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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Indoor Perikanan Fakultas 

Pertanian – Peternakan dan Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah 

Malang pada bulan Juli – Agustus 2016 

 

3.2 Materi Penelitian 

Tabel 1. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

NO Nama Alat Kegunaan 

1 Aquarium 16 buah Wadah ikan uji 

2 Termometer Untuk mengukur suhu air 

3 DO meter  mengukur kandungan oksigen 

terlarut 

4 Timbangan Digital Untuk menimbang 

5 Plastik ¼ kg Untuk wadah pakan yang telah 

di campur ekstrak 

6 Ph pen Untung mengukur ph air 

7 Suntikan Untuk megkurur dosis 

aeromonas 

8 Seser Untuk meseser ikan 

9 Batu aerasi Untuk memecah udara dari 

blower 

10 Selang silikon Untu penghubung blower dan 

batu aerasi 

11 Blower Untu mengeluarkan oksigen 

12 Jangka sorong Untuk mengukur panjang ikan 

13 Tabung reaksi Untuk mengkurur dosis 

aeromonas 
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14 Selang Untuk menyipon dan mengisi 

air 

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Bahan Keterangan 

1 Ekstrak meniran untuk mencegah bakteri aeromonas 

2 Ekstrak mengkudu untuk mencegah bakteri aeromonas 

3 Alfamint probiotik untuk mencegah bakteri aeromonas 

4 Bakteri aeromonas  untuk menginfeksi ikan 

5 Pakan Untuk pakan ikan 

6 Aquades  Untuk pengencer 

7 Ikan nila 10-12 Sebagai sempel hewan yang di uji 

 

3.3 Batasan Variabel 

Adapun batasan variabel dalam penelitian ini adalah : 

 Ekstraksi merupakan istilah yang digunakan untuk mengambil senyawa 

tertentu  dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Srijanto dkk, 2004). Pelarut 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%. 

 Meniran yang mengandung senyawa dari golongan alkaloid, flavonoid dan 

lignan mempunyai aktivitas sebagai antimalaria (Fauzi, 2005). 

 Mengkudu ektrak metanol buah mengkudu efektif menghambat pertumbuhan 

bakteri gram positif maupun gram negatif (Jayaraman et al., 2008). 

 Sintasan adalah presentase jumlah ikan yang hidup dalam kurun waktu tertentu 

(Effendie, 1979) 

 Ikan nila Secara morfologi ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisik besar 

dan kasar, kepala relatif kecil, garis linea lateralis terputus dan terbagi dua, yaitu 

bagian atas dan bawah memiliki lima buah sirip (Rochdianto, 2009). 

3.4 Metode Penelitihan 
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 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, 1989). 

3.5 Rancanga Percobaan 

  Rancangan penelitian yang dilakukan adalah Rancangan Acak Langkap (RAL) 

yaitu bentuk rancangan yang dilakukan pada percobaan dengan perlakuan secara 

acak  pada unit percobaan yang homogen. Penelitian ini akan menggunakan 4 

perlakuan berupa jenis ekstrak meniran, mengkudu, dan probiotik alfamint. 

Dengan dosis pemberian masing - masing  sama yaitu 5ml  

Masing – masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 

 Perlakuan  P 1 probiotik alfamint   = 0,5 ml / 100 gr pakan 

 Perlakuan  P 2 ekstrak meniran     = 0,5 ml / 100 gr pakan 

 Perlakuan  P 3 ekstrak mengkudu  = 0,5 ml / 100 gr pakan 

 Perlakuan  P 4 control  

Pemberian ekstrak dan probiotik  5 ml/ 100 gr pakan untuk setiap aquarium 

Adapun denah dari penelitian ini  adalah : 
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3.6 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitihan 

A. Pembuatan Ekstrak Mengkudu 

Proses pembuatan ekstrak buah mengkudu adalah sebagai berikut : Pertama, 

dipersiapkan buah mengkudu yang berwarna putih kekuningan merata, dan daging 

buah masih keras sebanyak 2 kg. Kemudian buah dicuci bersih dan ditiriskan serta 

dipotong-potong tipis. Selanjutnya potongan buah dijemur di bawah sinar matahari, 

dengan naungan kain hitam. Tujuannya untuk mempercepat proses pengeringan (Dewi, 

2010). Penjemuran dilakukan selama dua hari, sampai potongan buah benar-benar 

kering. Setelah penjemuran dari 2 kg buah mengkudu yang segar setelah dikeringkan 

didapat 200 gram mengkudu kering. Mengkudu yang sudah kering dibuat tepung 

dengan cara dihancurkan dengan alat blender. Tepung mengkudu yang dihasilkan 

sebanyak 130 gram dan siap untuk dimaserasi. Sebelum dilakukan maserasi, dilakukan 

destilasi metanol 70% menjadi metanol murni yang akan digunakan sebagai pelarut. 

Maserasi dilakukan dengan merendam tepung sebanyak 130 gram ke dalam 650 mL 

pelarut metanol murni selama 24 jam. Perbandingan tepung dan pelarut yang 

digunakan adalah 1:5, dimana untuk satu kilogram tepung dilarutkan dengan lima liter 

metanol (Jayaraman et al., 2008). Kemudian disaring dengan kertas penyaring. 

Sisa dari penyaringan pertama kembali dimaserasi lagi dengan cara yang sama, 

sampai 3x penyaringan. Ekstrak hasil maserasi atau filtrat yang dihasilkan, ditampung 

menjadi satu dan diuapkan, untuk memisahkan pelarutnya. Penguapan dilakukan 

dengan menggunakan alat Rotary vacuum evaporator pada suhu 40-45°C dengan 
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kecepatan 120 rpm, sampai pelarut habis menguap, sehingga didapatkan ekstrak kental 

buah mengkudu. 

B. Pembuatan Ekstrak Meniran 

Proses pembuatan ekstrak meniran adalah sebagai berikut : Pertama, 

dipersiapkan daun meniran yang berwarna hijau segar sebanyak 2 kg. Kemudian buah 

dicuci bersih dan ditiriskan serta dipotong-potong tipis. Selanjutnya potongan dijemur 

di bawah sinar matahari, dengan naungan kain hitam. Tujuannya untuk mempercepat 

proses pengeringan (Dewi, 2010). Penjemuran dilakukan selama dua hari, sampai 

potongan daun benar-benar kering. Setelah penjemuran dari 2 kg daun meniran yang 

segar setelah dikeringkan didapat 200 gram meniran kering. Meniran yang sudah 

kering dibuat tepung dengan cara dihancurkan dengan alat blender. Tepung meniran 

yang dihasilkan sebanyak 130 gram dan siap untuk dimaserasi. Sebelum dilakukan 

maserasi, dilakukan destilasi metanol 70% menjadi metanol murni yang akan 

digunakan sebagai pelarut. Maserasi dilakukan dengan merendam tepung sebanyak 

130 gram ke dalam 650 mL pelarut metanol murni selama 24 jam. Perbandingan tepung 

dan pelarut yang digunakan adalah 1:5, dimana untuk satu kilogram tepung dilarutkan 

dengan lima liter metanol (Jayaraman et al., 2008). Kemudian disaring dengan kertas 

penyaring. 

Sisa dari penyaringan pertama kembali dimaserasi lagi dengan cara yang sama, sampai 

3x penyaringan. Ekstrak hasil maserasi atau filtrat yang dihasilkan, ditampung menjadi 

satu dan diuapkan, untuk memisahkan pelarutnya. Penguapan dilakukan dengan 

menggunakan alat Rotary vacuum evaporator pada suhu 40-45°C dengan kecepatan 

120 rpm, sampai pelarut habis menguap, sehingga didapatkan ekstrak kental daun 

meniran. 
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C. Sterilisasi Alat dan Bahan (Dwijoseputro, 1987) 

 Sterilisasi alat – alat inokulasi secara kimia menggunakan larutan 

alkohol. 

 Alat yang akan disterilisasi dibungkus dengan kertas putih, kemudian 

diikat dengan benang 

 Air dituangkan secukupnya ke dalam autoklaf. 

 Medium dan alat – alat inokulasi dimasukkan ke dalam autoklaf.  

 Autoklaf ditutup kemudian dikencangkan baut – bautnya sampai rapat. 

 Autoklaf dihubungkan dengan sumber pemanas sampai suhu 1210C 

selama 15 menit tekanan 1 atm dipertahankan selama 1 jam. 

 Sumber panas dimatikan dan ditunggu sampai tekanan turun hingga 0. 

 Bahan yang sudah disterilkan harus segera didinginkan sesudah 

dikeluarkan dari autoklaf dan dapat disimpan di lemari es. 

 Sedangkan alat – alat yang sudah disterilkan disimpan di dalam 

inkubator.  

D. Pembuatan Larutan Bakteri Kepadatan 108 cfu/ml dengan spektrofotometer 

(Marlina, 2011) 

 Isolasi Aeromonas hydrophila dari media TSA dari tabung reaksi. 

Penumbuhannya di cawan petri yang sudah berisi media TSA. 

 Inkubasi dalam inkubator pada suhu 270C selama 24 jam. 

 Pemanenan bakteri secara aseptic ke dalam Falcon Centrifuge Tube 

yang telah berisi larutan NaCl Fisiologis. 

 Penghitungan kepadatan dengan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 540 nm dan absorban (OD) 0,235. 
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 Apabila belum diperoleh nilai OD tersebut, penambahan larutan NaCl

fisiologis atau stok bakteri harus dilakukan hingga diperoleh absorban

0,235.

 Dari pengukuran dapat diasumsikan bahwa OD 0,235 setara dengan

kepadatan bakteri 108 cfu/ml.

2 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

 Mebersihkan 16 aquarium dengan menggunakan deterjen sampai bersih

 Membilah aquarium yang telah di bersihkan

 Mengeringkan selama 1 hari

 Menata airasi dan blower

 Mengisi air sebanyak 20 liter pada aquarium dan di airasi selama 1 hari

 Menyiapkan ikan uji ukuran 3-5 cm yang sehat  sebanyak 20 ekor untuk tiap-

tiap akuarium. Ikan diaklimatisasi selama 14 hari agar beradaptasi dengan

lingkungan yang baru

3 Uji Tantang 

 Setelah masa aklimatisasi selama 14 hari, ikan di uji tantang dengan bakteri

Aeromonas hydrophilla

 Ikan nila diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophilla dengan dosis 108 cfu/ml.

 Ikan yang telah diuji tantang dipelihara selama 14 dan diamati gejala klinis ikan

yang terserang bakteri Aeromonas hydrophilla dan dicatat kematian ikan setiap

harinya sampai rentang waktu dua minggu.

4. Parameter Uji

Parameter uji utama adalah kelangsungan hidup ikan mas yang diberi ekstrak 

mengkudu, ekstrak meniran, dan alfamind dengan cara mencampurkan pada pakan 

ikan, kemudian di infeksi dengan bakteri Aeromonas hydrophilla.  
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Menurut Wirabakti (2006) Persentase kelangsungan hidup dihitung dengan rumus  

sebagai berikut : 

 

 

 

5. Analisa Data 

 Data dari hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya dianalisisi secara 

satistik dengan analisis variasi aatau ANAVA sesuai dengan rancangan yang 

dipergunakan yaitu RAL. Jika dari hasil analisis sidik ragam diketahui perlakuan 

menunjukan hasil yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antar perakuan 

dalam penelitian yangtelah dilakukan. Dimana pada RAL ini dapat menggunakan 

rumus matematik sebagai berikut: 

Rumus Rancangan Acak Lengkap yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan :  

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

μ  :  Nilai rata – rata 

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

nilai tengah umum) 

Σij : Pengaruh acak (pengujian yang timbul secara acak yang dialami oleh   perlakuan 

ke-i pada pengamatan ke –ij) 

 Jika dari hasil analisi sidik ragam diketahui perlakuan menunjukan hasil yang 

berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, dilanjutkan dengan Uji Berbeda Nyata 

Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antar perlakuan.  

 

 Nt 

KH = 

 

x 100 %  

 No 

Yij : μ + αi + 

Σij 

 




