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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 September – 07 Oktober 2017 

betempat di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang dan 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. 

3.2 Materi Penelitian 

Tabel berikut adalah nama alat dan bahan yang digunakan dalam 

penilitian: 

3.2.1 Alat 

Tabel 1. Peralatan Penelitian 

No. Alat Fungsi 

1. Autoclave Mensterilkan alat dan media bakteri 

2. 

4. 

Enlenmeyer 

Blender 

Sebagai wadah media bakteri 

Untuk memblender buah mengkudu kering 

3. Jarum ose Mengambil dan menginokulasi bakteri 

4. Magnetic stirrer Mengaduk larutan media bakteri 

5. Inkubator Inkubasi bakteri 

6. Laminar air flow Ruang untuk menginokulasi bakteri 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Timbangan digital 

Rak tabung reaksi 

Gelas ukur 

Rotary evaporator 

Ember  

Aerator 

Termometer 

Haemositometer 

Pisau 

Oven 

Mikroskop 

Mikropipet & mikrotube 

Cool box 

Menimbang berat media bahan 

Untuk meletakkan sampel bahan 

Tempat maserasi ekstrak buah mengkudu 

Menguapkan etanol proses ekstraksi 

Wadah pemeliharaan udang vannamei 

Memasok O2 dalam setiap akuarium 

Mengukur suhu 

Untuk perhitungan hemosit udang 

Untuk memotong tipis buah mengkudu 

Untuk mengeringkan buah mengkudu 

Untuk mengamati sel darah 

Sebagai alat & tempat mengukur bahan 

Untuk tempat penyimpanan hemolymph 

20. Syringe 1 ml Untuk injeksi bakteri dan pengambilan darah 

 



25 
 

3.2.2  Bahan 

Tabel 2. Bahan-bahan Penelitian 

No. Bahan Fungsi 

1. Buah mengkudu Morinda 

citrifolia L. 

Digunakan sebagai bahan pengobatan 

udang yang terserang penyakit Vibriosis 

2. Udang vannamei dengan 

berat 5 gram, berumur 55 

hari, sebanyak 180 ekor 

dengan kepadatan 10 ekor 

per ember 

Sebagai hewan uji,  

3. Bakteri Vibrio harveyi Sebagai bakteri uji 

4. Air laut Sebagai media pemeliharaan  

5. Etanol 96% Sebagai pelarut ektrak buah mengkudu 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Pakan udang komersil 

EDTA 10% 

Hemolymph 

Giemsa 

Metanol 

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi udang 

Sebagai antikoagulan 

Sebagai bahan pengamatan THC dan DHC 

Sebagai pewarna pembuatan ulasan  

Sebagai bahan fiksasi ulasan hemolim 

3.3 Batasan Variabel 

Variable yang diobservasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Buah mengkudu adalah tanaman yang tergolong dalam famili Rubiaceae, 

genus Morinda dan spesies Morinda citrifolia L (Nelson, 2006).   

b. Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan 

senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan (Depkes RI, 1995). 

c. Sintasan atau survival rate (SR) adalah presentase dari jumlah ikan yang 

hidup pada setiap akuarium pada akhir perlakuan (Wirabakti, 2006). 

d. Imunitas udang adalah peranan penting dalam respon selular pertahanan tubuh 

udang (Ekawati et al., 2012) yang dilakukan oleh sel-sel hemosit. Adapun 

imunitas udang yang diamati yakni THC (Total Haemosite count) dan DHC 

(Differensial Haemosite Count). 
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e. Udang vannamei adalah organisme air laut yang tergolong dalam sub filum 

Crustacea, famili Litopenaeus dan spesies Litopenaeus vannamei (Haliman 

dan Dian, 2006).  

f. Vibrio harveyi adalah organisme yang dalam keadaaan normal ada di 

lingkungan pemeliharaan yang bersifat saprofitik dan berkembang patogenik 

apabila kondisi lingkungan dan inangnya memburuk. Pada umumnya hidup di 

air laut dan payau, terutama air dangkal serta musim dimana temperatur air 

menjadi tinggi (Kabata, 1998 dalam Prajitno, 2005). 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh 

suatu perlakuan/tindakan/treatment dengan menggunakan perlakuan yang berbeda 

(Supardi, 2007). Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, yaitu pencatatan pengamatan secara sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya 

maupun situasi buatan yang khusus diadakan (Surakhmad, 1987). 

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), hal ini dikarenakan media percobaan dianggap bersifat homogen, 

sehingga yang mempengaruhi hasil penelitian adalah pengaruh perlakuan dan 

faktor kebetulan saja. Menurut Effendie (1997), rumus rancangan acak lengkap 

yang digunakan yaitu : 
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Yij = µ + αi + εij 

 

Keterangan : 

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

µ : Nilai rata-rata (nilai tengah) 

αi : Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-i 

dengan nilai tengah umum) 

eij : Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang dialami 

oleh perlakuan ke-I pada pengamatan ke-ij) 

Berdasarkan  hasil penelitian Sarjito et al., (2012), diperoleh hasil bahwa 

perendaman ekstrak daun sirih (Piper betle)  pada konsentrasi 1100 ppm 

merupakan konsentrasi terbaik untuk pengobatan udang vannamei yang diinfeksi 

dengan Vibrio harveyi.  

Mengacu pada penelitian tersebut, dimana kandungan senyawa buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) dan daun sirih hampir sama yakni mengandung 

senyawa fenol yang juga memiliki efek antibakteri, maka konsentrasi 1100 ppm 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. 

 Penelitian ini menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 5 

perlakuan dengan 1 kontrol dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali 

ulangan, dimana penentuan dosis ekstrak buah mengkudu yang digunakan yaitu : 

K : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 0 ppm 

P1 : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 700 ppm 

P2 : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 900 ppm 

P3 : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 1100 ppm 

P4 : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 1300 ppm 

P5 : Konsentrasi ekstrak buah mengkudu 1500 ppm 
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Denah perlakuan berupa konsentrasi ekstrak buah mengkudu, denah 

selengkapnya sebagai berikut : 

P5U1 K1U2 P2U3 P1U3 P2U2 P4U1 

P3U3 P1U1 P5U2 P1U2 P4U3 P2U1 

K1U3 P5U3 P4U2 P3U1 P3U2 K1U1 

Gambar 4. Denah Percobaan 

Keterangan : 

K, P1, P2, P3, P4, dan P5  = Perlakuan  

U1, U2, dan U3   = Ulangan 

3.6 Tahapan Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L.) 

Buah mengkudu matang didapatkan dari Desa Pambon Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan. Metode pembuatan ekstrak buah mengkudu 

Morinda citrifolia L. menurut Malinggas et al., (2015) yaitu ekstrak buah 

mengkudu didapat dengan cara mengekstraksi buah mengkudu dengan metode 

maserasi, antara lain sebagai berikut : 

• Menyiapkan sebanyak 20 kg buah mengkudu matang 

• Mengupas buah mengkudu 

• Memotong tipis-tipis buah mengkudu 

• Mengeringkan buah mengkudu dengan cara mengoven selama 48 jam 

• Memblender 345 gram bahan kering buah mengkudu, hingga diperoleh 

bahan serbuk halus sebanyak 268 gram 

• Memasukkan serbuk halus 268 gram ke dalam labu erlemeyer dan 

ditambahkan etanol 96% sebanyak 536 ml (perbandingan 1:2) 

• Kemudian diaduk selama 1 jam untuk mencapai kondisi homogen 
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• Selanjutnya larutan dimaserasi selama 48 jam pada suhu kamar 

• Setelah 48 jam, larutan difiltrasi dan dipisahkan dengan mengguanakan 

penyaring Buchner 

• Kemudian residu penyaringan diangin-anginkan dan dilakukan maserasi 

ulang sampai 3 kali 

• Hasil dari penyaringan 1-3 dicampur dan dipekatkan dengan rotary vacuum 

evaporator dengan suhu 50oC sampai didapati ekstrak kental dengan 

konsentrasi 100%. 

3.6.2 Persiapan Hewan Uji 

Hewan uji yakni Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) diperoleh dari 

lingkungan tambak BPBAP Situbondo, yang berukuran 5 gram yang berumur 55 

hari sebanyak 180 ekor. 

3.6.3 Uji Tantang 

3.6.3.1 Persiapan dan Kultur Bakteri Vibrio harveyi 

Bakteri Vibrio harveyi diperoleh dari BPBAP Situbondo, Jawa Timur. Cara 

kultur bakteri adalah sebagai berikut : 

• Mempersiapkan alat dan bahan 

• Mensterilkan ose lengkung dengan pemanasan di atas api bunsen hingga pijar 

• Setelah ose dipastikan dingin, mengambil sediaan bakteri Vibrio harveyi dari 

stock dengan cara menyentuhkan ujung ose pada stock 

• Menggoreskan bakteri secara continue streak di media TSB (Tryptic Soy 

Broth) dan TSA (Tryptic Soya Agar) agar mendapatkan koloni tunggal 

• Kemudian menginkubasi media pada suhu 33-35 oC selama 24 jam 
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• Koloni murni yang tumbuh kemudian diidentifikasi ulang untuk memastikan 

spesies bakteri  

• Mengambil 10 ml media dari biakkan murni, kemudian sentrifuge selama 10 

menit dengan kecepatan 3500 rpm 

• Isolat hasil pemanenan dilakukan sentrifuge dengan pencucian sebanyak 2-3 

kali, lalu membuang cairan pada bagian atas 

• Menambahkan PBS (phospat buffer saline) sebanyak 10 ml, kemudian 

divortex sampai larut 

• Bakteri yang telah ditemukan dari hasil isolasi media kultur akan siap 

disuntikan ke udang vannamei 

3.6.3.2 Uji Pengganasan Bakteri Vibrio Harveyi 

Uji pengganasan mengikuti metode Septiani et al., (2012). Bakteri yang 

digunakan sebagai uji tantang adalah isolat Vibrio harveyi asal Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur. Sebelum digunakan 

bakteri diuji patogenitasnya dengan menginjeksikan kepada udang vannamei 

secara intramuskular dengan dosis 106 CFU/ml sebanyak 0,1 ml. Pengamatan 

dilakukan setelah 24 jam mulai timbul kemerahan dan memar pada permukaan 

tubuh dan kakinya, serta ada yang mati. Selanjutnya V. harveyi diisolasi dan 

dikultur pada media TCBSA (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose) dan 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 33oC, dan diamati koloninya. Jika koloni 

bakteri berpendar, maka V. harveyi tersebut siap dipakai untuk infeksi pada hewan 

uji. 
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3.6.3.3 Persiapan Wadah Uji 

• Membersihkan wadah pemeliharaan yang akan digunakan yakni ember 

sebanyak 18 buah 

• Memeriksa kekuatan ember dengan mengisi air, serta memasang alat aerasi 

seperti, selang aerasi dan batu aerasi 

• Memasukkan air laut ke dalam ember sebanyak 20 liter dengan salinitas 30 

ppt yang berasal dari bak tandon 

3.6.4 Infeksi Bakteri dan Pengobatan Pada Hewan Uji 

Penginfeksian bakteri Vibrio harveyi pada hewan uji sebanyak 0,1 ml 

dengan konsentrasi 106 CFU/ml dilakukan dengan teknik injeksi secara 

intramuskular dan dilakukan menggunakan syringe tuberculin 1 ml. Pengobatan 

dilakukan setelah udang vannamei secara morfologi menunjukkan gejala klinis 

dengan perendaman (deeping) ekstrak buah mengkudu selama 15 menit dan 

pengamatan udang dilakukan pasca pengobatan dilakukan selama 7 hari. 

3.7 Parameter Uji 

3.7.1 Parameter Uji Utama 

3.7.1.1 THC (Total Haemosite Count) 

Menurut prosedur Blaxhall and Daishley (1973) yang dimodifikasi oleh 

Syahailatua (2009), pada perhitungan hemosit udang dilakukan dengan cara 

meneteskan hemolyph ke dalam haemositometer dan dihitung jumlah selnya per 

ml di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 40 kali. Perhitungan jumlah 

total hemosit (THC) dilakukan menggunakan haemocytometer dengan prosedur 

Campa-Cordova et al. (2002). 
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Jumlah hemosit = 
jumlah sel dihitung

Volume dihitung
 X pengenceran X 104 

Pengambilan hemolymph udang dilakukan pada bagian pangkal pleopod 

pada segmen abdominal dekat lubang genital dengan menggunakan syringe 1 ml 

yang telah dibasahi larutan antikoagulan (EDTA 10%) dengan perbandingan 1 : 1. 

Hemolymph ditempatkan di dalam microtube steril dan disimpan di dalam cool 

box, kemudian sesegera mungkin diamati menggunakan mikroskop. 

3.7.1.2 DHC (Differensial Haemosite Count) 

Diferensiasi hemosit atau diferensial haemosit count (DHC) dilakukan 

dengan mengacu pada Martin dan Graves (1995). Hemolim diteteskan pada gelas 

objek dan dibuat ulasan, kemudian dikeringkan di udara. Selanjutnya preparat 

difiksasi dengan metanol selama 5-10 menit. Kemudian dikeringkan di udara 

kembali. Preparat direndam dalam larutan pewarna Giemsa selama 15-20 menit, 

lalu dicuci dengan air mengalir dan dibiarkan kering. Diferensiasi hemosit 

kemudian dihitung dengan mengelompokkan sel hemosit ke dalam 3 tipe sel 

(granular, semigranular dan hialin) di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 

kali. Total tipe sel hemosit yang dihitung adalah 100 sel, lalu presentase tiap jenis 

sel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Presentase jenis sel hemosit = 
jumlah tiap jenis sel hemosit 

total hemosit  
 X 100% 

 Gambaran darah berupa THC dan DHC akan diamati sebanyak 3 kali, 

yaitu hari ke-0 (awal penelitian), hari ke-10 (1 hari pasca infeksi bakteri Vibrio 

harveyi) dan hari ke-16 (4 hari pasca perendaman dengan ekstrak buah 

mengkudu).  
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3.7.1.3 Gejala Klinis 

Menurut Fariedah (2010) dan Lina et al., (2012), gejala klinis yang diamati 

pada udang vannamei ketika terserang Vibrio harveyi adalah tampak dengan 

perubahan warna karapas yang menjadi kusam atau pucat, adanya luka seperti 

bekas terpotong pada ekor atau rostrum dengan warna merah seperti telah 

terbakar, tubuh udang menjadi lunak, hilangnya nafsu makan, dan hepatopankreas 

berwarna cokelat. 

3.7.2 Parameter Uji Penunjang 

3.7.2.1 Kualitas Air 

Parameter penunjang penelitian ini adalah data kualitas air akuarium 

pemeliharaan yang meliputi, suhu, pH, salinitas, dan DO selama penelitian ini 

berlangsung. 

3.7.2.2 Sintasan 

Hasil perhitungan survival rate dilakukan pada akhir penelitian. Tingkat 

kelangsungan hidup ikan dihitung menggunakan rumus Birungi dkk., (2006) 

adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
𝑋 100% 

Keterangan : 

SR : tingkat kelangsungan hidup udang (%) 

Nt : jumlah udang yang hidup pada akhir pengamatan (ekor) 

No : jumlah udang awal pengamatan (ekor). 
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3.8 Analasis Data 

Analisis data tentang yang digunakan adalah analisis sidik ragam dengan 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap). Jika dari hasil analisa sidik 

ragam diketahui perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata, kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai 

antar perlakuan. Data yang dianalisis secara deskriptif adalah gejala klinis dan 

gambar darah udang. 


