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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

  Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret – April 2017, 

bertempat di Laboratorium Perikanan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas 

Pertanian Peternakan dan Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Alat 

Tabel 1. Alat dan Kegunaan 

No Nama Alat Kegunaan 

1. Akuarium  Sebagai wadah ikan uji 

2. Bak fiber Sebagai penampung ikan uji 

3. Blower  Untuk meniupkan udara dalam aerasi 

4.  Gelas ukur Untuk mengukur kebutuhan bakteri yang 

akan di uji 

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 
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14. Cawan petri Untuk wadah pembuatan media padat 

15. Vortex Untuk menghomogenisasi pembuatan larutan  

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. Spektrofotometer  Mengukur kepadatan bakteri  

24. Freezer/lemari es Digunakan untuk menyimpan biakan bakteri 

25. Penggaris  Untuk mrngukur panjang gejala klinis pada 

ikan 

 

3.2.2 Bahan 

Tabel 2. Bahan Dan Kegunaan 

No Nama Bahan Kegunaan 

1. Ikan mas ukuran 10-12 cm Sebagai sampel hewan uji dalam penelitian 

2. Bakteri A.hydrophilla Untuk menginfeksi ikan uji 

3. Nutrien Broth (NB) Untuk media kultur bakteri 

4. Buffer pH 7 Untuk kalibrasi pH pen 

5. Aquades Sebagai bahan pengencer atau pelarut 

media 

6. Alumunium foil Untuk membungkus alat dan bahan yang 

akan disterilisasi 

7. Triptic Soy Agar (TSA) Sebagai media kultur bakteri 
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8 

. 

Kapas Untuk menutup labu erlenmeyer pada saar 

sterilisasi 

9. Tali benang Untuk mengikat alat yang akan disterilisasi 

10. Plastik wrap Untuk membungkus cawan petri pada saat 

pembuatan media dan kultur bakteri di 

media padat  

11. NaCl fisiologis Untuk pembuatan suspensi bakteri 

Aeromonas hydrophilla 

12. Alkohol 70% Untuk sterilisasi sebelum melakukan kultur 

bakter 

13. Kertas label  Untuk penanda wadah / media dan sampel 

yang akan diuji 

14. Plastik  Untuk pembungkus pada saat penyimpanan 

di dalam freeser 

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

16. Sabun pencuci Untuk mencuci alat selama penelitian 

17. Tissue Untuk membersihkan alat yang digunakan 

dalam penelitian 

18. Alkohol 96% Untuk bahan sterilisasi 

19.  Chlorine Bahan sterilisasi 

 

3.3 Batasan Variabel 

Adapun variabel pada penelitian ini ialah 

a) Ikan mas merupakan ikan air tawar yang mempunyai bentuk badan agak 

memanjang dan memipih tegak (compressed). Mulutnya berada di ujung 

tengah (terminal) dan dapat disembulkan (protaktik). Pada bagian ujung 

mulut terdapat dua pasang sungut. Tubuh ikan mas (Cyprinus carpio) 

dilengkapi dengan sirip. Sirip punggung (dorsal) berukuran relatif panjang 
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dengan bagian belakang berjari-jari keras dan sirip terakhir yaitu sirip 

ketiga dan keempat, bergerigi. Letak antara sirip punggung dan perut 

berseberangan (Santoso, 1993). 

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) Meniran merupakan tananaman yang mengandung senyawa dari

golongan alkaloid, flavonoid dan lignan mempunyai aktivitas sebagai

antimalaria (Fauzi, 2005).

d) Pada buah Mengkudu terdapat ektrak metanol buah mengkudu efektif

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif

(Jayaraman et al., 2008).

e) Sintasan adalah presentase jumlah ikan yang hidup dalam kurun waktu

tertentu (Effendie, 1979)

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, 1989). 
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3.5 Rancangan Percobaan 

 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 

saja. 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) 

Pada penelitian ini digunakan 4 perlakuan dengan 1 kontrol dan masing 

–masing perlakuan diulang sebanyak empat kali, yaitu 

 P1 : Konsentrasi Alfamind (10 ml akuades + 0,5 ml Alfamind + 100 grm Pakan 

Ikan)  

 P2 : Konsentrasi ekstrak Meniran (10 ml akuades + 0,5 ml ekstrak Meniran + 

100 grm Pakan Ikan)  

P3   : Konsentrasi ekstrak Mengkudu (10 ml akuades +  0,5 ml ekstrak Mengkudu 

+ 100 grm Pakan Ikan)  

  P4  : 100 grm Pakan Ikan 

Yij  =  μ  +  α i  +  Σ ij  
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Denah perlakuan berupa ekstrak mengkudu, meniran, dan alfamind, denah 

selengkapnya sebagai berikut : 

 

P1U1 P2U1 P3U1 P4U1 

P1U2 P2U2 P3U2 P4U2 

P1U3 P2U3 P3U3 P4U3 

P1U4 P1U4 P3U4 P4U4 

Gambar 3.1 Denah Percobaa 

Keterangan : 

P1, P2, P3, P4  = Perlakuan 

U1, U2, U3, U4 = Ulangan 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1. 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 
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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  Kemudian disaring dengan kertas penyaring 

(Jayaraman et al., 2008). 

  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 buah mengkudu. 

3.6.2. 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. 
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 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.  

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

 Sebanyak 30 gram media TSB dilarutkan dalam 1000 ml aquades dengan 

menggunakan wadah labu erlenmeyer. 

 Menambahkan 17 gram media Agar ke dalam labu erlenmeyer yang berisi 

medi TSB 

 Kemudian dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan menggunakan 

magnetic stirrer. 

 Sterilisasi media dengan autoclave pada suhu 1210C selama 15-20 menit. 

 Media TSA yang sudah steril didinginkan hingga mencapa suhu 400-600C. 

 Menuangkan media ke dalam cawan petri steril secara aseptik sebanyak 15-

20 ml per cawan. 

 Media dibiarkan dingin dan menjadi padat. Kemudian disimpan dalam 

lemari pendingin sehingga dapat bertahan lama. Petridish diletakkan 

terbalik yaitu bagian tutup berada di bawah untuk menghindari tetesan air 

kondensasi. 

 Media dari lemari pendingin apabila akan digunakan dimasukkan kembali 

ke dalam inkubator sehingga suhu media sama dengan suhu lingkungan dan 

untuk melihat apakah tidak ada kontaminasi pada media. 
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3.6.4 Pembuatan Suspensi Bakteri Aeromonas hydrophilla Kepadatan 108 

cfu/ml Dengan Spektrofotometer (Marlina, 2011) 

 Pengisolasian Aeromonas hydrophila pada media Triptic Soy Agar (TSA) 

dalam cawan petri. 

 Menginkubasi dalam inkubator pada suhu 350 C selama 24 jam 

 Melakukan pemanenan bakteri dengan jarum ose secara aseptik ke dalam 

tabung falcon yang telah berisi NaCl fisiologis. 

 Penghitungan kepadatan dengan spektrofotometer (panjang gelombang 540 

nm dan abbsorban (OD) 0,235). 

 Absorban 0,235 diasumsikan setara dengan kepadatan bakteri 108 cfu/ml. 

3.6.5 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

 Mempersiapkan akuarium sebanyak 16 buah yang telah dicuci dengan 

sabun, kemudian dikeringkan dan diisi dengan air sebanyak 20 liter. 

 Memasang aerasi pada tiap-tiap akuarium sebagai alat penambah oksigen 

terlarut. 

 Menyiapkan benih ikan mas ukuran 3-5 cm yang sehat  sebanyak 20 ekor 

untuk tiap-tiap akuarium. 

 Ikan dipelihara selama 14 hari dan diberi pakan pellet pf 1000 sebanyak 5% 

dari berat total ikan tiap akuarium, pemberian pakan dilakukan dengan 

frekuensi 2 kali sehari pada saat pagi, dan sore, pakan dan feses setiap pagi 

hari dikeluarkan dengan cara penyiponan. 

 Benih ikan mas diuji tantang dengan bakteri Aeromonas hydrophilla 
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3.7  Uji Tantang  

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

Aeromonas hydrophilla. 

 Ikan mas diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophilla dengan dosis yang telah 

ditentukan  melalui perendaman dengan kepadatan 108 cfu/mL. 

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

terserang bakteri Aeromonas hydrophilla dan dicatat kematian ikan setiap 

harinya sampai rentang waktu dua minggu. 

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Parameter Utama 

  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 Tingkat 

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

 

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
𝑋 100% 

Keterangan : 

SR : tingkat kelangsungan hidup ikan (%) 

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

No : jumlah ikan awal pengamatan (ekor)\ 
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3.8.2. Parameter Penunjang 

3.8.2.1 Gejala Klinis Serangan Bakteri A. hydrophilla 

  Pengamatan terhadap gejala klinis dilakukan setiap hari setelah ikan uji 

diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila hingga akhir pengamatan pada hari ke-14.  

Gejala klinis yang diamati adalah radang, haemoragi dan tukak. 

3.8.2.2 Kualitas Air 

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

suhu diukur menggunakan thermometer , pH menggunakan pH pen dan DO 

menggunakan DO meter. Pengukuran dilakukan setiap hari sekali pada waktu pagi 

dan sore hari. 

3.9 Analisis Data 

A. Analisis Variansi (ANAVA) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan ekstrak 

tanaman berpengaruh terhadap sintasan ikan mas yang diinfeksi bakteri Aeromonas 

hydrophila. Anava yang diterapkan disesuaikan dengan Rancangan Acak Lengkap. 

Sebelum dianalisis, data ditabulasikan pada table 1. 

Tabel 3. Perlakuan x Ulangan 

Perlakuan  Ulangan Jumlah Rataan 

 U1 U2 U3   

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1Uj YP1Uj 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2Uj YP2Uj 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3Uj YP3Uj 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4Uj YP4Uj 
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Jumlah  

∑PiUj 

PiU1 PiU2 PiU3 PiUj YPiUj 

 

 Perhitungan Jumlah Kuadrat 

Faktor Korelasi (FK) =    ∑PiUj 

          r x t 

Jumlah Kuadrat Total (JKt) = (∑ PiUj)2 - FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKp) = ∑ PiUj2 - FK 

     r 

Jumlah Kuadrat Galat (JKg)  = JK total – JK Perlakuan 

 Sidik Ragam  

Dari hasil percobaan setelah perhitungan jumlah kuadrat dilakukan, 

kemudian dimasukkan dalam Tabel Sidik Ragam. 

Tabel 4. Sidik Ragam 

SV Db JK KT F.Hit F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t – r JKp JKp/db KTp/KTg   

Galat t – (r -1) JKg JKg/db -   

Total t.r – 1 JKt JKt/db -   

 

Keterangan : 

 Jika F hitung > F tabel pada taraf 0,01 diberi tanda ** maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata 



38 
 

 Jika F tabel pada taraf 0,05 < F hitung < F tabel pada taraf 0,01 diberi tanda 

* maka perlakuan berpengaruh nyata  

 Jika F hitung < F tabel pada taraf 0,05 diberi tanda tn/ts maka perlakuan tidak 

berpengaruh nyata. 

 


