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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Waktu Dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2017, bertempat di 

Laboratorium Perikanan dan Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Tabel 2. Alat 

No Alat Fungsi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
18 

Autoclave 
Enlenmeyer 
Petri disk atau cawan petri 
Jarum ose 
Magnetic stirrer 
Inkubator 
Laminar Air Flow 
Timbangan digital 
Rak tabung reaksi 
Gelas ukur 
Rotary evaporator 
Akuarium 
Aerator, selang aerasi dan 
batu aerasi 
Cakram disk 
Vortex 
Colorimeter 
Sentrifuge 
Termometer 
 

Mensterilkan alat dan media bakteri 
Sebagai wadah media bakteri 
Sebagai wadah uji 
Mengambil dan menginokulasi bakteri 
Mengaduk larutan media bakteri 
Inkubasi bakteri 
Ruang untuk menginokulasi bakteri 
Menimbang berat media bahan 
Rak meletakkan sampel bahan 
Tempat maserasi ekstrak daun mangrove 
Menguapkan metanol 
Wadah penelitian 
Memasok O2 dalam setiap akuarium 
 
Untuk menentukan zona bening 
Menghomogenkan larutan 
Mengukur kepadatan bakteri 
Memisahkan bakteri dengan media 
Mengukur suhu 
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3.2.2 Bahan  

Tabel 3. 

No Bahan Fungsi 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Daun Mangrove Avicennia 
marina 
Ikan Gurame Osphronemus 
gouramy 
Thriptic soy agar (TSA) 
 
Nutrient Broth (NB) 
Bakteri Aeromonas 
hydrophila 
Alkohol 70% 
Aquadest steril 
NaCl 
Air tawar 
Pakan ikan 
Metanol 

Untuk digunakan sebagai bahan pengobatan 
ikan yang terserang penyakit bakteriosit 
Sebagai hewan uji 
 
Untuk pembuatan media dalam uji cakram 
 
Untuk media pertumbuhan bakteri 
Sebagai bakteri uji 
 
Untuk sterilisasi dalam uji cakram 
Untuk pelarut media TSA 
Sebagai bahan pembuatan Na Fisiologis  
Sebagai media pemeliharaan ikan 
Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan 
Sebagai pelarut ekstraksi daun mangrove 

 

3.3 Batasan Variabel 

Variabel yang di observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Daun Mangrove Avicennia marina adalah jenis golongan tanaman dikotil 

yang hidup di perairan payau. Daun Mangrove Avicennia marina memiliki 

kandungan flavonoid yang berperan aktif sebagai antibakteri (Eryanti et al, 

1999)  

b. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan padatan dengan bantuan pelarut. Cara ekstrasi 

yang tepat tergantung pada bahan tumbuhan yang diekstraksi dan jenis 

senyawa yang di isolasi. (Ditjen POM, 2000) 

c. Uji daya hambat adalah suatu uji untuk mengetahui penghambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh zat anti mikroba yang terlihat sebagai 

wilayah jernih di sekitar pertumbuhan mikroorganisme. (Lay, 1994) 
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d. Ikan Gurame merupakan salah satu ikan air tawar yang telah 

dibudidayakan, namun kendala dalam hal pertumbuhan dan 

kelulushidupan rendah. Salah satu penyebabnya serangan penyakit oleh 

bakteri Aeromonas hydrophila (Tanjung, et al, 2011) 

e. Prevalensi adalah frekuensi dari penyakit yang ada dalam populasi tertentu 

pada titik waktu tertentu. Angka prevalensi dipengaruhi oleh tingginya 

insidensi dan lamanya penyakit. Menghitung prevalensi dilakukan dengan 

membagi jumlah ikan yang positif terinfeksi dengan total jumlah ikan 

yang diperiksa dikalikan 100% (Ridwan dkk, 2011) 

f. Sintasan adalah jumlah ikan yang hidup setelah dipelihara beberapa waktu 

dibandingkan dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan dan dinyatakan 

dalam persen (Effendi dalam Pehelerang 2001) 

3.4 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Alsa (2004), penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan terhadap subjek 

penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung, yaitu 

pencatatan pengamatan secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, 

baikpengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi 

buatan yang khusus diadakan (Suhendar, 1999). 
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3.5 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

model matematik sebagai berikut: Yij = µ+ ai + £i 

Keterangan: 

Yij : Nilai parameter utama akibat perlakuan ke-i 

µ : Nilai rata-rata (nilai tengah) 

ai : Pengaruh perlakuan ke-i 

£ij : Pengaruh kesalahan perlakuan akibat perlakuan ke-i 

Penelitian Afifah (2014) mengenai daya antibakteri ekstrak Daun 

Mangrove Avicennia marina terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas 

hydrophila dengan metode difusi agar secara in vitro dan in vivo menyatakan 

bahwa optimal pada konsentrasi 20% artinya pada konsentrasi tersebut ekstrak 

Avicennia marina dapat menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas 

hydrophila. 

Berikut adalah denah penelitian: 
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Keterangan: 

P1, P2, P3, P4, P5   = Perlakuan 

U1, U2, U3  = Ulangan 

Mengacu pada penelitian tersebut, maka konsentrasi 20 % = 20 ml/l 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian. Setelah uji cakram, selanjutnya 

dilakukan pengukuran diameter zona bening disekitar cakram disk yang telah 

dicelupkan dalam ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina sesuai konsentrasi 

yang telah ditentukan. Hasil berupa lebar zona hambat yang terbaik, selanjutnya 

disebut (X). Selanjutnya nilai (X) akan digunakan sebagai acuan pada perlakuan 

pengobatan untuk mengetahui efektifitas ekstrak Daun Mangrove Avicennia 

marina. Konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi diatas dan dibawah (X). 

Sehingga perlakuan pengobatan adalah sebagai berikut: P1 ; (10 %), P2 ; (15 %) , 

P3 ; (20 %), P4 ; (25 %), P5; (30%) dan K; (0%) sebagai kontrol. Ikan yang 

digunakan berukuran 0,5 cm dengan berat± 10 gram per ekor sebanyak 180 ekor 

dan kepadatan 10 ekor per akuarium. 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Ekstraksi Daun Avicennia marina 

 Menurut Afifah, et al (2014), tahapan ekstraksi daun Avicennia marina 

dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Sampel Daun Mangrove 

diambil pada bagian yang tua (berwarna hijau) dan utuh masing-masing sebanyak 

3 kg. Daun Mangrove yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu dicuci dengan 

air tawar untuk menghilangkan garam, kotoran atau epifit di daun, dibilas 
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menggunakan aquades untuk memastikan daun bersih. Dijemur di bawah sinar 

matahari langsung hingga kering yang nantinya akan dicacah halus kemudian 

diblender hingga halus dan diayak. Sampel yang telah halus, dimaserasi dengan 

pelarut metanol p.a (perbandingan 1:2). Maserasi dilakukan selama 24 jam pada 

suhu kamar dengan pelarut metanol p.a sebanyak 300 ml untuk 50 g sampel 

mangrove. Proses maserasi dilakukan selama 2 hari dengan pengulangan 

sebanyak 2 kali, sampel nantinya akan disaring menggunakan kertas saring 

whatman. Hasil dari penyaringan (filtrat) kemudian dimasukkan dalam cawan 

yang sebelumnya telah ditimbang bobotnya. Pelarut dalam cawan diuapkan 

dengan meggunakan kipas angin untuk mempercepat proses penguapan 

(Abeysinghe et al., 2006) 

3.6.2 Pembuatan Media  

1. Pembuatan Media TSA 

• Menimbang TSA sebanyak 10 gram 

• TCBS kemudian dilarutkan ke dalam  250 ml aquadest steril  

• Media TSA dihomogenkandengan hot plate 

• Media kemudian dibiarkan dingin dan dibungkus dengan plastik wrap  

• Media disimpan pada tempat yang steril sampai akan digunakan. 

2. Penyediaan Cakram Disk 

Cakram disk yang steril dicelupkan ke dalam ekstrak Daun Mangrove 

Avicennia marina yang telah disesuaikan konsentrasinya. Pengambilan cakram 

disk yang telah mengandung ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina dilakukan 

dengan pinset dan digunakan untuk menguji bakteri Aeromonas hydrophila. 
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3.6.3 Uji Cakram 

Uji cakram digunakan untuk menentukan kepekaan bakteri terhadap 

ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina dengan menggunakan cakram disk 

yang sudah mengandung ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina sesuai 

dengan konsentrasi perlakuan, caranya adalah sebagai berikut : 

• Biakan bakteri Aeromonas hydrophila ditanam dalam 100 ml media cair NB 

(Nutrient Broth) dan diinkubasi pada suhu 28°C selama24 jam pada shaker 

inkubator sehingga akan terbentuk kekeruhan berwarna putih. 

• Penanaman bakteri pada lempeng agar dilakukan dengan cara menuang 100 

µ𝑙𝑙 bakteri pada agar kemudian meratakannya menggunakan sprider dan 

dibiarkan 15 - 30 menit. 

• Cakram disk dicelupkan pada ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina 

dengan konsentrasi10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30%. Setelah lempeng agar 

(TSA) yang telah ditanam bakteri mengering, barulah cakram disk ditekan 

dengan pinset, sehingga obat meresap ke dalam agar dengan baik kemudian 

diinkubasi. 

• Penanaman cakram dilakukan sebanyak 1 cakram pada 1 petri disk untuk 

menghindari zona bening yang terlalu luas. 

• Pembacaan hasil dilakukan setelah diinkubasi selama 24 jam, dengan cara 

mengukur diameter zona bening yang terbentuk disekitar cakram disk. 
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3.6.4 Uji Tantang 

3.6.4.1 Pembuatan Kepadatan Bakteri 

• Membuat Na fisiologis dengan mencampurkan 0,9 gram NaCl dan 100 ml 

aquadest, melarutkan dan mensterilkan dengan autoclave selama 15 menit. 

• Pembuatan media NB dengan mencampurkan 3 gram media NB dengan 

100 ml air tawar, kemudian media disterilisasi 

• Penanaman bakteri pada media cair (NB) dan disimpan pada inkubator 

dengan suhu 38°C selama 24 jam 

• Mengambil 10 ml media dari biakan murni kemudian sentrifuge selama 10 

menit dengan kecepatan 3500 rpm 

• Membuang cairan pada bagian atas dan menambahkan Na fisiologis 

sebanyak 10 ml kemudian vortex sampai larut. 

• Melakukan pengukuran kepadatan bakteri dengan alat colorimeter.  

• Menghitung kepadatan bakteri dengan rumus: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐻𝐻𝑘𝑘𝐻𝐻𝑏𝑏𝑙𝑙𝐻𝐻108𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑙𝑙 

3.6.4.2 Persiapan Wadah Uji 

• Membersihkan wadah penelitian (akuarium) sebanyak 16 buah 

• Memeriksa kekuatan akuarium dengan mengisi dengan air. 

• Memasukkan air tawar ke dalam akuarium sebanyak 20 liter yang berasal 

dari bak tandon 

• Memasang istalasi aerasi seperti aerator, selang aerasi dan batu aerasi.  
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 Bakteri Aeromonas hydrophila diambil sebanyak 2 ose dari stok bakteri 

yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Universitas Brawijaya, diinokulasi 

dengan menggoreskan ose pada medium NA dan selanjutnya diinkubasi pada 

incubator dengan suhu 37°C selama 24 jam. Sebanyak 2 ose bakteri yang sudah 

diremajakan diambil dari medium agar pada cawan petri, kemudian dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCL 0,99% sebanyak 100 ml, kemudian 

divortex hingga homogen. 

3.6.5 Uji Antibakteri Ekstrak Daun Avicennia marina Dengan Metode Difusi 

Agar  

Suspensi bakteri uji Aeromonas hydrophila diambil sebanyak 200μl 

(50/gelas kaca) dicampurkan dalam media agar (NA) yang hangat dalam gelas 

kaca. Media agar yang telah tercampur bakteri dituang secara perlahan di dalam 

cawan petri dan dibiarkan memadat. 

Ekstrak dimasukkan ke dalam wadah berdasarkan pelarutnya kemudian 

diteteskan sebanyak 30 μl / paper disc yang berbeda dan dibiarkan hingga betul-

betul pelarutnya menguap. Diletakkan secara hati-hati pada permukaan media 

agar yang telah homogen dengan bakteri uji.  

Kemampuan ekstrak sebagai antimikroba ditunjukkan dengan adanya daya 

hambat (zona bening) di sekitar paper disc. Untuk mendapatkan nilai dari zona 

bening yang dihasilkan dilakukan pengukuran dengan menggunakan jangka 

sorong. Skema prosedur uji aktivitas antibakteri dengan cara difusi agar disajikan 

pada gambar berikut (Gambar 5). 
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Gambar 5. Skema prosedur uji aktivitas antibakteri Ekstrak Daun Avicennia 

marina (Difusi agar) (biologionline.co.id) 

3.6.6 Infeksi Bakteri dan Pengobatan 

Uji in vivo dilakukan dengan menginfeksi Ikan Gurame dengan bakteri 

Aeromonas hydrophila dengan dosis 105CFU/ml dengan cara perendaman / 

deeping. Menurut Mariyono dkk (2002) bahwa bakteri A. hydrophila yang 

terdapat di air, dalam keadaan normal adalah 103 CFU/ml dan bersifat patogen 

bila kepadatannya  104 CFU/ml lebih. Setelah ikan menunjukkan gejala klinis 

seperti kulit atau badan mulaipucat, sekresilendirberlebih, gerakan tidak normal, 

nafsu makan berkurang,  maka ikan diobati dengan ekstrak Daun Mangrove A. 

marina dengan konsentrasi 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Pengobatan dengan 

ekstrak Daun Mangrove A. marina melalui dipping atau perendaman dengan cara 

ekstrak dimasukkan kedalam aquarium sesuai dengan perlakuan, volume air 20 

liter. Menggunakan aquarium berukuran 60x40 cm. Pengamatan ikan pasca 

pengobatan dilakukan selama 7 hari. 
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3.7 Parameter Uji 

3.7.1 Parameter Uji Utama 

a. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) atau sering disebut KHM 

(Konsentrasi Hambat Minimum) merupakan konsentrasi terendah dari antibiotika 

atau antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Nilai 

MIC diperoleh dari diameter zona bening pada uji daya hambat bakteri                

Aeromonas hydrophila menggunakan ekstrak Daun Mangrove Avicennia marina. 

Adapun klasifikasi respon hambatan sebagaimana dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Respon Hambatan (Greenwod, (1995) dalam Riniwati 

(2012) 

a. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) atau sering disebut KHM 

(Konsentrasi Hambat Minimum) merupakan konsentrasi terendah dari antibiotika 

atau antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Nilai 

MIC diperoleh dari diameter zona bening pada uji daya hambat bakteri 

Aeromonas hydrophila terhadap daya hambat Ikan Gurame Osphronemus 

gouramy. 

Diameter Zona Bening Respon Hambatan Pertumbuhan 

≤ 10 mm Tidak ada 

11 – 15 mm Lemah 

16 – 20 mm Sedang 

> 20 mm Kuat 
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b. Sintasan

Tingkat kelangsungan hidup ikan dihitung menggunakan rumus Birungi 

dkk., (2006): 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑁𝑁𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑋𝑋 100% 

Keterangan : 

SR  : tingkat kelangsungan hidup ikan (%) 

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

No  : jumlah ikan awal pengamatan (ekor) 

c. Prevalensi

Prevalensi adalah persentase jumlah ikan yang terinfeksi dibagi jumlah 

total ikan yang diperiksa. Rumus yang digunakan menurut Kabata (1985) adalah 

sebagai berikut : 

Prevalensi :
jumlah total ikan sakit

jumlah total ikan yang diperiksa
X 100% 

d. Gejala Klinis

Gejala klinis Ikan Gurame yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila 

antara lain bagian tubuhterdapatlukamemar, sekresi lendir berlebih, bagian ekor 

geripis dan berwarna merah. IkanGurame yang terserang bakteri mempunyai ciri 

badan terdapat bercakputih, sisik terkelupas dan tubuh pucat. (Kordi, 2007) 

3.7.2 Parameter Uji Penunjang 

a. Pengukuran Kualitas Air

Selama perlakuan kualitas air dijaga dengan melakukan penyiponan dan 

pergantian air sebanyak 10% setiap hari. Kemudian dilakukan juga pengukuran 
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terhadap pH dengan menggunakan kertas lakmus setiap sehari sekali, suhu dengan 

menggunakan termometer setiap pagi dan sore, oksigen terlarut dengan 

menggunakan DO meter setiap sehari sekali. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data tentang prevalensi dan sintasan 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 atau berbeda sangat nyata, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antar perlakuan. Data yang dianalisis 

secara deskriptif  adalah gejala  klinis dan kualitas air. 
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