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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A.     Waktu dan Tempat 

       Penelitian dilakukan pada bulan  September – November 2011 yang 

bertempat di Laboratorium Bioteknologi Lantai 3 Program Studi Budidaya 

Perairan Universitas Lampung, Bandar Lampung dan di Laboratorium Basah 

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Lampung. 

 

B.     Alat dan Bahan 

         Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah timbangan 

digital, mikropipet, spuit, autoklaf, lemari es, cawan petri, tabung reaksi, gelas 

ukur, erlenmeyer, pH meter, termometer, spektrofotometer, jarum ose, bunsen, 

semprotan alkohol, tisu, plastik wrapping, kertas kopi, alat  bedah, peralatan 

aerasi, akuarium, aluminium foil, falcon, ependorf, rak tabung reaksi, mikrotiter 

dilution plate, kapas, blue tip, yellow tip, sentrifuge, vortex, hot stirer magnetic 

plate, face mask, kain lap, sarung tangan, ember, serok, kamera, gayung. 

 

          Bahan yang digunakan adalah isolat bakteri A. salmonicida, ikan patin, air 

tawar, media TSA (Tripticase Soy Agar), TSB (Tripticase Soy Broth) (Difco), 

PBS (Phospate Buffer Saline), aquades, pelet, larutan EDTA (Ethylene Diamine 
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Tetra Acetate), RBC (Red Blood Cell) ikan patin, GSP (Glutamat Starch 

Phenile), alkohol, minyak cengkeh.  

 

C.     Metode Penelitian 

          Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif (Notoadmodjo, 2005). 

 

      Data dan sumber data  

         Data dalam penelitian ini berupa 

1) LD50 

2) Uji Hemaglutinasi 

3) Uji Postulat Koch 

4) Gejala Klinis 

 

          Data pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik yang meliputi 

hal – hal sebagai berikut  

 

1. Teknik Observasi 

         Teknik Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan secara 

langsung pada objek (KBBI,1998).  Teknik Observasi digunakan untuk menguji 

suatu fenomena atau perilaku sementara hal itu berlangsung (Guntur Tarigan, 

2009).  Penulis memperoleh data berupa LD50, Uji Hemaglutinasi, Uji Postulat 

Koch dan gejala klinis yang dilakukan langsung dengan objek. 
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2. Teknik Penelitian Pustaka 

          Teknik Penelitian Pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui 

buku bacaan dan internet (KBBI, 1998). 

 

D.     Prosedur Penelitian 

      Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu  

 Tahap persiapan, meliputi sterilisasi alat dan bahan, persiapan wadah dan 

ikan uji, pembuatan media bakteri, penumbuhan dan pengenceran bakteri 

A. salmonicida.  

 Tahap pelaksanaan, meliputi uji Hemaglutinasi dan uji Postulat Koch. 

 Tahap pengamatan, meliputi respon makan, mortalitas, pengukuran 

kualitas air, dan gejala klinis. 
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          Gambar 4.  Tahapan penelitian 

 

Pembuatan media bakteri A.  

salmonicida, penumbuhan dan 

pengenceran bakteri A.  

salmonicida 
  

 

Uji HA eritrosit ikan 

patin  terhadap A. 

salmonicida yang akan 

diinfeksikan  

Ikan uji di injeksi bakteri A.  

salmonicida dengan 

konsenterasi yang didapatkan 

pada uji Postulat Koch 

Parameter yang diamati : 

 gejala klinis  

 respon makan 

 kualitas air (suhu, pH, dan DO) 

 mortalitas 
 

 

 

 

Ikan uji yang telah 

diinfeksikan diamati 
 

 

Aklimatisasi ikan uji selama 3 

hari 

Uji Postulat Koch dari 

ginjal ikan infeksi di 

medium GSP dalam 

cawan petri 

Selesai 

  Mulai 
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1.      Tahap Persiapan 

a.       Sterilisasi Alat dan Bahan 

          Sterilisasi bertujuan untuk membebaskan alat dan bahan dari 

mikroorganisme kontaminan.  Terdapat beberapa jenis sterilisasi, diantaranya 

adalah sterilisasi basah dan sterilisasi kering.  Alat yang digunakan untuk 

sterilisasi basah adalah autoklaf, sedangkan untuk sterilisasi kering 

menggunakan oven.  Alat -alat yang akan disterilisasi sebelumnya dibungkus 

dengan kertas kopi, bertujuan untuk mencegah masuknya air pada saat dilakukan 

sterilisasi dengan menggunakan autoklaf ataupun oven.  Sterilisasi basah dimulai 

pada suhu 121
0
C, tekanan 1 atm dengan waktu 15-20 menit.  Sedangkan pada 

sterilisasi kering dengan menggunakan  oven pada suhu 120
0
C dengan waktu 2 

jam. 

 

b.      Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

         Wadah budidaya yang akan digunakan adalah akuarium dengan ukuran 50 

cm x 40 cm x 40 cm.  Akuarium diisi air sampai ketinggian 20 cm dan diaerasi 

kuat selama 24 jam.  Sebelum digunakan, akuarium dicuci dengan sabun dan 

didesinfeksi dengan menggunakan Kalium Permanganat dan didiamkan selama 

30 menit lalu dibilas dengan air bersih. 

 

         Ikan uji yang digunakan adalah ikan patin yang  berukuran 10 cm sebanyak 

10 ekor.  Kemudian ikan direndam terlebih dahulu dalam larutan garam dengan 

konsentrasi 5 ppm selama 5 menit.  Perendaman bertujuan untuk mengurangi 

stres serta melepaskan ektoparasit yang menempel.  Kemudian ikan dipindahkan 

ke dalam akuarium.  Masa pemeliharaan diawali dengan mengadaptasikan ikan 
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terhadap pakan dan lingkungannya yang baru selama 3 hari.  Ikan uji diberi 

pakan buatan berupa pellet terapung (kadar protein 28%) sebanyak 2 kali sehari 

pada pagi dan sore secara ad libitum. 

 

c.      Pembuatan Media Bakteri 

      Dalam penelitian ini penggunaan media agar dan broth untuk penumbuhan 

bakteri.  Adapun media yang dipakai antara lain : TSB dan GSP. 

  

d.      Penumbuhan dan Pengenceran Bakteri A.  salmonicida 

       Stok bakteri yang telah tersedia diambil secara aseptic dengan 

menggunakan jarum ose dan ditumbuhkan dalam media TSB (Tripticase Soy 

Broth) dan diinkubasi selama 24 jam, kemudian diambil koloni terpisah secara 

aseptic untuk digores ke dalam TSB.  Isolat murni bakteri A.  salmonicida yang 

telah dimurnikan dalam TSB, lalu diinfeksikan ke ikan uji.  Pengenceran 

konsentrasi bakteri disajikan di lampiran 5. 

 

e.      Kohabitasi 

      Kohabitasi yaitu mengganaskan bakteri.  Kohabitasi dilakukan dengan cara 

menyuntikkan bakteri A. salmonicida pada ikan uji.  Ikan uji kohabitasi yang 

digunakan sebanyak 8 ekor ikan.  Pengamatan dilakukan selama 1 – 2 minggu.  

Tujuannya untuk mengaktifkan kembali bakteri A. salmonicida yang 

sebelumnya di inaktifkan dan dilemahkan (Anonim, 2010a). 
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2.      Tahap Pelaksanaan 

a.      Uji Hemaglutinasi 

       Uji hemaglutinasi adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

mengaglutinasi sel darah merah ikan yang telah disuntikkan bakteri A. 

salmonicida.  Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu eritrosit ikan patin 

yang diinfeksikan bakteri A. salmonicida, PBS, alkohol, mikrodilution plate, 

mikropipet, yellow dan bluetip, tisu, kamera, alat tulis, plastik, karet gelang, 

kertas label. 

 

b.      Uji Postulat Koch 

          Uji Postulat Koch merupakan teknik pendeteksian virus dan agen – agen 

mikrobiologi yang lain dan merupakan teknik yang popular sejak 1880.  Tetap 

dianggap essensial untuk menentukan diagnosis yang handal mengenai penyakit 

infeksi (Anonim, 2010b).  Cara kerja uji Postulat Koch ada di lampiran 8. 

 

          Ikan yang telah diinfeksi selanjutnya diamati perkembangan gejala 

penyakit yang timbul (patologi) dan tingkat mortalitas yang terjadi.  Dicatat 

semua gejala penyakit yang terjadi dan selanjutnya dicocokkan dengan gejala 

penyakit ikan yang terinfeksi pada awal.  Jika gejala klinis yang timbul sama 

maka bakteri tersebut adalah sebagai penyebab penyakit (pathogen).  Dan 

apabila tidak timbul gejala penyakit dan tidak menyebabkan kematian, maka 

bakteri yang diujikan bukan pathogen pada ikan (Anonim, 2007). 

 

3.      Tahap Pengamatan 

          Pengamatan dimulai saat ikan diinfeksikan dengan  bakteri A.   

salmonicida hingga akhir pengamatan.  Gejala yang diamati adalah : respon 
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makan, mortalitas, kualitas air (suhu, pH dan DO), serta gejala klinis sebagai 

data penunjang.   

 

a.      Respon makan ikan patin 

          Pengamatan respon makan ikan dilakukan selama 14 hari.  Dengan 

melihat respon ikan uji pada saat pemberian pakan dan sisa pakan yang tersisa. 

 

b.      Mortalitas (kematian) ikan patin 

 

         Pengamatan terhadap kematian ikan dilakukan setiap hari hingga akhir 

perlakuan setelah penginfeksian dengan bakteri A. salmonicida.  Menurut 

Effendi (1997), untuk mengetahui tingkat kematian ikan uji selama penelitian 

dilakukan penghitungan dengan rumus : 

             %100
 

   
x

populasijumlah

matiyangikanjumlah
M   

 

c.      Pengukuran kualitas air 

 

         Kualitas air yang diukur selama penelitian meliputi suhu, pH dan DO 

(Disolved oxygen).  Pengukuran ini dilakukan pada awal dan akhir penelitian. 

Selama penelitian setiap akuarium perlakuan kualitas airnya tetap dijaga agar 

tetap optimum dengan cara : 

 

1. Penyiponan, dilakukan setiap pagi hari sebelum pemberian pakan. 

Bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa pakan dan kotoran (feses) ikan 

didasar akuarium. 

2. Pergantian air, akuarium diisi air untuk menggantikan air yang terbuang 

dari penyiponan. Tujuannya agar kualitas air dalam akuarium tetap 

terjaga. 
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3. Penggunaan sistem aerasi, bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen 

terlarut (DO) dalam akuarium agar ikan tumbuh dengan baik. 

 

d.      Gejala klinis  

          Pengamatan terhadap gejala klinis dilakukan setiap hari selama 14 hari, 

setelah ikan  diinfeksi bakteri A. salmonicida.    
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