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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2015 di 

Laboratorium Perikanan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah pemeliharaan kapasitas 

100 liter sebanyak 12 buah, blower, bak kapasitas 1000 liter, DO meter, 

termometer, pH meter, scoop net, ember plastik, timbangan digital, blender, 

autoklaf, erlenmeyer, jarum ose, cawan petri, shaker, speader, bunsen, spuit dengan 

needle 26 G ukuran 1 ml, microtube  (1,5 ml), haemocytometer, cool box, pipet 

tetes, kaca preparat, kaca penutup, tabung hematokrit dengan heparin, microplate 

well, yellow tip, mikropipet, ice pack, sentrifuse, vortex, mikroskop, alat tulis, 

penggaris, dan kertas label. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain isolat bakteri Bacillus sp., benih 

ikan lele ukuran 5 – 6 cm dengan berat 2 – 2,5 gram sebanyak 120 ekor, media TSA 

(Triptone Soy Agar), media NB (Nutrient Broth), Vibrio alginolyticus, akuades, 

alkohol 70%,  air tawar, pakan komersial, molase, crytoceal, larutan EDTA 10%, 
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giemsa 10%, etanol 95%, methanol, safranin 0,15%, larutan Turk’s, minyak imersi, 

darah ikan lele. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian menggunakan desain rancangan acak lengkap (RAL) yang dibagi ke 

dalam empat kelompok perlakuan dan masing-masing terdiri dari tiga kali ulangan. 

Adapun kelompok perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

A : pakan terdiri dari 0% tepung bioflok + 100 % pakan  

B : pakan terdiri dari 5% tepung bioflok + 95% pakan 

C : pakan terdiri dari 10% tepung bioflok + 90% pakan 

D : pakan terdiri dari 15 % tepung bioflok + 85% pakan 

Model linear yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan uji 

Annova yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + τi + ∑ij 

Keterangan : 

i : Perlakuan A, B, C, D 

j : Ulangan 1, 2, dan 3 

Yij : Nilai pengamatan dari penggunaan tepung bioflok dengan dosis yang 

berbeda ke-i terhadap sistem pertahanan non spesifik dan SR ikan lele 

sangkuriang pada ulangan ke-j 

µ : Nilai tengah umum 

τi : Pengaruh penggunaan tepung bioflok dengan dosis yang berbeda ke-i 

terhadap sistem pertahan non spesifik dan SR ikan lele sangkuriang 

∑ij : Pengaruh galat percobaan pada penggunaan tepung bioflok dengan dosis 

yang berbeda ke-i terhadap sistem pertahan non spesifik dan SR ikan lele 

sangkuriang pada ulangan ke-j 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Metode ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 

3.4.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi bertujuan untuk membebaskan alat dan bahan dari mikroorganisme 

kontaminan. Sterilisasi wadah pemeliharaan dilakukan dengan menyapukan 

alkohol 70% pada dinding bagian dalam, sedangkan untuk sterilisasi alat dan media 

kultur bakteri digunakan autoklaf. erlenmeyer, tabung reaksi, media TSA dan NB 

yang telah dihomogenkan dimasukkan ke dalam autoklaf dengan tekanan 1 atm 

pada suhu 121oC selama 15 menit.  

3.4.2 Pembuatan Pakan Bioflok 

Pada tahap pembuatan bioflok digunakan tiga wadah, masing-masing wadah diisi 

air sebanyak 500 liter. Sebanyak 250 gram pakan (pakan protein 28% yang telah 

direndam selama 2 hari pada suhu ruang, bertujuan agar unsur yang terdapat dalam 

pakan terurai sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh bakteri) ditambah dengan 

236 gram molase dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dan diaerasi 

menggunakan blower. Biakan bakteri Bacillus sp. sebanyak 50 ml kepadatan 106 

CFU/ml dimasukkan ke dalam bak fiber tersebut. Proses pembentukan bioflok 

berlangsung selama 15 hari. Setelah bioflok terbentuk, bioflok diendapkan selama 

1-2 jam dan air dibuang. Bioflok dikeringanginkan selama kurang lebih 24 jam. 

Bioflok yang telah kering kemudian dijadikan tepung dengan cara diblender. 

Pembuatan bioflok menggunakan 250 gram pakan dan 236 gram molase 

menghasilkan 50 gram bioflok kering. Tepung bioflok dicampurkan dengan pakan 

sesuai dengan perlakuan yang digunakan, kemudian dicetak dan dikeringanginkan. 
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3.4.3 Persiapan Wadah 

Wadah pemeliharan ikan uji berupa kolam terpal berukuran 50x50x50cm dengan 

ketinggian air 12 cm. Kolam pemeliharaan yang akan digunakan terlebih dahulu 

dibersihkan kemudian dikeringkan. Masing-masing kolam pemeliharaan diisi air 

tawar sebanyak 30 liter dan dilengkapi dengan aerasi untuk menjaga ketersediaan 

oksigen. Masing-masing kolam disusun dan dilakukan pengacakan dan diberi label 

sesuai perlakuan yang digunakan. 

3.4.4 Persiapan Ikan Uji 

Benih ikan lele yang digunakan berukuran 5 – 6 cm dengan berat 2 – 2,5 gram 

sebanyak 120 ekor. Benih ikan lele diambil dari lokasi dan indukan yang sama. 

Kondisi benih lele yang digunakan harus dalam keadaan sehat dan tidak terdapat 

cacat pada tubuhnya, serta mampu berenang aktif. Sebelum dimasukkan ke kolam 

pemeliharaan, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi dengan cara meletakkan 

kantong-kantong plastik yang berisi benih lele di atas air bak pemeliharaan dan 

ditunggu hingga plastik berembun. Setelah itu benih lele dimasukkan ke dalam bak 

pemeliharaan. Ikan uji diadaptasikan terlebih dahulu selama 7 hari sebelum diberi 

perlakuan dan dilakukan pemeriksaan hematologi.  

3.4.5 Pemeliharaan Ikan Uji 

Ikan uji yang dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan dengan kepadatan                       

10 ekor/kolam atau 1 ekor/3 liter. Pemeliharaan ikan dilakukan selama 35 hari. 

Pemberian pakan diberikan 3 kali sehari yaitu pagi hari pukul 08.00 WIB, sore hari 

pukul 17.00 WIB dan malam hari pukul 20.00 WIB dengan feeding rate (FR) 5% 

dari biomassa ikan. Sampling pertumbuhan dilakukan setiap 7 hari sekali.  
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3.4.6 Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati meliputi hematologi, tingkat kelangsungan hidup ikan, 

Relative Percent Survival (RPS), dan kualitas air. 

3.4.6.1 Parameter Hematologi Ikan 

Pengamatan hematologi dilakukan untuk mengetahui tingkat imunitas ikan uji. 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati darah dari ikan uji. Pengamatan 

gambaran darah ikan selama penelitian dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada awal 

(H0), tengah (H18) dan akhir penelitian (H35) sebanyak 3 ekor atau 30% dari total 

ikan per wadah pemeliharaan. Parameter hematologi yang diamati meliputi kadar 

hematokrit, jumlah sel darah putih (leukosit), diferensial leukosit, dan aktivitas 

fagositosis (PA). 

3.4.6.1.1 Pengambilan Sampel Darah  

Pengambilan darah dilakukan melalui vena caudalis yang berada di bawah tulang 

belakang. Spuit dan tabung microtube dibilas dengan larutan EDTA 10% terlebih 

dahulu untuk mencegah pembekuan darah. Darah disimpan dalam mirotube ukuran 

1,5 ml. Pengambilan dan penyimpanan darah ke dalam tabung dilakukan secara 

perlahan-lahan untuk mengurangi resiko kerusakan sel darah (Svobodova et al., 

1991). 

3.4.6.1.2 Pengukuran Kadar Hematokrit 

Pengukuran kadar hematokrit dilakukan untuk mengetahui persentase eritrosit 

dalam darah dengan cara membandingkan volume total eritrosit dengan volume 

total darah dalam tubuh (Ganong, 1995; Dosim et al, 2013). Pengukuran kadar 
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hematokrit dilakukan menggunakan cara Anderson dan Siwicki (1993) dengan cara 

ujung tabung hematokrit dicelupkan ke dalam tabung yang berisi darah. Darah 

diambil sebanyak 4/5 bagian tabung. Ujung tabung (yang bertanda merah) yang 

telah berisi darah ditutup dengan crytoceal dengan cara menancapkannya ke dalam 

crytoceal sehingga terbentuk sumbat crytoceal. Tabung hematokrit tersebut 

disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3500 rpm dengan posisi tabung 

yang bervolume sama berhadapan agar putaran sentrifuse seimbang.   

Panjang bagian darah yang mengendap dan panjang total volume darah yang 

terdapat di dalam tabung diukur dengan menggunakan penggaris (Gambar 4). 

Kadar hematokrit merupakan banyaknya sel darah (digambarkan dengan padatan 

atau endapan) dalam cairan darah. Rumus penghitungan kadar hematokrit yaitu : 

Kadar hematokrit = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔
 x 100% 

 

Gambar 4. Penampang Hematokrit 
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3.4.6.1.3 Penghitungan Sel Darah Putih (Leukosit) 

Penghitungan dilakukan dengan cara Blaxhall dan Daisley (1973) dengan sedikit 

modifikasi, yaitu darah sampel dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk 

sampai skala 0,5 kemudian ditambahkan Larutan Turk‟s sampai skala 11 

(pengenceran 1:20). Darah dalam pipet diaduk dengan cara menggoyangkan pipet 

membentuk angka delapan selama 3-5 menit hingga homogen. Empat tetes pertama 

larutan darah dalam pipet tersebut dibuang, selanjutnya larutan darah tersebut 

diteteskan di atas haemocytometer yang telah diletakkan gelas penutup di atasnya 

dan dibiarkan selama 3 menit agar leukosit mengendap. Kemudian diamati di 

bawah mikroskop dengan pembesaran lemah (perbesaran 400x). Kemudian sel-sel 

leukosit pada empat kotak besar dihitung. Masing-masing kotak besar memiliki 16 

kotak kecil. Perhitungan total leukosit dihitung dengan rumus 

Total leukosit/mm = ∑sel leukosit terhitung x pengenceran x 
1

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑜𝑡𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
 

 

3.4.6.1.4 Perhitungan Diferensial leukosit (Monosit, Limfosit, dan Neutrofil) 

Perhitungan diferensial leukosit (monosit, limfosit, dan neutrofil) dilakukan dengan 

cara Amlacher (1970) dengan sedikit modifikasi adalah sebagai berikut: 

Pembuatan preparat ulas 

Kaca preparat dibersihkan dengan etanol kemudian diletakkan setetes darah ikan 

uji kira-kira 1 cm dari ujung sebelah kiri kaca preparat. Kaca pemulas disentuhkan 

pada tetesan darah kemudidan digeser ke arah kanan sehingga darah menyebar 

sepanjang kaca pemulas. Sudut antara kaca objek kira-kira 30o kemudian kaca 
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pemulas didorong dengan mantap dan cepat sepanjang kaca objek, lalu 

dikeringanginkan.  

Cara pewarnaan giemsa 

Setelah kering, preparat ulas darah diwarnai dengan giemsa. Caranya preparat ulas 

digenangi dengan metanol selama 5 – 10 menit, kemudian kelebihan metanol 

dibuang, selanjutnya digenangi dengan giemsa selama 25 menit. Lalu dibilas 

dengan akuades dan dikeringanginkan. 

Cara pemeriksaan 

Minyak imersi diteteskan pada sediaan yang leukositnya tidak saling menumpuk 

kemudian diamati dengan perbesaran 1000x. Macam-macam leukosit dihitung 

sepanjang sediaan apus darah. Perhitungan dihentikan bila jumlah leukosit telah 

mencapai 100 sel leukosit. Hasilnya dihitung dalam persen (%). 

3.4.6.2 Aktivitas Fagositosis 

Penghitungan aktivitas fagositosis merujuk pada Amlacher (1970) dengan sedikit 

modifikasi. V. alginolyticus dikultur pada TSA dan diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 24 jam. Kultur V. alginolyticus dipanen dengan menggunakan PBS dan 

dilemahkan dengan formalin 2% selama 24 jam. V. alginolyticus dicuci 

menggunakan PBS sebanyak 3 kali dengan sentrifugasi pada 3000 rpm selama 15 

menit. Kepadatan V. alginolyticus diestimasi dengan spektrofotometer. Tabung 

kapiler hematokrit diisi dengan sampel darah + EDTA dan disentrifus dengan cara 

yang sama seperti uji hematokrit. Tabung kapiler hematokrit kemudian dipotong 

pada batas antara eritrosit dan leukossit, bagian leukosit ditampung pada mirotube. 



 
 

26 
 

Leukosit diambil sebanyak 20 μl untuk kemudian dimasukkan ke dalam microplate 

well dan dicampur secara merata dengan 20 μl bakteri Vibrio alginolyticus dan 

diinkubasi selama 20 menit. Campuran leukosit dan bakteri tersebut diambil 

sebanyak 5 μl, diteteskan pada obyek gelas dan dibuat preparat ulas lalu 

dikeringkan. Preparat ulas darah difiksasi dengan etanol 95% selama 5 menit dan 

diwarnai dengan safranin 0,15% selama 10 menit. Kemudian preparat diamati di 

bawah mikroskop dengan perbesaran 1000x. Aktivitas fagositosis atau phagocytic 

activity (PA) diukur berdasarkan persentase sel-sel fagosit yang melakukan 

fagositik. Aktivitas fagositosis dihitung dengan rumus : 

PA = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
 x 100% 

3.4.6.3 Parameter Kelangsungan Hidup Ikan 

Kelangsungan hidup (survival rate) adalah tingkat perbandingan jumlah ikan yang 

hidup dari awal hingga akhir penelitian. Kelangsungan hidup dapat dihitung dengan 

rumus (Purnomo, 2012). Ketahanan tubuh ikan uji diukur dengan perhitungan ikan 

mati yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Kelangsungan hidup 

ikan dihitung dengan rumus :  

SR = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛
 x 100% 

3.4.6.4 Relative Percent Survival (RPS) 

Relative Percent Survival (RPS) merupakan pengamatan persentase kematian ikan 

pada setiap perlakuan. RPS dihitung dengan rumus : 
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RPS = (1 - 
% 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

% 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 (𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
) x 100% 

3.4.6.5 Pengukuran kualitas Air 

Parameter kualitas air yang diukur selama penelitian meliputi suhu, pH dan DO 

yang dilakukan setiap 7 hari sekali dan uji amoniak pada awal (H0) dan akhir 

pemeliharaan (H35). 

3.4.7 Analisis Data 

Parameter kadar hematokrit, sel darah putih, diferensial leukosit, aktivitas 

fagositosis, SR, dan RPS dianalisis dengan uji analisis ragam (Anova) dengan 

selang kepercayaan 95%. Apabila hasil uji antar perlakuan berbeda nyata maka 

akan dilakukan uji lanjut BNT untuk melihat perlakuan terbaik. Jika data tidak 

homogen dan tidak normal maka data dianalisis secara non parametrik. Kualitas air 

dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


