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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret – 14 April 2017, 

bertempat di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran dan Laboratorium 

Perikanan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2    Alat dan Materi 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian disajikan pada Tabel 3.1 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Alat dan kegunaan  Untuk Kegiatan Penelitian 

No Nama Alat Kegunaan 

1. Akuarium sebanyak 20 buah Sebagai wadah ikan uji 

2. Bak fiber Sebagai penampung ikan uji 

3. Blower  Untuk meniupkan udara dalam aerasi 

4.  Aerator  Supply oksigen 

5. DO meter Mengukur kadar oksigen terlarut dalam 

media uji 

6. pH pen Mengukur derajat keasaman air media uji 

7.  Termometer Mengukur suhu media  

8. Timbangan digital Menimbang ikan uji 

9. Jarum ose Untuk mengambil dan inokulasi bakteri 

10. Erlenmeyer Wadah untuk mengkultur bakteri 

11. Autoclave Untuk sterilisasi alat dan bahan 

12. Inkubator Untuk inkubasi bakteri 

13. Hot plate dan Magnetic 

stirrer 

Untuk menghomogenkan dan memanaskan 

suatu larutan pada saat pembuatan media 

14. Cawan petri Untuk wadah pembuatan media padat 

15. Vortex Untuk menghomogenkan bakteri yang 

dilarutkan 
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16. Laminar air Flow Sebagai meja kerja steril saat pembuatan 

media dan inokulasi bakteri 

17. Pembakar Bunsen Digunakan menciptakan kondisi steril 

18. Tabung reaksi Sebagai wadah kultur bakteri di media cair 

19. Kompor gas Sebagai pemanas autoclave pada saat 

sterilisasi alat dan bahan 

20. Rak tabung reaksi Untuk menampung tabung reaksi 

21. Serokan Digunakan untuk menangkap ikan uji 

22. Selang siphon Digunakan untuk membersihkan kotoran 

pada media uji  

23. Freezer/lemari es Digunakan untuk menyimpan biakan 

bakteri 

 

3.2.2 Materi 

 Materi yang digunakan dalam kegiatan penelitian disajikan pada Tabel 3.2 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Materi dan Kegunaan Untuk Kegiatan enelitian 

No Materi Kegunaan 

1. Benih ikan mas Punten 

ukuran 3-5 cm sebanyak 200 

ekor 

Sebagai sampel hewan uji dalam penelitian 

2. Isolat bakteri A. hydrophilla Untuk menginfeksi ikan uji 

3. Aquades Sebagai bahan pelarut pembuatan media 

4. Aluminium foil Untuk membungkus alat dan bahan yang 

akan disterilisasi 

5. Triptic Soy Agar (TSA) Sebagai media kultur bakteri 

6. Kapas Untuk menutup labu erlenmeyer pada saar 

sterilisasi 

7. Karet gelang Untuk mengikat alat yang akan disterilisasi 

8. Plastik cling wrap Untuk membungkus cawan petri pada saat 

pembuatan media dan kultur bakteri  

9. NaCl fisiologis Untuk pembuatan suspensi bakteri                

A. hydrophilla 

10. Alkohol 70% Untuk sterilisasi sebelum melakukan kultur 

bakteri 

11. Kertas label  Untuk penanda wadah / media dan sampel 

yang akan diuji 

12. Plastik  Untuk pembungkus pada saat penyimpanan 

di dalam freeser 

13. Alkohol 95% Untuk sterilisasi alat yang tidak tahan panas 

14. Sabun pencuci Untuk mencuci alat selama penelitian 

15. Tissue Untuk membersihkan alat yang telah   

digunakan selama penelitian 
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3.3 Batasan Variabel 

 Adapun batasan variabel dalam penelitian ini adalah: 

 Prevalensi adalah perbandingan antara jumlah ikan yang sakit dengan 

jumlah ikan yang sehat setelah diuji tantang dengan bakteri A. hydrophilla 

selama 24 jam (Laily, 2007).  

 Uji tantang adalah proses penginfeksian bakteri A. hydrophilla terhadap 

benih ikan mas untuk mendapatkan nilai prevalensi penyakit ikan MAS dan 

kematian ikan. 

 LD50 merupakan dosis bakteri A. hydrophilla yang dapat membunuh 50% 

ikan uji (Mangunwardoyo dkk., 2010). Uji toksisitas akut ini dilakukan 

dengan memberikan bakteri A. hydrophilla ke ikan uji sebanyak satu kali 

selama masa pengujian dan diamati dalam jangka waktu 14 hari. 

 

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 antara lain, gejala klinis penyerangan bakteri A. hydrophilla, kematian 

ikan harian, kualitas air media pemeliharaan yaitu oksigen terlarut, suhu, derajat 

keasaman (pH). 
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3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL), hal ini karena media percobaan dianggap bersifat homogen, sehingga yang 

mempengaruhi hasil penelitian adalah pengaruh perlakuan dan faktor kebetulan.  

Menurut Effendie (1997), 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)  

 Σ ij : Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang  

    dialami oleh perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

 Jumlah ikan yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 200 ekor 

benih ikan mas Punten yang terdiri atas 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan dimana 

masing-masing perlakuan berisi 10 ekor benih ikan mas Punten. Sebagai perlakuan 

dalam penelitian ini adalah pemberian dosis kepadatan bakteri A. hydrophilla. 

Adapun perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlakuan A : benih ikan mas Punten diinfeksi A. hydrophilla dengan 

kepadatan  103 cfu/ml dalam akuarium yang berisi 10 liter 

air. 

Yij  =  μ  +  α i  +  Σ ij  
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2. Perlakuan B : benih ikan mas Punten diinfeksi A. hydrophilla dengan 

kepadatan   104 cfu/ml dalam akuarium yang berisi 10 liter 

air. 

3. Perlakuan C : benih ikan mas Punten diinfeksi A. hydrophilla dengan 

kepadatan   105 cfu/ml dalam akuarium yang berisi 10 liter 

air. 

4. Perlakuan D : benih ikan mas Punten diinfeksi A. hydrophilla dengan 

kepadatan  106 cfu/ml dalam akuarium yang berisi 10 liter 

air. 

5. Perlakuan E : benih ikan mas Punten diinfeksi A. hydrophilla dengan 

kepadatan   107 cfu/ml dalam akuarium yang berisi 10 liter 

air.   

Dosis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Nurhasanah 

(2013), yang menyatakan bahwa hasil nilai rerata LD50 ikan mas terhadap                  

A. hydrophilla pada beberapa strain adalah 10,07 x 105 cfu/ikan untuk ikan mas 

Cangkringan, 5,22 x 105 cfu/ikan untuk persilangan Koi dengan Cangkringan, 4,19 

x 105 cfu/ikan persilangan Koi dengan Rajadanu dan 7,01 x 105 cfu/ikan untuk 

Majalaya. Adapun denah dari penelitian disajikan pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Denah Percobaan dalam Penelitian 

 

      Keterangan : A - E       = Perlakuan  

                1, 2, 3, 4  = Ulangan 

 

3.6     Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan penelitian 

yang meliputi sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media padat TSA, pembuatan 

suspensi bakteri A. hydrophilla kepadatan 108 cfu/ml, dan pelaksanaan penelitian 

yang meliputi persiapan wadah dan ikan uji serta proses uji tantang. 

 

3.6.1   Sterilisasi Alat dan Bahan 

Langkah-langkah dalam proses sterilisasi alat dan bahan menurut 

Dwijoseputro (1988) adalah sebagai berikut: 

 Alat yang akan digunakan dicuci bersih kemudian dibungkus dengan kertas 

dan diikat menggunakan benang atau karet gelang, lalu dimasukkan ke dalam 

plastik tahan panas.  Sedangkan bahan di dalam labu erlenmeyer ditutup dengan 

kapas dan dilapisi dengan aluminium foil. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

A1 D1 E3 E1 A3 

B1 C3 D3 E2 A2 

B3 C2 C1 B2 D2 

B4 C4 D4 E4 A4 
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autoclave yang telah disiapkan. Kemudian alat dan bahan disterilisasi pada suhu 

1210C selama 15-20 menit. 

 

3.6.2   Pembuatan Media padat Triptic Soy Agar  (Kusuma, 2014) 

Sebanyak 30 gram media  Triptic Soy Broth (TSB) dilarutkan dalam 1000 

ml aquades dengan menggunakan wadah labu erlenmeyer, kemudian ditambahkan 

17 gram media Agar ke dalam labu erlenmeyer yang berisi media TSB. Selanjutnya 

dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer. 

Setelah itu disterilisasi dengan menggunakan auticlave pada suhu 1210C selama 15-

20 menit. 

Media TSA yang sudah steril didinginkan sebentar, selanjutnya dituangkan 

ke dalam cawan petri steril secara aseptik sebanyak 15-20 ml setiap cawan. Setelah 

media mulai dingin/padat, kemudian media dibungkus dengan plastik cling wrap 

dan diinkubasi di dalam inkubator  selama kurang lebih 24 jam untuk melihat ada 

tidaknya kontaminasi media. Media TSA siap digunakan. 

 

3.6.3  Pembuatan Suspensi Bakteri A. hydrophilla Kepadatan 108 cfu/ml 

Dengan Metode Spektrofotometri (Marlina, 2011) 

Isolat bakteri A. hydrophilla pada media Triptic Soy Agar (TSA) dipanen 

dengan menggunakan lidi kapas secara aseptik dan ditampung pada wadah tabung 

reaksi. Selanjutnya bakteri dihomegenkan menggunakan vortex lalu ditampung 

pada wadah labu erlenmeyer.  
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Penghitungan kepadatan bakteri dilakukan dengan menggunakan 

spetrofotometer pada panjang gelombang 540 nm dengan nilai absorbansi (OD) 

0,235. Apabila belum diperoleh nilai OD tersebut, maka dilakukan penambahan 

larutan Nacl fisiologis atau stok bakteri hingga diperoleh nilai absorban yang 

diinginkan. Nilai absorbansi (OD) 0,235 diasumsikan setara dengan kepadatan 

bakteri 108 cfu/ml. Bakteri A. hydrophilla siap digunakan untuk uji tantang. 

 

3.6.4 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

Mempersiapkan akuarium sebanyak 20 buah yang telah dicuci bersih 

dengan sabun cuci sunlight, lalu dikeringkan. Kemudian akuarium ditempatkan 

pada rak penelitian yang telah disiapkan dan diisi dengan air sebanyak 10 liter serta 

setiap akuarium diberi label sebagai tanda perlakuan. Selanjutnya memasang aerasi 

pada masing-masing akuarium sebagai alat penambah oksigen terlarut.  

Benih ikan mas yang akan digunakan untuk uji in vivo diaklimatisasi 

terlebih dahulu untuk menghindari stres karena perpindahan tempat. Sebelum 

dimasukkan ke dalam akuarium, ikan terlebih dahulu direndam dalam larutan 

garam, hal ini bertujuan untuk mematikan parasit dan penyakit yang mungkin 

menempel pada tubuh ikan. Kemudian ikan ditimbang bobot tubuhnya mengetahui 

perhitungan kebutuhan pakan.  

Benih ikan mas Punten dengan ukuran 3-5 cm sebanyak 10 ekor disiapkan 

untuk masing-masing akuarium. Selanjutnya ikan diaklimatisasi selama 7 hari agar 

dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selama masa aklimatisasi ikan 

diberi pakan pellet komersial ukuran pf 1000 sebanyak 5% dari bobot biomassa. 
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Pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi tiga kali sehari. Selama masa 

aklimatisai sisa pakan dan feses dikeluarkan setiap dua hari sekali dengan cara 

penyiponan, kemudian dilakukan pergantian air baru. Benih ikan mas Punten siap 

digunakan untuk uji tantang.  

 

3.6.5   Uji Tantang  

Setelah masa aklimatisasi selama 7 hari, benih ikan mas diuji tantang 

dengan bakteri A. hydrophilla yang telah disiapkan sebelumnya. Benih ikan mas 

diinfeksi bakteri A. hydrophilla dengan dosis yang telah ditentukan  dengan cara 

perendaman pada kepadatan dosis bakteri yang berbeda-beda setiap perlakuan. Ikan 

yang telah diuji tantang dipelihara  dan diamati prevalensi benih ikan mas yang 

terserang penyakit, gejala klinis ikan yang terserang bakteri A. hydrophilla dan 

dicatat kematian ikan setiap harinya sampai rentang waktu dua minggu. 

 

3.7    Parameter Uji 

3.7.1 Parameter Utama 

3.7.1.1 Penentuan Nilai Lethal Dosis 50 (LD50) 

 Parameter uji utama yang diukur dalam penelitian ini adalah penentuan nilai 

LD50 yang dihitung berdasarkan metode Reed and Muench (1939) dalam Sarjito 

(2007) dengan rumus persamaan untuk mendapatkan nilai LD50 sebagai berikut: 

 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 =
𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 50% − 50

𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 50% − 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 50%
 

Log negatif LD50 = log negatif konsentrasi kematian di atas 50% + sp 
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3.7.1.2 Prevalensi  Penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) 

Penghitungan prevalensi dilakukan sebelum penghitungan kelulushidupan 

(SR). Adapun rumus prevalensi menurut Moller dan Andreas (1986) dalam Laili 

(2007) adalah : 

Prevalensi =
∑ 𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡

∑ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

 

3.7.2.   Parameter Penunjang 

3.7.2.1 Gejala Klinis Serangan Bakteri A. hydrophilla 

 Pengamatan terhadap gejala klinis dilakukan setiap hari setelah ikan uji 

diinfeksi bakteri A. hydrophilla hingga akhir pengamatan pada hari ke-14.   

 

3.7.2.2 Rerata Waktu Kematian (RWK) 

 Rerata Waktu Kematian (RWK) dihitung menurut Hanggono (1997) dalam 

Dwiyono (1999), dengan menggunakan rumus: 

 

                      RWK =
∑𝑎𝑖 𝑥 𝑏𝑖

∑𝑏𝑖
 

  

Keterangan: a = Waktu kematian (hari) 

                     b = Jumlah ikan yang mati (ekor) 

 

3.7.2.3 Kualitas Air 

  Kualitas air yang diukur selama penelitian yaitu suhu, DO, dan pH. Dimana 

suhu diukur menggunakan thermometer, pH menggunakan pH pen dan DO 
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menggunakan DO meter. Pengukuran dilakukan setiap hari sekali pada waktu pagi 

dan sore hari. 

3.8 Analisa Data 

Data hasil penelitian penentuan nilai LD50 dan prevalensi secara kuantitatif  

dianalisis dengan analisis varian (ANAVA). Apabila perlakuan yang diberikan 

menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilanjutkandengan Uji Jarak Berganda 

Duncan dengan taraf kepercayaan 5% yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi 

perlakuan yang sangat membahayakan  (Kusriningrum, 2008). Parameter  yang  

dianalisis  secara deskriptif  adalah  gejala  klinis, dan kualitas air. Tabulasi  data 

penelitian dilakukan  dengan  mengunakan  program Ms.Office Excel 2013.  


