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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Laboratorium 

Pembenihan Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian – Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi  

Materi yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Materi yang digunakan dalam Penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1. Benih Ikan Nila Sebagai ikan uji 
2. Bakteri Aeromonas 

hydrophila 

Digunakan dalam proses uji tantang untuk 

mengetahui efek stimulasi Jintan hitam pada 

respon kekebalan 
3. Aquades Bahan pengencer 
4. Alkohol Cairan sterilisasi  
5. EDTA Cairan antikoagulan 
6. Minyak cengkeh Bahan anastesi ikan uji 
7. Ethanol absolute Bahan fiksasi 
8. Asam asetat 1-2 % Pelarut kitosan 
9. Kitosan Bahan immunostimulant 
10. Kertas label Penanda wadah/ media dan sampel yang akan       

di uji 
11. Vitrex Penyumbat ujung tabung mikro hematokrit saat 

pengujian parameter utama 
12. TSA Media perkembangbiakan bakteri 
13. Methanol Bahan fiksasi sampel darah 
14. Blue tip Ujung mikropipet untuk menampung sampel 

(cairan) bervolume < 1000 µl  
15. Sampel darah ikan Media pengukuran parameter uji utama 
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3.2.2 Alat 

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam Penelitian 

No. Alat Kegunaan 

1. Aerator Penambah oksigen terlarut pada media 

budidaya ikan uji 
2. Aquarium Wadah budidaya ikan uji 
3. Autoclave Mensterilkan alat dan bahan 
4. DO meter Mengukur kadar oksigen terlarut dalam  

media uji 
5. Inkubator Mengembangbiakkan bakteri dalam suhu 

yang terkontrol 
8. pH meter Mengukur kadar pH dalam media uji 
9. Pipet tetes 5 cc Memindahkan cairan bervolume kecil 
10. Selang siphon Pembersih kotoran pada media uji 
11. Sentrifuse Menyaring atau memisahkan padatan 

(mikroorganisme) dan larutan 
12. Serokan Penangkap ikan uji 
13. Spuit 1 cc Mengambil sampel darah ikan 
14. Tabung eppendorf Wadah sampel darah 
15. Tabung mikro hematokrit Mengetahui kadar hematokrit dan leukokrit 

darah 
16. Termometer Mengukur suhu media uji 
17. Timbangan digital Menimbang bahan secara analitik 
 

 

3.3  Batasan Variabel 

Adapun batasan variabel dalam penelitiaan ini adalah : 

1. Kitosan merupakan senyawa karbohidrat yang dapat dihasilkan dari limbah 

krustasea melalui proses demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. 

2. Respon sistem kekebalan adalah respon sistem pertahanan tubuh yang melindungi 

terhadap benda asing yang masuk kedalam tubuh. Adapun beberapa parameter 

sistem kekebalan yang diukur pada penelitian ini   yaitu : 
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3. Hematokrit adalah perbandingan antara sel darah merah dan plasma darah (Jawad 

et al., 2004; Marthen, 2005) 

4. Leukokrit adanlah angka yang menunjukkan persentase darah putih sebagai sistem 

pertahanan tubuh terhadap infeksi (Anderson, 1994) 

5. Pertumbuhan adalah bobot ikan akhir pemeliharan dan awal penebaran selama 

waktu penebaran (Handajani & Widodo, 2010). 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

(percobaan). Percobaan ini ditujukan untuk melihat suatu hasil yang menggambarkan 

hubungan kausal variabel-variabel yang diselidiki (Surakhmad, 1989). Tujuan dari 

penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat 

dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen, satu atau 

lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya (Suryabrata, 1995). 

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 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian berupa Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yaitu suatu bentuk rancangan percobaan dimana perlakuan dikenakan 

secara acak pada unit-unit percobaan yang homogen. Menurut Gaspers (1989) 

Rancangan Acak Lengkap dipandang lebih berguna dalam percobaan laboratorium, 
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dalam beberapa percobaan rumah kaca, atau dalam percobaan pada beberapa jenis 

bahan percobaan tertentu yang mempunyai sifat relatif homogen. Menurut Effendie 

(1997) , rumus Rancangan Acak Lengkap yang digunakan yaitu: 

Yij : μ + αi + Σij 

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) 

3.6 Perlakuan  

Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini terdiri dari empat macam 

perlakuan yang berbeda : 

P1 : Pemberian kitosan 0 %  

P2 : Pemberian kitosan 0.5 %  

P3 : Pemberian kitosan 1 %   

P4 : Pemberian kitosan 1.5 %  

P5 : Pemberian kitosan 2 %  
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Berikut desain rancangan pengacakan wadah yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian: 

 

 

 

 

  

Gambar 2: Denah Percobaan 

Keterangan: 

P : Perlakuan 

U : Ulangan 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan awal yang akan dilakukan dalam penelitia ini mencakup persiapan 

alat dan materi selama pelaksanaan penelitian, diantaranya: 

1. Mempersiapkan akuarium yang telah disuci hamakan, dikeringkan kemudian diisi 

dengan air tawar untuk ikan uji. 

2. Memasang aerator dan filter pada tiap-tiap akuarium yang berfungsi sebagai alat 

penyuplai oksigen terlarut serta menjaga kualitas air dalam kondisi yang optimal 

untuk kehidupan ikan uji. 

3. Menyiapkan ikan nila sebagai ikan uji ukuran ± 12-15 cm yang sehat sebanyak 5 

ekor untuk tiap-tiap akuarium. Ikan diaklimatisasi selama 7 hari agar beradaptasi 
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dengan lingkungan yang baru. Ikan nila berasal dari satu sumber dan dalam 

kondisi sehat. 

3.7.2 Pembuatan Kitosan 

Untuk mendapatkan kitosan dari cangkang udang diperlukan beberapa tahap 

isolasi, diantaranya adalah : 

 Deproteinasi 

Residu hasil demineralisasi dimasukkan lagi ke dalam bejana dan ditambahkan 

NaOH 3,5% (b/v) (1:10). Proses ini dilakukan selama 2 jam pada suhu sekitar 

120 0C (Harahap 1995). Residu dicuci dengan menggunakan air sampai pH 

netral, kemudian dikeringkan dengan sinar matahari. Residu hasil pemisahan ini 

adalah kitin. 

 Demineralisasi 

Limbah udang yang terdiri dari kulit dan ekor dibersihkan, lalu dikeringkan 

dengan bantuan sinar matahari selama dua hari atau dioven pada suhu 80 0C 

selama 24 jam, kemudian digiling atau diblender. Beberapa gram cuplikan kulit 

dan ekor udang dimasukkan ke dalam bejana tahan asam basa yang dilengkapi 

dengan pengaduk, dan termometer. Larutan HCl 2N ditambahkan dengan rasio 

antara kulit udang dan HCl adalah 1:8. Proses ini dilakukan selama 1 jam pada 

suhu sekitar 90 0C (Harahap 1995). Residu dicuci dengan air sampai diperoleh 

pH netral. 
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 Deasetilasi 

Beberapa gram kitin dimasukkan ke dalam bejana, kemudian ditambahkan 

larutan NaOH 50% (b/v) (1:20). Proses ini dilakukan selama 2 jam pada suhu 

sekitar 140 0C (Harahap 1995). Residu dicuci dengan air sampai pH netral, 

kemudian dijemur dengan sinar matahari. Residu hasil pengeringan ini adalah 

kitosan yang tampak dari larutnya residu dalam larutan asam asetat 2% (b/v). 

 

Gambar 3. Pembuatan kitosan dari cangkang mentah 

(Sumber : Fernandez-Kim S-O. Physicochemical and Functional Properties of 

Crawfish Chitosan as Affected by Different Processing Protocol. Louisiana: 

Louisiana State University; 2004). 
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 3.7.3  Pelaksanaan penelitian 

1. Memberikan pakan ikan uji sebanyak 3% dari berat biomassa / hari, pemberian 

pakan dilakukan dengan frekuwensi 3 kali sehari. Sisa pakan dan feses setiap pagi 

hari dibersihkan dengan cara penyiponan. 

2. Memelihara ikan uji selama 14 hari, pengambilan sample darah dilakukan sebelum 

ikan diinfeksi, pada hari ke  4 dan hari ke 7 pasca uji tantang. 

3. Selanjutnya dilakukan uji tantang dengan infeksi bakteri Aeromonas hydrophila  

dan diamati kelulus hidupan ikan uji selama 10 hari. 

4. Selama waktu pemeliharaan juga dicatat perubahan-perubahan yang terjadi pada 

ikan uji (pertumbuhan dan gejala klinis serangan bakteri Aeromonas hydrophila). 

Selain juga dilakukan pengukuran kualitas air seperti DO, suhu dan pH          

media pemeliharaan. 

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Pengukuran Kadar Hematokrit dan Leukokrit 

Adapun Pengukuran Kadar Hematokrit dan leukokrit : 

1. Membius ikan dengan menggunakan minyak cengkeh dengan dosis 0,5 ml/ 5 

liter air. 

2. Membilas Spuit dan tabung Eppendorf dengan menggunakan EDTA 

kemudian mengambil sampel darah melalui vena caudalis dan disimpan pada 

tabung secara perlahan. 
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3. Mencelupkan salah satu ujung tabung mikro hematokrit ke dalam tabung yang 

berisi sampel darah. (darah akan merambat secara kapiler mencapai ¾ bagian 

tabung). 

4. Menutup ujung tabung tersebut dengan menancapkan malam kira-kira 

sedalam 1mm. 

5. Melakukan sentrifuse tabung mikro hematokrit tersebut dengan kecepatan 

1000 rpm selama 5 menit. 

6. Mengukur panjang bagian darah yang mengendap (a) serta panjang total 

volume darah yang terdapat di dalam tabung (b) nilai kadar hematokrit. 

Rumus Perhitungan Hematokrit dan Leukokrit adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

3.8.2 Pertumbuhan mutlak (W) 

Pertumbuhan diukur dengan cara menimbang ikan pada tiap-tiap perlakuan 

dan mengambil nilai rata-rata ikan yang dinyatakan dalam gram. Berat ikan 

ditimbang pada awal penelitian dan akhir penelitian (Hastuti, 2011). 

 W = Wt – Wo  

 W = Pertumbuhan mutlak (gram) 

 Wt = Bobot rata – rata ikan pada akhir penelitian (gram) 

 Wo = Bobot rara – rata ikan pada awal penelitian (gram) 
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3.8.3 Parameter Penunjang 

 Kualitas`air merupakan faktor pendukung dalam pemeliharaan ikan selama 

penelitian. Usaha yang dilakukan untuk menjaga kualitas air selama pemeliharaan 

ikan dalam akuarium yaitu dengan dilakukan penyifonan dan penggantian air 

sebanyak 30% setiap hari. Adapun paranmeter kualitas air yang diamati meliputi 

pengukuran suhu, DO dan pH.  

 Pengukuran suhu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore dengan 

menggunakan thermometer untuk mengetahui fluktuasinya, sedangkan pengukuran 

DO dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan DO meter. Pengukuran nilai pH 

dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan pH meter atau pH pen. 

3.9  Analisa Data 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan (variable bebas) terhadap respon 

parameter yang diukur (variabel terikat) digunakan analisa sidik ragam (ANAVA) 

atau uji F, dengan kepercayaan 95% sampai 99% dengan ketentuan: 

 Jika F hitung < F tabel pada taraf 5% diberi tanda tn/ns maka perlakuan tidak 

berpengaruh nyata. 

 Jika F hitung > F tabel pada taraf 5% <  tabel  pada taraf 1% diberi tanda * maka 

perlakuan berpengaruh nyata. 

 Jika F hitung > pada taraf 1% diberi tanda ** maka perlakuan berpengaruh sangat 

nyata. 
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Jika dari hasil analisis sidik ragam diketahui perlakuan menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata (significant) atau berbeda sangat nyata (highly significant), 

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

antara perlakuan. 

 

 

 

 


