegahan dan pengendalian yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengelola suhu air dibawah 25 °C, 

menggunakan bibit nila yang berasal dari indukan Specific Pathogen 

Free (SPF) penyakit TiLV, menghindari stress pada ikan dengan 

mengurangi kepadatan ikan nila yang dipelihara, melaksanakan 

biosecurity dengan penerapan Good Hygene Practices (GHP), 

melakukan monitoring dan surveillan terhadap penyakit TiLV, 

pelarangan pemasukan jenis ikan nila spesies Sarotherodon 

galilaeus, Tilapia zilli, Oreochromis auratus, Tristamella simonis 

intermedia, persilangan Orechromis niloticus X Oreochromis auratus 

hybrid dari negara atau antar area yang sedang terjadi wabah. 
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BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1. Lokasi Survailan 

Lokasi yang menjadi target kegiatan survailan penyakit TiLV 

adalah:  

1. Daerah budidaya ikan nila yang terjadi wabah penyakit dengan 

gejala klinis diduga menyerupai/mirip TiLV;  

2. Daerah budidaya ikan nila yang induk maupun benihnya 

merupakan impor dari negara yang terpapar TiLV (Israel, 

Ekuador, Kolombia, Mesir, Thailand dan negara lain yang asal 

benih dan induknya diduga berasal dari negara terpapar sejak 

tahun 2010); 

3. Waduk, danau, sungai, dan perairan umum lainnya yang 

merupakan tempat budidaya ikan Nila; 

4. Kawasan/sentra perikanan budidaya/ minapolitan/ 

industrialisasi perikanan budidaya atau lokasi pembudidayaan 

ikan nila lainnya. 

 

3.2. Waktu Survailan 

Survailan aktif TiLV dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

kali dalam     1 (satu) tahun, sedangkan monitoring atau survailan 

pasif dilaksanakan sepanjang tahun. 

 

3.3. Metode Survailan 

A. Survailan Aktif 

Kegiatan survailan aktif dilaksanakan melalui pengamatan 

kasus secara langsung ke lapangan yang memiliki sejarah/laporan 

terjadi kematian pada ikan budidaya untuk kurun waktu 1-2 tahun 

terakhir. Pengamatan dilakukan dengan pendekatan wawancara 

kepada pemilik/pembudidaya, untuk mendapatkan gambaran tanda-

tanda klinis ikan yang terserang penyakit, perkiraan tingkat 

kematian dan frekuensi kejadian. Pengambilan sampel dilakukan 

terhadap populasi yang pernah mengalami kematian. Survailan aktif 

dapat dilakukan dengan cara melakukan survei aktif ke sentra 

budidaya ikan nila atau eksportir/importir ikan nila, atau yang 
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memiliki sejarah memasukkan ikan nila dalam kurun waktu 10 

(sepuluh) tahun terakhir. Apabila ditemukan tanda-tanda yang 

sesuai atau hampir sesuai dengan gejala klinis penyakit TiLV, maka 

harus ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel dan diikuti 

dengan pengawetan. Form survailan penyakit TiLV pada ikan nila 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

B. Survailan Pasif 

Survailan pasif dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran 

leaflet, siaran radio, media sosial yang berisi informasi adanya 

penyakit TiLV pada ikan nila. Informasi ditujukan kepada 

pembudidaya, penyuluh, dan instansi terkait yang meliputi  cara 

melaporkan (telepon, SMS, WA), alamat instansi/UPT yang menerima 

laporan, cara pengawetan, pengemasan dan pengiriman sampel ikan 

sakit dengan tanda yang menyerupai penyakit TiLV.  Pembudidaya, 

penyuluh, dan instansi terkait tersebut diminta secara aktif 

melaporkan kejadian/kematian melalui media yang disediakan. 

Apabila terdapat laporan terkait dengan tanda-tanda mirip penyakit 

TiLV, maka ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel dan 

pengujian. 

 

3.4. Metode Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel uji dapat 

berupa simple random sampling dan purposive sampling. Petugas 

pengambil sampel uji harus menentukan lokasi (kabupaten, 

kecamatan, desa, waduk, danau) yang menjadi target survailan, 

kemudian memilih tambak/kolam/keramba sebagai unit terkecil.  

3.4.1. Teknik Pengambilan Sampel 

Pertama-tama petugas pengambil sampel harus 

mengumpulkan informasi terkait pengusaha/pembudidaya nila yang 

mengimpor ikan nila dari negara terpapar TiLV atau ikan nilanya 

telah maupun sedang mengalami masalah penyakit menyerupai TiLV 

di suatu kabupaten, kecamatan dan desa. Pada daerah yang tidak 

ditemukan gejala infeksi penyakit TiLV, penentuan lokasi 

pengambilan sampel uji untuk memastikan keacakan desa atau 
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kolam dapat dilakukan dengan cara random/diundi menggunakan 

nomor acak.  

Setelah unit sampling terpilih, maka dilakukan pengambilan 

contoh ikan dengan menggunakan purposive sampling. Ikan yang 

akan dijadikan contoh pertama-tama dipilih yang memiliki tanda 

klinis penyakit TiLV, sisanya dilakukan secara random. 

A. Perhitungan jumlah sampel ideal  

Jumlah sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan 

asumsi prevalensi sebesar 5%, tingkat kepercayaan 95%, sensitifitas 

uji 99% dan spesifisitas uji 95%. 

Rumus yang digunakan menurut Martin et. al. (1987): 

n = 4(p)(q)/L2  ---- 95% (ketelitian 95%) 

n = 9(p)(q)/L2  ---- 99% (Ketelitian 99%) 

Keterangan : 

n= jumlah sampel 

p= prevalensi 

q= (100%-prevalensi) 

L= tingkat error (5%) 

 

Dengan tingkat ketelitian 95%, error 5% dan prevalensi awal 

ditetapkan 2%, maka jumlah sampel ideal adalah : 

 n = 4(0.05)(0.95)/(0.05)(0.05) =  76 Sampel 

 

B. Perhitungan jumlah kolam uji dan Design Effect (DE) 

Rumus yang digunakan: 

np = √ S₂² / S₁² 

Keterangan 

S=variance total 

P=Probabilitas 90% (0,9) 

ρ= intraclass coefficient 5% (0,05) 

np=number of pond 

S1 = variance dalam kelompok 

S2= variance antar kelompok 
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C. Design Effect (DE)  

Digunakan untuk meningkatkan ketelitian perhitungan jumlah 

kolam/tambak/bak. Rumus yang digunakan:   DE = 1+(np)ρ  

Perhitungan :  

• Menghitung variance S² = P(1-P) = 0,9 (0,1)= 0,09 

• Variance dalam kelompok pembudidaya  ρ = S₁²/ S² (ρ= 

intraclass coefficient = 0,05)  S₁² = 0,0045  

• S₂² = S²- S₁²  = 0,0855 

 

Jumlah sampel uji per kolam/tambak/desa :  

np = √ S₂² / S₁² = V0.0855/0.0045 = 4,358899  ~  5 ekor/ kolam 

Nilai DE adalah : 

DE = 1+(np)ρ  : 1 + (5)0,05 = 1,217945 

 

Jumlah ikan yang diambil dengan DE 

n = (76)(1,217)  = 92.492  dibulatkan  93 

kolam/petakan/karamba 

 

Tabel 1. Jumlah sampel ikan untuk deteksi 1 (satu) spesimen 

terinfeksi (minimal) dengan tingkat kepercayaan 95 % 

Populasi 

Article I.  

Prevalensi 

2 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

50 50 35 20 10 7 5 2 

100 75 45 23 10 9 7 6 

250 110 50 25 10 9 8 7 

500 130 55 26 10 9 8 7 

1000 140 55 27 10 9 9 8 

1500 140 55 27 10 9 9 8 

2000 145 60 27 10 9 9 8 

4000 145 60 27 10 9 9 8 

10000 145 60 27 10 9 9 8 

>/= 

10000 

150 60 30 10 9 9 8 

 

Sumber:   Modifikasi Amos (1985) dalam SOP Pengambilan Sampel 

Media Pembawa Hidup dan Non Hidup (Puskari, 2013). 
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Maka jumlah sampel yang diambil dengan prevalensi 5 %, dengan 

contoh populasi 10000 ekor adalah (lihat tabel Amos) : 

93 x 60 = 5.580 ekor 

 

Catatan : 

1. Apabila jumlah sampel tidak dapat dipenuhi, dapat dilakukan 

pengambilan sampel sesuai dengan jumlah populasi dalam 

tabel Amos. Misalnya jumlah sampel sesuai tabel Amos 60 

ekor per lokasi, maka pengambilan sampel dilakukan dengan 

membagi 60 ekor ke dalam jumlah kolam/tambak/KJA yang 

terdapat di lokasi pengambilan sampel. Untuk pengujian 

secara molekuler, sampel dapat dipooling dan diambil minimal 

10 ekor.  

2. Pada pengambilan sampel di daerah waduk/ danau (KJA), 

sampel 60 ekor diambil dari tiap pembudidaya yang terdapat 

di daerah waduk/danau, apabila tidak memungkinkan dapat 

dilakukan pooling dari 60 ekor untuk kemudian diambil 10 

ekor untuk tiap pembudidaya.  

 

3.4.2. Teknik Penanganan Sampel 

Penanganan sampel harus dilakukan dengan baik dan benar 

agar hasil pemeriksaaan yang diperoleh valid, dapat di proses lebih 

lanjut, dapat didiagnosa dengan benar, dan tidak menimbulkan 

positif palsu. Petugas harus mencatat semua gejala klinis, jumlah 

kematian, rentang waktu terjadinya wabah/ kematian, suhu, 

kepadatan, dan kondisi lingkungan di lokasi survailan. Hasil 

survailan dilaporkan sesuai format pada Lampiran 2. Pada ikan 

dengan gejala klinis menyerupai penyakit TiLV diusahakan semua 

target organ penyakit TiLV dapat diambil sebagaimana Tabel 3 di 

bawah. 
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Tabel 2. Pengambilan organ pada sampel ikan nila untuk pengujian 

penyakit TiLV.  

Target organ 

(panah kuning) 
Gambar lokasi organ 

 

1. Otak (OT) 

2. Mata (MT) 

3. Ginjal (GJ) 

4. Limpha (LF) 

5. Hati (HT) 

 

 

Catatan : Semua organ dibagi menjadi 2 (dua) untuk keperluan 
analisa molekuler dan histologi kemudian  masing-

masing dimasukan dalam larutan pengawet dengan 
munggunakan wadah sampel yang tertutup sempurna 

agar tidak tumpah dan organ terfiksasi dengan baik. 
 

A. Penanganan sampel untuk pengujian molekuler 

Langkah-langkah pengawetan sampel untuk pengujian TiLV 

secara molekuler untuk di lakukan ektraksi RNA sebagai berikut:  

1. Sampel boleh diambil dari ikan yang sudah mati tetapi TIDAK 

busuk 

2. Disimpan dalam larutan RNA Later (Komersial bisa dibeli), ATAU 

3. Campuran Ethanol Pro-analisis & Gycerol : 80:20, ATAU 

4. Sampel fresh bisa disimpan dalam freezer -20°C (sampai akan 

digunakan untuk analisa). 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. Fiksasi organ untuk uji molekuler 
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B. Penanganan sampel untuk pengujian histopatologi 

Langkah-langkah pengawetan organ untuk analisa HISTOLOGI 

(untuk analisa perubahan jaringan) adalah sebagai berikut : 

1. Sampel HARUS diambil dari organ ikan sakit yang masih hidup 

(moribund) 

2. Ambil target organ dengan baik (jangan sampai rusak/terkoyak) 

3. Simpan dalam larutan pengawet  Buffer Formalin 10% dengan 

perbandingan pelarut dan organ (3:1), agar organ terendam dan 

terfiksasi dengan baik. 

 

 

   

 

 

Gambar 4. Fiksasi organ untuk pengujian histopatologi 

 

3.5.  Metode Pengujian  

3.5.1. Histologi 

Uji histologi dilakukan melalui pemilihan sampel, teknik 

pengawetan dan proses pembuatan preparat Histologi dari organ 

target/jaringan yang diduga terinfeksi Tilapia Lake Virus (TiLV). 

3.5.1.1. Istilah dan definisi 

a. Penyakit viral : Penyakit yang disebabkan oleh virus 

b. Histopatologi : Ilmu yang mempelajari perubahan abnormal 

sel jaringan tubuh 

c. Preparasi jaringan : Teknik pemotongan organ target untuk 

memudahkan pengamatan jaringan. 

d. Organ target : Organ yang menjadi sasaran infeksi patogen 

dan  digunakan untuk pemeriksaan 

e. Jaringan : Kumpulan sel yang mempunyai struktur dan 

fungsi sama, yang menjadi objek pemeriksaan histopatologi. 

f. Sel : Bagian terkecil penyusun jaringan yang mampu 

bermetabolisma dan menjadi objek dalam pemeriksaan 

penyakit dengan metode histopatologi. 
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g. Fiksasi : Proses pengawetan organ/jaringan dengan tujuan 

untuk mempertahankan struktur sel dan jaringan tidak 

rusak paska kematian 

h. Fiksatif : Larutan yang digunakan untuk mempertahankan 

jaringan tanpa menyebabkan perubahan strukturnya.  

i. Floating bath : Penangas air pada suhu tertentu  (40 – 450c) 

digunakan untuk mengapungkan hasil pemotongan jaringan 

dari mikrotom 

j. Tissue prosessor : Alat atau mesin automatis  yang 

digunakan dalam proses histopatologi untuk memproses 

jaringan sampel terdiri dari tahapan dehidrasi, clearing dan 

infiltrasi parafin. 

k. Microtom : Alat yang digunakan  untuk memotong jaringan 

sesuai ketebalan yang diinginkan 

l. Washing : Proses pencucian untuk menghilangkan larutan 

fiksasi dari jaringan. Dalam proses washing diusahakan 

tidak terdapat molekul-molekul fiksatif yang tertinggal di 

dalam jaringan  

m. Dehidrasi : Cara pengeluaran air dari jaringan dengan 

menggunakan alkohol bertingkat dimulai dari alkohol 70% 

sampai 100% (70%,  85%, 95% dan 100%) yang dilakukan 

secara otomatis oleh mesin Tissue prosessor dengan tujuan 

agar seluruh ruang antar sel dalam jaringan dapat diisi 

dengan molekul parafin. Dalam tahapan dehidrasi 

menggunakan alkohol bertingkat dimaksudkan untuk 

menjaga agar tidak terjadi perubahan tiba tiba pada sel dan 

jaringan. Apabila jaringan masih keruh pada proses clearing 

maka proses dehidrasi harus diulang. 

n. Clearing : Tahapan lanjutan setelah dehidrasi, secara 

otomatis mesin Tissue prosessor akan memindahkan 

jaringan/organ dari alkohol bertingkat ke larutan 

Xylene/Xylol pertama (kesatu), ke dua dan ke tiga masing 

masing selama 30 menit. 

Catatan : Clearing  bertujuan untuk menghilangkan alkohol 

pada tahap dehidrasi sehingga sampel menjadi transparan 

dan Xylene/Xylol mempunyai sifat mampu menggantikan 
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alkohol dan dapat melarutkan parafin yang digunakan pada 

tahapan berikutnya. 

o. Infiltrasi parafin : Tahapan lanjutan setelah clearing, secara 

otomatis Tissue prosessor akan memindahkan  jaringan dari 

larutan Xylene/Xylol ke dalam Parafin cair pertama (kesatu), 

dan ke dua , masing masing selama 2 jam pada suhu 52 – 

580C. 

Catatan : infiltrasi merupakan cara penyusupan parafin ke 

dalam jarinagn sampel uji yang bertujuan untuk 

menggantikan Xylene/ Xylol sehingga sampel uji tidak rusak 

pada saat dilakukan pemotongan menggunakan microtom. 

p. Histo-Embedder : Alat untuk mencetak sampel dalam block 

parafin setelah proses infiltrasi 

q. Stainning set (staining jar) : Satu set wadah gelas tempat 

larutan pewarna yang digunakan dalam pewarnaan irisan 

jaringan 

r. Blocking : Tahapan lanjut dari clearing, yaitu mengeluarkan 

jaringan/organ sampel uji dari cassete dan 

menempatkannya pada paraffin mold dengan posisi sesuai 

untuk pemeriksaan yaitu dibagian tengah dari parafin mold 

kemudian ditambahkan parafin cair dan ditutup dengan 

cassete embedding. Selanjutnya dibekukan, dan siap untuk 

dipotong. 

s. Trimming : Teknik pemotongan blok parafin untuk 

menghilangkan bagian bagian yang tidak dikehendaki 

sehingga mendapatkan bentuk yang memudahkan dalam 

pemotongan blok jaringan/organ sampel menggunakan 

mikrotom, efisien dan baik hasil potongannya. 

t. Mounting : Menutup preparat dengan dengan cover glass 

yang telah ditetesi perekat (contoh : Entellan). 

u. Drying bench : Alat yang digunakan untuk mengeringkan 

dan melekatkan potongan jaringan pada gelas objek  

v. Minyak imersi : Minyak yang digunakan untuk memperbesar 

Aparature Numeric (A.N) sebagai mentukan besarnya layar 

dan mempunyai hubungan dengan kemampuan maksimum 

mikroskop dalam membedakan 2 buah titik,  
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w. Pewarnaan : Proses pemberian warna pada jaringan yang 

telah dipotong sehingga jaringan dapat dikenali dan 

memudahkan dalam pengamatan jaringan menggunakan 

mikroskop. 

x. Sediaan/preparat : 

y. Pemeriksaan : Cara untuk menemukan perubahan abnormal 

sehingga dapat ditentukan penyebab suatu penyakit. 

z. Preparasi jaringan : Teknik pemotongan organ target 

penyakit virus tertentu untuk memudahkan dalam proses 

jaringan. 

 

3.5.1.2. Prinsip 

Sampel yang diperiksa terlebih dahulu diawetkan (fiksasi), 

preparasi organ, proses jaringan meliputi: dehidrasi, clearing, 

infiltrasi paraffin, embedding, pemotongan, pewarnaan, kemudian 

sampel diamati menggunakan mikroskop. 

3.5.1.3. Peralatan  

1) Tissue processor   

2) Tissue embedding 

3) Mikrotome 

4) Slide glass 

5) Floating bath 

6) Mikroskop 

7) Cover glass 

8) Slide Drying Bench/oven 

9) Paraffin sectio heat 

10) Alat bedah (Dissecting set) 

11) Staining set 

12) Parafin mold  

 

3.5.1.4. Bahan  

1) Larutan Fixatif Buffer Formalin 10% 

2) Parafin 

3) Xylene atau xylol 

4) Hematoxylin & Eosin (H & E) 

5) Alcohol (70 %, 85 %, 95 %, Absolut) 
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6) Aquades 

7) Acid Alcohol 

8) ikan Nila dengan gejala TiLV 

9) Eosin Y 

10) Entelan atau dapat digunakan balsam Canada 

11) Cassete embedding 

12) albumin-gliserin 

13) Parafilm 

14) Minyak imersi 

15) Masker 

16) Sarung tangan 

 

3.5.1.5. Prosedur  

3.5.1.5.2. Seleksi jaringan organ (grossing) 

Seleksi jaringan penting dalam menentukan daerah yang 

bernilai diagnostik. Dilihat dari gejala TiLV, jaringan yang diambil 

sebagai sampel uji adalah kulit yang mengalami iritasi, insang, limfa, 

ginjal, otak dan mata. Bagian kulit yang mengalami iritasi dan 

bagian normal disekitarnya diambil agar mudah melihat perubahan 

yang disebabkan oleh infeksi virus. 

3.5.1.5.3. Fiksasi 

Dilakukan dengan cara merendam sampel dalam larutan 

Neutral Buffer Formalin (NBF) 10% dengan perbandingan volume 1 

bagian specimen dengan 10 bagian larutan NBF 10%. Fiksasi 

bertujuan untuk mempertahankan struktur jaringan sampel seperti 

saat ikan masih hidup. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan 

fiksatif, untuk ikan nila berukuran besar, jaringan/organ diambil 

adalah yang merupakan target penyakit TiLV yaitu kulit yang 

mengalami iritasi, insang, limfa, ginjal, otak dan mata. Ukuran dari 

setiap organ target diambil 0,5 – 1 cm2. Sedangkan untuk ikan nila 

ukuran kecil (<1 cm) dapat digunakan seluruh tubuhnya dengan 

cara membuka bagian rongga perut dan operculum sehingga larutan 

fiksatif dapat masuk ke seluruh tubuh ikan. Lama fiksasi adalah 24-

48 jam. Jaringan keras seperti pada tulang rawan lamelar primer 

insang, kulit bersisik,sirip dan mata, setelah difiksasi selama 24 atau 

48 jam harus dipindahkan ke  larutan dekalsifikasi sehingga mudah 
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dipotong. Formulasi larutan yang digunakan untuk fiksasi dapat 

dilihat pada Lampiran 3, sedangkan formulasi larutan dekalsifikasi 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

  

Gambar 5. Organ kulit, insang, limfa, ginjal, mata dan 
otak diambil dan diawetkan menggunakan 

larutan fiksatif NBF 
 

3.5.1.5.4. Pencucian (Washing) 

Setelah fiksasi kurang lebih 24-48 jam maka kemudian 

dilakukan pencucian   menggunakan alkohol 70%, berkali kali 

hingga warna kuning hilang. 

 

3.5.1.5.5. Preparasi organ atau jaringan  

Jaringan/organ yang sudah difiksasi dipotong dengan ukuran 

0,5-1 cm kemudian dimasukkan ke dalam cassete embedding untuk 

dilakukan proses Dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Tahapan ini dapat 

dilakukan menggunakan mesin tissue processor atau secara manual. 

Kemudian masukan cassete embedding berisi jaringan/organ ke 

dalam mesin Tissue processor. 

3.5.1.5.6. Dehidrasi 

Merupakan cara untuk mengeluarkan air dari jaringan dengan 

merendam jaringan/organ dalam larutan 20lcohol konsentrasi 

bertingkat dimulai dari 70% selama 2 jam (2 kali), 85% selama 2 jam 

(1 kali), 95% selama 2 jam (2 kali) dan 100% atau alkohol absolut 

selama 2 jam (3 kali). Apabila jaringan masih keruh pada proses 

clearing, maka proses dehidrasi harus diulang. 
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3.5.1.5.7. Clearing 

Merupakan cara untuk menghilangkan bahan kimia yang 

digunakan saat dehidrasi agar sampel menjadi transparan. Bahan 

yang digunakan adalah Xylene/Xylol karena mempunyai sifat 

mampu menggantikan bahan kimia yang digunakan saat dehidrasi 

(alcohol) dan mampu melarutkan paraffin. Clearing dilakukan 

dengan memindahkan sampel yang telah didehidrasi ke dalam 

larutan Xylene/Xylol sebanyak 3 kali ulangan masing masing selama 

30 menit. 

 

3.5.1.5.8. Infiltrasi 

Merupakan proses menyusupkan paraffin ke dalam 

jaringan/organ sampel sebanyak 2 kali ulangan masing-masing 

selama 2 jam, dengan tujuan untuk menggantikan Xylene/Xylol agar 

jaringan/organ sampel tidak rusak saat dipotong menggunakan 

mikrotom. Infiltrasi dilakukan setelah clearing. Tahapan dehidrasi, 

clearing dan infiltrasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Tahap dehidrasi, clearing dan infiltrasi 

Proses Larutan Waktu 

dehidrasi Alkohol 70% 2 jam 

Alkohol 85% 2 jam 

Alkohol 95% 2 jam 

Alkohol 95% 2 jam 

Alkohol 100% 2 jam 

Alkohol 100% 2 jam 

Alkohol 100% 2 jam 

 

clearing Xylene/Xylol 30 menit 

Xylene/Xylol 30 menit 

Xylene/Xylol 30 menit 

infiltrasi Paraffin cair 2 jam 

Paraffin cair 2 jam 

 

3.5.1.5.6. Penanaman Jaringan dan Pembuatan Blok (Embedding)  

Tahapan selanjutnya adalah Embedding, yaitu dengan cara 

mengeluarkan jaringan/organ dari cassete, kemudian 
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menempatkannya pada paraffin mold dengan posisi sesuai dengan 

tujuan pemeriksaan, kemudian dibenamkan dengan paraplast cair 

dan ditutup permukaannya dengan cassette. Penanaman jaringan 

dilakukan menggunakan pinset yang ujungnya telah dipanaskan 

560C. Selanjutnya dibekukan dengan mendinginkannya di atas cold 

plate dengan suhu 00C. Setelah membeku, keluarkan blok paraffin 

berisi jaringan/organ sampel dari paraffin mold dan siap untuk 

dilakukan pemotongan menggunakan microtom. 

Sebelum pemotongan terlebih dulu dilakukan Trimming. 

   

   

Gambar 6. Proses Embedding Jaringan 

3.5.1.5.7. Trimming 

Merupakan proses memotong blok parafin berisi 

jaringan/organ pada bagian atas keempat sisinya dengan hati-hati 

sehingga membentuk segi empat di bagian tengah blok seperti 

terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Blok paraffin yang sudah ditrimming 
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3.5.1.5.8. Pemotongan Blok Paraffin (Sectioning) 

Pemotongan dilakukan menggunakan mikrotom dengan 

ketebalan 4 – 6 µm. Hasil pemotongan paraffin berbentuk seperti pita 

kemudian diregangkan pada permukaan air dalam floating bath 

bersuhu 40 – 450C. Selanjutnya dilakukan penempelan irisan pada 

gelas objek yang diolesi dengan albumin-gliserin. Gelas objek dengan 

irisan jaringan ini disebut sampel sediaan (slide). 

 

   

   

Gambar 8. Pemotongan Blok Paraffin 

 

3.5.1.5.9. Pewarnaan jaringan dan sediaan preparat 

3.5.1.5.9. 1. Deparafinasi 

Proses pewarnaan dimulai dengan merendam slide dalam 

larutan Xylene/Xylol sebanyak 2 kali selama 5 menit  

3.5.1.5.9. 2. Rehidrasi 

Tahapan untuk memberikan air pada jaringan sampel dengan 

cara merendam slide ke dalam larutan alcohol bertingkat dimulai 

dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yaitu alkohol : 100% 

selama 1 menit (2 kali), dan 95% selama 1 menit (2 kali). 

 

3.5.1.5.9. 3. Pewarnaan 

Pewarnaan yang digunakan adalah Haematoxylen dan Eosin 

Yellowfish. Slide dipindahkan dari larutan rehidrasi dan direndam 
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dalam Haematoxylen selama 10 menit. Kemudian dipindahkan dan 

dicelupkan dalam akuades sebanyak 4 kali celupan. Selanjutnya 

slide dicelupkan dalam Acid alkohol sebanyak 4 kali celupan, 

kemudian bilas dengan air bersih yang mengalir selama 10 menit. 

Kemudian rendam slide dalam Eosin selama 2 menit. 

3.5.1.5.9. 4. Dehidrasi 

Sediaan preparat dicelupkan dalam lalkohol konsentrasi 95% 

sebanyak 2 kali, kemudian direndam dalam alkohol 100% selama 1 

menit sebanyak 2 kali, Setelah itu sediaan preparat direndam dalam 

Xylene/Xylol selama 2 menit dan 4 menit. Tahapan pewarnaan 

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sedangkan gambar 

proses pewarnaan dan komposisi larutan pewarna yang digunakan 

dapat dilihat pada  Lampiran 5. 

Tabel 4. Tahap Deparafinasi, Rehidrasi, Pewarnaan dan 

Dehidrasi 

Proses Larutan Waktu 

perendaman/ 

jumlah pencelupan 

 

Deparafinasi Xylene/Xylol 5 menit 

Xylene/Xylol 5 menit 

Rehidrasi Alkohol 100% 1 menit 

Alkohol 100% 1 menit 

Pewarnaan Hematoxilin  10 menit 

Aquades 4 celup 

Acid alkohol 4 celup 

Air mengalir 10 menit 

Eosin  2 menit 

Dehidrasi Alkohol 95% 2 celup 

Alkohol 95% 2 celup 

Alkohol 100% 1 menit 

Xylene/Xylol 2 menit 

Xylene/Xylol 4 menit 
 

 

3.5.1.5.9. 5. Pelekatan (Mounting) 
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Merupakan proses perekatan gelas penutup (cover glass) 

dengan zat perekat pada sediaan jaringan dengan tujuan agar 

sediaan jaringan tidak rusak. Perekat yang digunakan adalah entelan 

atau dapat juga digunakan balsam Canada. 

 

3.5.1.5.9. 6. Penutupan 

Merupakan proses menempelkan gelas penutup (cover glass) 

yang sudah diberi zat perekat pada sediaan sampel/preparat. 

Preparat siap diamati menggunakan mikroskop. 

Catatan : 

Sebelum sediaan preparat jaringan ditutup, terlebih dulu 

dibersihkan sekelilingnya serta diusahakan tidak ada gelembung 

udara atau kotoran lainnya. 

 

3.5.1.5.9. 7. Pengamatan Preparat/Interpretasi hasil  

Setelah proses pewarnaan selesai, sediaan preparat histologi 

siap untuk diamati dengan menggunakan mikroskop dari perbesaran 

terkecil hingga terbesar. Agar gambaran terlihat jelas, teteskan 

minyak imersi diatas sediaan preparat histo yang telah ditutup 

dengan cover glass. 

 

Gambar 9. Pengamatan preparat histologi menggunakan 
mikroskop trinocular 

 

Hasil pengamatan preparat menggunakan mikroskop terlihat 

adanya peradangan pada otak yang ditandai dengan adanya limfosit 

(perivascular cuffing limfosit) pada otak, sebagaimana pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 10. Perivascular cuffing limfosit pada Otak dan Cortex  

(dilingkari) 

 

Terjadinya peningkatan jumlah sel darah dari dalam lumen 

pembuluh darah (kongesti) dan interstitium pada ginjal, seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 11. Kongesti pada ginjal dan interstitium (tanda panah) 

 

Adanya katarak yang ditandai dengan pembentukan struktur 

bola eosinofilik serat kristal pada lensa mata, seperti terdapat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 12. Gejala katarak pada uji histologi 

a b 
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a. katarak yang ditandai dengan pembentukan struktur 

bola eosinofilik serat kristal pada lensa mata (dilingkari) 

b. Hilangnya integritas lapisan epitel skuamosa dengan 

peradangan di fibrosis (tanda panah) dan beberapa 

kapiler di dalam stroma (neovaskularisasi; dilingkari). 

Kolagen berserat di dalam stroma bagian luar kotor dan 

berwarna paleeosinofilik (edema kornea). 

Pewarnaan menggunakan H&E stain _10  

Sumber : Eyngor et al., 2014 

 

3.5.2. Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-

PCR)  

Prinsip pengujian Tilapia Lake Virus (TiLV) secara molekuler 

adalah dengan cara mengekstraksi dan memurnikan RNA dari organ 

target/jaringan yang diduga terinfeksi TiLV, dilanjutkan dengan 

proses transkripsi balik untuk mensintesis cDNA dan amplifikasi 

yang berlangsung dalam dua tahap (seminested) secara 

konvensional. 

 

3.5.2.1. Peralatan 

1) Alat pengukur konsentrasi DNA berbasis UV 

spektrofotometri. 

2) Alat elektroforesis gel agarosa. 

3) Alat dokumentasi gel. 

4) Hot plate; microwave. 

5) Laminar air flow. 

6) Minimixer. 

7) Mikropipet berbagai ukuran 0,1 µl – 1 000 µl. 

8) Peralatan bedah terdiri dari pinset, gunting, dan pisau 

bedah. 

9) Peralatan gelas. 

10) Refrigerated centrifuge. 

11) Timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg. 

12) Thermalcycler. 

13)  UV transiluminator. 

14) Rack ice block. 
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15) Spindown centrifuge. 

16) Freezer (suhu -20 0C atau lebih rendah). 

3.5.2.2. Bahan 

1) Etanol absolut p.a. 

2) Isopropanol. 

3) Kit komersial RT-PCR. 

4) Kit ekstraksi RNA komersial. 

5) Kloroform (CHCl3 ). 

6) Kontrol positif TiLV. 

7) Larutan pembersih RNAse. 

8) Marker 100 bp; marker DNA. 

9) Nuclease free water; DEPC ddH2O. 

10) Penggerus jaringan (pellet pestle). 

11) Pewarna gel. 

12) RNAse inhibitor. 

13) Sarung tangan (powder-free). 

14) Tabung mikro ukuran 0,2 ml; 1,5 ml – 2 ml. 

15) Microtip berbagai ukuran 10 µl – 1000 µl. 

16) Agarose 

17) Buffer tae 1x 

18) 6 x loading dye 

19) Larutan preservatif RNA 

20) Masker 

21) Bahan fiksatif RNA (RNA Latter atau Ethanol:Glycerol = 

80:20) 

22) 3 Primer spesifik TiLV  (Eyngor, M. et al., 2014) adalah: Ext-

1, ME 1, 7450/150R/ME 2 

 

Tabel 5. Primer Spesifik TiLV (Eyngor, M. et al., 2014) 

Tahap Primer Urutan Sekuens 

 

Ukuran 

Produk 

First 

step 

Ext-1 (5’-TATGCAGTACTTTCCCTGCC-3’) 415 bp. 

 ME 1  (5’- GTTGGGCACAAGGCATCCTA-

3’) 
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Semi 

nested 

7450/150R/ME 

2 

 

5’-

TATCACGTGCGTACTCGTTCAGT-

3’) 

250 bp 

 ME 1 5’- GTTGGGCACAAGGCATCCTA-

3’) 

 

 

3.5.2.3. Prosedur 

3.5.2.3.1. Persiapan sampel  

a) Ukuran ikan kecil dengan panjang total < 1 cm, sampel uji 

diambil secara utuh 

b) Ukuran ikan dengan panjang total >1 cm, sampel uji berupa 

organ otak, mata, limpa, ginjal atau hati. 

c) Sampel uji yang digunakan dalam bentuk 

segar/beku/dalam larutan pengawet (80% Ethanol p.a, RNA 

Latter, Ethanol:Glycerol = 80:20). 

d) Banyaknya sampel uji disesuaikan dengan protokol 

ekstraksi dari kit yang digunakan. 

 

3.5.2.3.2. Ekstraksi 

Prinsip dari ekstraksi adalah memisahkan asam nukleat 

dengan komponen sel lainnya. Ada tiga tahap utama dalam ekstraksi 

materi genetik yaitu perusakan membran sel (lisis), pemisahan 

materi genetik dari bahan padat seperti protein dan selulosa, serta 

pemurnian materi genetik. 

Tahapan proses ekstraksi dapat dilihat di bawah ini *) :  

a) Masukkan contoh sebanyak 20 mg ke dalam mikrotube 

berukuran 1.5 ml yang berisi 500 l RNA extraction 

solution. 

b) Gerus contoh dengan pellet pestle steril dan inkubasi dalam 

suhu 25 ºC - 30 ºC selama 5 menit. 

c) Tambahkan 100 l chloroform (CHCL3) ke dalam tabung, 

Vortek selama 20 detik. 

d) Inkubasi contoh dalam suhu 25 ºC - 30 ºC selama 2 - 3 

menit. 

e) Sentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm (r = 7 cm) selama 

15 menit. 
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f) Pindahkan fase cair pada bagian atas sebanyak 200 l ke 

dalam tabung 1.5 ml yang baru, yang telah diisi 200 l 2-

propanol (isopropanol). 

g) Vortek sebentar, kemudian sentrifuse 12.000 rpm selama 

10 menit dan buang isopropanol. 

h) Cuci pellet menggunakan 500 μL Ethanol 75%, dan 

sentrifuse 9000 rpm (r = 7 cm) selama 5 menit. 

i) Buang Ethanol dan keringanginkan. 

j) Larutkan RNA dengan DEPC water. 

k) Hasil ekstraksi RNA dapat diproses lebih lanjut atau di 

simpan pada suhu - 70 ºC. 

*) RNA Extraction Solution ( IQ-2000) 

Catatan : Terdapat banyak kit komersial yang dapat digunakan 

untuk ekstraksi DNA, prosedur ekstraksi  DNA 

mengikuti protokol pabrikan. 

 

3.5.2.3.3. Pengukuran RNA 

a) Ukur konsentrasi RNA dengan alat pengukur konsentrasi 

asam nukleat pada panjang gelombang 260 nm. Hitung 

konsentrasi DNA dengan menggunakan rumus : 

Konsentrasi DNA = Å260 x 50 x fp 

Keterangan: 

Å260 = Nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nm 

fp = faktor pengenceran 

b) Lakukan pengenceran apabila konsentrasi yang diperoleh 

lebih tinggi dari yang diperlukan. 

c) Periksa kemurnian RNA dengan menghitung perbandingan 

hasil pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 260 

nm dan 280 nm (å260/ å280). 

d) Simpan larutan RNA pada -200C apabila tidak langsung 

digunakan. 

 

Catatan: 

Prosedur pengukuran RNA (optional) disesuaikan dengan alat 

yang digunakan 
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3.5.2.3.4. Amplifikasi 

a) Siapkan RNA template, Go Taq Green PCR Mastermixtm, 

primer, NFW dengan meletakkan di atas rak blok es. 

b) Buat preparasi master mix sesuai dengan Tabel 5. Siapkan 

volume mastermix n+1, (n= setiap 10 jumlah reaksi) lebih 

banyak dari yang dibutuhkan.  

c) Homogenkan semua bahan master mix dan distribusikan ke 

masing-masing tabung mikro ukuran 200µl.  

d) Masukkan 2 μl template RNA (10 ng - 100 ng) sampel uji,  

kontrol positif (TiLV);  kontrol negatif amplifikasi (NTC). 

e) Lakukan amplifikasi RT-PCR, sesuai dengan kondisi/profil 

amplifikasi (Tabel 6). 

f) Jika hasil PCR first step menunjukkan hasil negatif 

dilanjutkan dengan nested PCR, menggunakan formulasi 

bahan untuk preparasi master mix sesuai Tabel 7. 

g) Ambil 2 µl produk PCR first step lalu masukkan kedalam 

mastermix untuk nested PCR. 

h) Lakukan amplifikasi nested PCR sesuai Tabel 8. 

 

Catatan: 

1. Seluruh proses preparasi reagen dilakukan pada kondisi 

dingin. 

2. Prosedur metode amplifikasi disesuaikan dengan kit 

komersial yang digunakan. 

 

Tabel 6. Komposisi koktail untuk RT-PCR  (First Step) 

No. Komponen 
Volume/reaks

i (μL) 

Konsentras

i akhir 

1. 2 x Go Taq Green PCR Master 

MixTM 

12,5 1 x 

2. Primer Ext-1  (10 μM) 1 0,4 μM 

3. Primer Me 1 (10 μM) 1 0,4 μM 

4 EnzymReverse Transcriptase  

AMV 

0,5   

5 Nuclease free water  7 - 8   

6. Template RNA 2-3 100 ng-400 
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No. Komponen 
Volume/reaks

i (μL) 

Konsentras

i akhir 

ng 

 Total Volume 25  

Catatan  :   Komposisi koktail disesuaikan dengan kit komersial yang 
digunakan dan sudah divalidasi 

 

Tabel 7. Program amplifikasi (First Step) RT-PCR 

Proses Suhu (0C) Waktu Siklus 

Transkripsi  Balik 50 30 menit 1 

Pre Denaturasi 94 2 menit 1 

Denaturasi 94 30 detik 

30 

 

Annealing 60 30 detik 

Extention 72 30 detik 

Final Extension 72 7 menit 1 

End hold 12 ~  

 

Tabel 8. Komposisi koktail untuk PCR  (Semi nested) 

No. Komponen 
Volume/reaks

i (μL) 

Konsentras

i akhir 

1. 2 x Go Taq Green PCR Master 

MixTM 

12,5 1 x 

2. Primer 7450/150R/ME 2 (10 μM) 1 0,4 μM 

3. Primer ME 1 (10 μM) 1 0,4 μM 

5 Nuclease free water  9.5 - 10  

6. Template  DNA First Step 1.5 - 2  

 Total Volume 25  

Catatan  :   Komposisi koktail disesuaikan dengan kit komersial yang 
digunakan dan sudah divalidasi 

 

Tabel 9. Program amplifikasi (semi nested) 

Proses Suhu (0C) Waktu Siklus 

Pre Denaturasi 94 3 menit               1 

Denaturasi 94 30 detik 

25 

 

Annealing 60 30 detik 

Extention 72 30 detik 
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Final Extension 72 7 menit 1 

End hold 12 ~  

 

3.5.2.3.5. Elektroforesis 

3.5.2.3.5.1.  Pewarnaan DNA dengan Perendaman 

a) Letakkan gel 1.5 % Agarose yang sudah dicetak di atas 

chamber  elektroforesis; 

b) Isi chamber dengan larutan TAE 1x sampai gel terendam 

hingga garis batas; 

c) Masukkan 5 µl marker atau penanda DNA (100 bp DNA 

ladder); 

d) Masukkan produk PCR dengan mikropipet ke dalam sumur 

(well) gel sebanyak 8 µl – 10 µl; 

e) Pasang tutup elektroforesis dan alirkan listrik dengan 

voltase diatur 100 V - 150 V selama 30 menit atau hingga 

dye biru gelap hingga ¾ gel agarose. 

f) Setelah selesai proses dalam elektroforesis, gel diangkat dari 

elektroforesis; 

g) Rendam gel dalam larutan zat pewarna DNA selama 10 

menit;  

h) Rendam kembali gel dengan akuades/ air mengalir selama 

10 menit; 

i) Gel agarose diamati di atas UV transiluminator dan 

dokumentasikan. 

 

3.5.2.3.5.2.  Pewarna DNA yang dicampurkan dalam agar 

a) Membuat agarose 1.5 %, dengan menimbang agarose dan 

menambahkan pelarut berupa buffer TAE 1x 

b) Setelah terlarut sempurna, dan suhu mencapai 500C 

tambahkan pewarna DNA ke dalam Larutan gel agarose. 

c) Setelah agarose memadat masukan ke dalam chamber 

elektroforesis dengan posisi sumur (well) pada kutub negatif. 

d) Isi chamber dengan larutan TAE 1x sampai gel terendam 

hingga garis batas; 

e) Masukkan produk PCR dengan mikropipet ke dalam sumur 

(well) gel sebanyak 8 µl – 10 µl; 
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f) Masukkan 5 µl marker atau penanda DNA (100 bp DNA 

ladder); 

g) Pasang tutup elektroforesis dan alirkan listrik dengan 

voltase diatur 100 V - 150 V selama 30 menit atau hingga 

dye biru gelap hingga ¾ gel agarose; 

h) Gel agarose diamati di atas UV transiluminator dan 

dokumentasikan. 

 

3.5.2.3.6. Interpretasi hasil 

 Berdasarkan pola pita DNA pada gel agarosa setelah proses 

elektroforesis terhadap produk PCR yang diamati dengan 

transiluminator UV, maka : 

 

3.5.2.3.6.1. First Step 

a) Kontrol positif (DNA TiLV); terlihat adanya pita DNA 

berukuran 415 bp 

b) Kontrol negatif (blanko); tidak terlihat adanya pita DNA  

c) Sampel uji positifTiLV terlihat adanya pita DNA berukuran 

415 bp; 

 

3.5.2.3.6.2. Semi nested  

a) Kontrol positif (DNA TiLV); terlihat adanya pita DNA 

berukuran 250 bp 

b) Kontrol negatif (blanko); tidak terlihat adanya pita DNA  

c) Sampel uji positifTiLV terlihat adanya pita DNA berukuran 

250 bp; 
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Gambar 13. Interpretasi hasil penyakit TiLV 
                           Sumber : Eyngor, M., et al., 2014 

 

 

3.5.2.3.7. Jaminan mutu 

a) Hasil ekstraksi RNA mempunyai A260/A280 berkisar antara 

1,8 – 2,1; 

b) Proses amplifikasi dijamin kualitasnya dengan menyertakan 

kontrol positif dan  kontrol negatif menunjukkan hasil yang 

konsisten. 

c) Deteksi TiLV dengan metode Semi nested Reverse 

Transcriptase Polymerase Chain reaction (RT-PCR) 

direkomendasikan untuk keperluan diagnosa konfirmasi 

karena memiliki sensitifitas dan spesifisitas tinggi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyakit Tilapia lake virus (TilV) termasuk penyakit baru, belum 

banyak data mengenai pengobatan maupun pengendaliannya. Hingga saat ini 

di Indonesia belum ada laporan secara signifikan adanya serangan penyakit 

Tilapia lake virus sehingga harus diwaspadai dan dicegah pemasukannya ke 

dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk mengetahui keberadaan penyakit 

Tilapia lake virus di Indonesia perlu dilakukan surveilan secara berkala di 

perairan umum dan sentra-sentra budidaya nila di Indonesia, dari hasil 

survailan yang telah dilakukan dapat dilakukan langkah-langkah penentuan 

kebijakan baik dalam pencegahan maupun pengendaliannya.  

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan di 

UPT KIPM dalam melaksanakan kegiatan survailan penyakit Tilapia lake virus 

di perairan umum dan sentra-sentra budidaya nila di Indonesia. Hasil survailan 

yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penetapan status dan sebaran 

penyakit TiLV di Indonesia serta menentukan strategi/kebijakan pencegahan 

serta pengendaliannya. Diharapkan dengan Petunjuk Teknis ini, Puskari dan 

UPT KIPM dapat bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai target kinerja. 
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Lampiran 1. Form Survailan Penyakit TiLV  
 

Form survailan TiLV pada ikan Nila 

 
A. INFORMASI UMUM 

Tanggal :  

Nama/No. Tel. :  

Lokasi :  

Metoda Budidaya : KJA         Kolam Tanah 

Jenis Ikan NIla :  

Kepadatan :  

Umur Ikan/berat :  

Suhu Air :  

Waktu kematian :  

frekwensi kematian   

Jumlah Kematian   

 
B. Gejala Klinis 

 

No Gejala klinis Hasil Keterangan 

1. Adanya kematian masal pada ikan nila  

(budidaya & alam) 

  

2. Sisik rontok/mengelupas (skin abrastion)   

3. Badan ikan menghitam   

4. Mata keruh (katarak,)     

5. Mata cekung kedalam (sunken eye)   

6. Mata membesar keluar (exopthalmia)   

7. Napsu makan menurun   

8. Berdiam didasar kolam   

9. Ikan lemah/ lamban (lethargic)   

10. Perut membengkak   

11. Gejala lainnya   
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Lampiran 2. Format Pelaporan Hasil Survailan Penyakit TiLV 

FORMAT LAPORAN SURVEILAN TiLV 

 

JUDUL 

KATA PENGANTAR 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

 
I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

1.2.  Tujuan 
1.3.  Ruang Lingkup 

 
II. TUJUAN PUSTAKA 

2.1. Hama dan Penyakit Ikan  

2.2. Faktor Lingkungan 
2.3. Kualitas air 
2.4. Faktor Lain 

 
III. METODOLOGI 

3.1. Waktu dan Tempat 
3.2. Alat dan Bahan 
3.3. Pengambilan contoh uji 

3.4. Pemeriksaan HPI 
3.5. Analisa Data 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil 

4.2. Pembahasan 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 
5.2.  Rekomendasi dan Saran 

 
PENUTUP 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 

 

 



39 

 

 

LAMPIRAN HASIL SURVEILAN TiLV PADA IKAN NILA TA. 2017 
 

BULAN : ......... 

Nama UPT :........................................................................................ 
 

No Lokasi Pemantauan 
(Propinsi/Kabupaten/Kecamatan) 

Tanggal 
Surveilan 

Gejala klinis Media Pembawa HASIL 
PEMERIKSAAN 

Prevalensi Insidensi Lab Uji Ket 

Panjang Berat Asal benih/ 
induk 

Padat 
tebar 

jumlah 
kematian 

VIRUS HISTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            

                  
 

         

                  
 

         

                  
 

         

                  
 

         

 
Catatan : 

              

1. Pada ikan dgn positif TiLV agar mencantumkan : keterangan distribusi ikan dari populasi yang terinfeksi apabila ikan dipasarkan Kepala UPT, 

2.   Pada ikan dgn positif TiLV, agar dilampirkan gambar/foto kolam/tambak, ikan yang terinfeksi dan patogen/hasil pemeriksaan laboratorium 
   

3.   Pada ikan dgn positif TiLV, melampirkan hasil pengujian lengkap ke email ok2h.puskari@gmail.com 
   

 
  

(……………………………) 



40 

Lampiran 3. Larutan fiksasi 

 

Larutan Neutral Buffered Formalin (NBF) (Roberts, R.J, 2001) 

1 40% Formaldehyde 100 ml 

2 Aquades 900 ml 

3 NaH2PO4H2O  4 g 

4 Na2HPO4 6 g 

Larutan Bouin’s (Roberts,R.J,2001) 

1 Formalin 300 ml 

2 Asam asetat 60 ml 

3 Asam pikrat 9 gram 

4 Aquades 900 ml 

 

Asam pikrat dilarutkan dengan air, lalu tambahkan bahan lainnya dan diaduk dengan 

magnetic stirrer selama 24 (dua puluh empat) jam dan jangan dipanaskan.  

Larutan Davidson’s 

1 95% alkohol 600 ml 

2 Asam asetat 200 ml 

3 Formalin  400 g 

4 Aquades 600 g 
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Lampiran 4. Larutan dekalfikasi 

Larutan A (Asam Formiat) 

1 Asam formiat 250 ml 

2 Aquades 250 ml 

Larutan  B (Natrium Sitrat) 

1 Natrium sitrat  100 ml 

2 Aquades 500 ml 

Larutan penetral 

1 Natrium sulfat 50 ml 

2 Aquades 500 ml 

 

Prosedur Kerja 

1. Campurkan larutan A (25 ml), Larutan B (25 ml) dan aquades (50 ml) 

2. Masukkan jaringan terfiksasi ke dalam larutan tersebut selama 1-2 

hari(tergantung ukuran jaringan) 

3. Cuci pada air mengalir 

4. Pindahkan larutan tersebut kedalam larutan netral selama 3-4 hari 

5. Cuci jaringan pada air mengalir selama 2-3 jam 
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Lampiran 5.  Larutan pewarnaan preparat histologi  

 

  Komposisi Pewarnaan  

Pewarna Eosin 

1% larutan stok 

• Eosin Y  1 g 

• Aquades  20 ml 

Larutkan dan tambahkan 80 ml larutan alkohol 95%  

Working Solution 

• Larutan stok Eosin 1 bagian 

• Alkohol 80%  4 bagian 

 

Pewarna hematoxilin 

• Hematoxilin (He)   10 g 

• Alkohol absolute  100 ml 

• Potassium alum  200 g 

• Aquades   2000 ml 

• Mercuri oxide   5 g 

• Acetic acid  glacial           80 ml (setelah dingin) 
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Proses pewarnaan preparat histologi 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN 
HASIL PERIKANAN, 

 
 

ttd. 
 
 

RINA 
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