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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 

2011, bertempat di Laboratorium Basah Program Studi Budidaya Perairan 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : akuarium ukuran 60 cm x 

40 cm x 40 cm sebanyak 15 buah, ember, serokan, peralatan aerasi, selang sipon, 

ember, scoopnet, baskom, timbangan digital, alat semprot (sprayer), kertas label, 

nampan, jarum suntik (spuit) 1 cc 23G, tabung eppendorf 1,5 ml, sarung tangan, 

masker, handuk bersih, mikropipet, tabung reaksi, labu erlenmeyer, cawan petri, 

jarum ose, bunsen, hemositometer, kaca obyek, kaca penutup, spektrofotometer, 

vortex, hot plate stirrer, mikroskop, autoclave, kertas kopi, plastik tahan panas, 

thermometer, pH meter, dan DO meter. (Lampiran 1.) 

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain ikan patin berukuran 10-

15cm sebanyak 50 ekor untuk uji LD50 dan 150 ekor untuk perlakuan uji tantang, 

bahan baku pakan berupa tepung biji koro benguk, tepung kedelai, tepung ikan, 

tepung jagung, tepung tapioka, premix, minyak ikan, minyak jagung, vitamin C, 
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biakan bakteri A. hydrophila, media TSA, media TSB, alkohol 70%, larutan 

EDTA 10%, methanol, larutan Turk (larutan asam asetat glacial 96%+larutan 

gentian violet 1%+aquades), giemsa, aquades, garam, dan minyak imersi. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Perlakuan A : Tanpa penambahan vitamin C (kontrol). 

Perlakuan B : Penambahan vitamin C dengan dosis  0,5 g/kg pakan. 

Perlakuan C : Penambahan vitamin C dengan dosis 1 g/kg pakan. 

Perlakuan D : Penambahan vitamin C dengan dosis 1,5 g/kg pakan. 

Perlakuan E : Penambahan vitamin C dengan dosis 2 g/kg pakan. 

 

Pada masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan penempatan akuarium 

dapat dilihat pada (Lampiran 2.). Komposisi bahan-bahan baku yang akan 

dijadikan formulasi pakan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Bahan Baku Formulasi Pakan 

Bahan Pakan 

Perlakuan (gram/ 1 Kg pakan) 

A  

(kontrol) 

B C D E 

Tepung ikan 300 300 300 300 300 

Tepung biji koro benguk 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 

Tepung kedelai  87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Vitamin C 0 0,5 1 1,5 2 

Tepung jagung 200 200 200 200 200 

Minyak jagung 30 30 30 30 30 

Minyak ikan 30 30 30 30 30 

Premix  20 20 20 20 20 

Tepung tapioka 70 70 70 70 70 

Jumlah 1000 1000,5 1001 1001,5 1002 

Model linear Rancangan Acak Lengkap (RAL)  yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

I  = Perlakuan A, B, C, D dan E  

J  = Ulangan 1, 2, 3 

Yij  = Nilai pengamatan dari pemberian pakan dengan persentase 

Vitamin C yang berbeda ke-i terhadap imunitas ikan patin pada 

ulangan ke-j 

µ     = Nilai tengah pengamatan 

τi     = Pengaruh  pemberian pakan dengan persentase vitamin C yang 

berbeda  ke-i terhadap imunitas ikan patin. 

εij   = Pengaruh galat percobaan pada pemberian pakan dengan 

persentase vitamin C yang berbeda ke-i terhadap imunitas ikan 

patin pada ulangan ke-j 
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Uji F digunakan untuk menguji perbedaan antar perlakuan digunakan pada taraf 

kepercayaan 95% pada penelitian ini dan  akan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) jika perlakuan berbeda nyata (Steel dan Torrie, 1991). 

 

D. Prosedur Penelitian 

1.  Persiapan  

1.a. Pembuatan Pakan 

Pembuatan tepung biji koro benguk meliputi : biji koro benguk kering direndam, 

dicuci hingga bersih, dijemur pada panas matahari selama 2 hari, kemudian 

digiling. Pembuatan pakan meliputi : Semua bahan baku dicampur lalu diaduk 

kemudian dicetak dan selanjutnya dikeringkan sehingga menjadi pelet yang siap 

diberikan pada ikan patin (Lampiran 3.). 

 

1.b. Pengadaan Pakan Vitamin C 

Pakan yang telah jadi ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Vitamin 

C diencerkan dengan menggunakan air dan disemprotkan ke pakan sesuai dosis 

perlakuan, selanjutnya dikeringanginkan selama 2 jam (Lampiran 4.) 

 

1.c. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi bertujuan untuk membebaskan alat dan bahan dari mikroorganisme 

kontaminan. Alat-alat yang akan disterilisasi sebelumnya dibungkus dengan 

kertas, bertujuan untuk mencegah masuknya air pada saat dilakukan sterilisasi 

dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi dengan autoklaf dimulai pada suhu 

121
0
C, tekanan 1 atm dalam waktu 15-20 menit. 
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1.d. Persiapan Wadah dan Ikan Uji  

Ikan uji yang digunakan dalam penelitian adalah ikan patin ukuran 10-15 cm 

dengan berat sekitar 7-8 gr yang berasal dari satu tempat budidaya. Ikan uji 

direndam terlebih dahulu dalam larutan garam dengan konsentrasi 5 ppm selama 5 

menit sebelum dimasukkan dalam akuarium pemeliharaan. Perendaman bertujuan 

untuk mengurangi stres serta melepaskan ektoparasit yang menempel.  

 

Akuarium yang digunakan berukuran 60x40x40 cm
3 

dengan ketinggian air 30 cm 

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

sabun dan didesinfeksi menggunakan Chlorin kemudian  dikeringkan  lalu dibilas 

hingga air bersih. Ikan uji ditebar sebanyak 10 ekor untuk setiap akuarium. 

Penentuan perlakuan pada masing-masing akuarium dilakukan secara acak. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

2.a. Uji LD50 

Uji LD50 dilakukan untuk mengetahui konsenterasi bakteri yang dapat 

menyebabkan kematian ikan uji sebanyak 50% dari populasi awal. Konsentrasi 

bakteri yang diperoleh akan digunakan pada uji tantang.  

 

Uji LD50 dilakukan dengan cara memasukkan bakteri A. hydrophila pada ikan 

patin dengan konsentrasi berbeda yaitu 10
4
, 10

5
, 10

6
, 10

7
 dan 10

8
 cfu/ml 

(Lampiran Tiap perlakuan masing-masing 10 ekor ikan patin,   kemudian   

diinjeksikan    sebanyak 0,1 ml/ekor secara intramuscular. Pengamatan dilakukan 
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selama 7 hari dengan menghitung jumlah ikan yang mati. Penghitungan LD50 

menurut Lesmanawati (2006): 

          Kematian di atas 50% - 50 

Selang proporsi =   

        Kematian di atas 50% - kematian di bawah 50% 
Log negatif LD50   =  Log negatif konsentrasi di atas 50% + selang proporsi 
 
 

2.b. Pemberian Pakan Vitamin C 

Ikan uji diadaptasi terlebih dahulu selama 7 hari sebelum perlakuan dan diberi 

pakan komersil tanpa penambahan vitamin C kemudian dipelihara selama 21 hari 

untuk setiap perlakuan dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari 

pukul 08.00 dan 16.00 WIB disesuaikan dengan feeding rate (FR) 3% dari bobot 

ikan patin. 

 

2.c. Uji Tantang 

Uji tantang dilakukan pada hari ke-15, ikan yang diberi pakan Vitamin C dan 

kontrol disuntikkan bakteri A. hydrophila dengan konsentrasi kepadatan yang 

dihasilkan dari uji LD50 sebanyak 0,1 ml/ekor secara intramuscular. Pengamatan 

dilakukan selama seminggu yaitu hari ke-15 sampai ke-21 dengan menghitung 

mortalitas ikan, kemudian dihitung sintasannya. 

 

3. Pengumpulan Data 

Selama penelitian berlangsung parameter yang diamati adalah sintasan (SR), 

pertumbuhan berat rata-rata, perhitungan total leukosit dan pengamatan kualitas 

air media pemeliharaan. 
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3.a. Sintasan  

Sintasan adalah jumlah ikan patin yang hidup dibandingkan dengan jumlah ikan 

patin pada saat awal tebar dan dikalikan dengan 100%. Sintasan digunakan untuk 

mengetahui berapa besar persentase ikan yang hidup selama proses penelitian. 

Menurut Effendie (1997), Sintasan dapat dinyatakan dengan rumus : 

SR  = Nt   x  100% 

          No 

Keterangan : 

SR : Sintasan  

Nt : Jumlah ikan pada akhir penelitian 

N0 : Jumlah ikan pada awal penelitian 

 

3.b. Perhitungan Total Leukosit (Blaxhall and Daisley, 1973): 

1. Bilik hitung haemocytometer dan kaca penutupnya dibersihkan dengan etanol, 

kemudian kaca penutup dipasang pada haemocytometer. 

2. Sampel darah dihisap dengan pipet berskala sampai 0,5 dilanjutkan dengan 

menghisap larutan turk (acetic acid glasial 1-1,5 ml; gentian violet 0,1 gr; 

aquades 100 ml) sampai skala 11 (pengenceran 1:20), kemudian digoyangkan 

selama 3 menit agar bercampur homogen. 

3. Empat tetesan pertama dibuang, tetesan berikutnya dimasukkan ke dalam 

haemocytometer dengan meletakkan ujung pipet pada bilik hitung tepat batas 

kaca penutup dan dibiarkan selama 3 menit agar leukosit mengendap dalam 

bilik hitung. 
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4. Bilik hitung tersebut diletakkan di bawah mikroskop menggunakan 

pembesaran lemah. 

5. Penghitungan dilakukan pada 4 kotak besar haemocytometer. 

 

 

 

3.c. Kualitas Air 

Untuk menjaga kualitas air selama penilitian dilakukan penyiponan dan 

pergantian air sebanyak 20% dari volume air setiap hari. Parameter kualitas air 

yang diukur adalah suhu, DO dan pH. Pengukuran kualitas air tersebut dilakukan 

dua kali sehari pada pagi dan sore hari, mulai dari masa pemeliharaan sampai 

masa pengamatan kegiatan penelitian berlangsung.   

 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan Analisis 

Ragam pada selang kepercayaan 95%. Apabila dalam analisis didapat hasil yang 

berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

pada selang kepercayaan 95%. 

 

Total leukosit/m3 =  jumlah sel leukosit terhitung x pengenceran 
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