
 

 

 

 

 

I.   METODOLOGI 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan 

November 2011 di Laboratorium Bioteknologi Lt. 3 Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung dan Stasiun Karantina Ikan Kelas I Panjang Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Penelitian Pendahuluan 

a. Alat : Akuarium ukuran 60 x 40 x 40 cm
3 

12 buah (3 perlakuan,1 

kontrol masing – masing 3 ulangan), aerator, selang aerasi, batu aerator. 

b. Bahan : Ikan mas ukuran ± 30 gr (berasal dari petani ikan, Pringsewu, 

Lampung), Isolat bakteri A. salmonicida (isolat bakteri koleksi Stasiun 

Karantina Ikan Kelas I Panjang, Lampung), dan pakan ikan komersil 

dengan kadar protein 30 – 32%. 

2. Pembuatan Vaksin 

a. Alat : Petridish (Normax®), tabung reaksi (Iwaki glass
TM

), jarum ose, 

spektrofotometer (Genesys-20, Thermospectronic), Erlenmeyer (Pyrex®), 

heat – stir (Stuart CB162
TM

), corong, lampu bunsen, sentrifuge
(80–2)

, 

inkubator, autoclave, sprayer, vortex (V-1 plus BDECO-Germany
TM

). 

b. Bahan : Media TSA (CM0131, OXOID
TM

), TSB (CM0129, OXOID
TM

), 

GSP (VM 183430.032, KGaA
TM

), Formalin 1%, alkohol 70%, isolat 

bakteri A. salmonicida, aquades, PBS (phospat buffer saline). 



3. Uji Vaksinasi 

a. Alat : spuit ukuran 1 ml (Terumo
TM

), botol falcon (Iwaki
TM

), selang 

aerasi, batu aerasi, aerator, alat penangkap ikan, baskom. 

b. Bahan : Ikan mas ukuran ± 30 gr, vaksin inaktif A. salmonicida, minyak 

cengkeh 0.01 % (Cap House Brand). 

4. Titer Antibodi 

a. Alat : Spuit 1 ml, refrigator, microdilution plate (REF. 650101, Greiner 

bio – one
TM

 ; PS – microplate – 96 well), mikropipet (Nesco®), eppendorf, 

dan sentrifuge. 

b. Bahan : Ikan mas yang akan diambil sampel darahnya per ulangan (oral, 

suntik, dan rendam, serta kontrol) selama tiga waktu (sebelum vaksin, 7 

hari setelah vaksin, dan 7 hari setelah booster), EDTA (LT-Baker
TM

). 

5. Analisis kualitas air 

a. Alat : Termometer, pH meter, dan DO meter. 

b. Bahan : sampel air akuarium pemeliharaan ikan mas.  

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian Pendahuluan 

a) Persiapan Ikan Uji 

a. Ikan uji disiapkan, yaitu ikan mas ukuran ± 30 gr. 

b. Ikan diadaptasikan terlebih dahulu selama satu minggu. 

c. Ikan dipelihara dalam akuarium dan diberi aerasi, serta diberi pakan pellet 2 

– 3 kali sehari. 

d. Dilakukan manajemen kualitas air dan kesehatan ikan selama pemeliharaan, 

diantaranya siphon, ganti air dan lain - lain. 



b) Pembuatan Vaksin A. salmonicida 

a. Kultur bakteri A. salmonicida di media TSB selama 24 jam. 

b. Pengkayaan dengan media TSA selama 24 jam. 

c. Inaktivasi, penambahan formalin 1% kemudian diinkubasi selama 24 jam. 

d. Uji viabilitas dalam media GSP/TSA (jika tumbuh, dilakukan inaktifasi 

ulang dengan penambahan konsentrasi formalin), jika tidak tumbuh 

dilanjutkan dengan pemekatan sampel dengan cara disentrifuse dengan 

kecepatan 3500 rpm, selama 30 menit, pembilasan dengan PBS sebanyak 3 

kali. 

e. Penghitungan kepadatan vaksin inaktif A. salmonicida dengan 

spektrofotometer (λ = 625 nm) mengacu pada standar McFarland. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a) Vaksinasi 

Vaksin yang telah dihitung kepadatannya kemudian akan diujikan, 

dengan metode vaksinasi yang berbeda masing – masing 3 ulangan. 

A : Suntik 

B : Oral  

C : Rendam 

D : Kontrol (tanpa vaksinasi) 

Dosis vaksinasi yang digunakan adalah 10
7
 sel/ml per ikan  untuk 

vaksinasi secara suntik dan oral serta 10
7
 sel/ml air untuk perendaman dengan 

lama perendaman lebih kurang 30 menit. 

b) Titer Antibodi 



Pengamatan titer antibodi diperoleh dari pengamatan reaksi aglutinasi 

antara serum darah pada ikan mas yang direaksikan dengan vaksin inaktif whole 

cell A. salmonicida.  Berikut prosedur pengamatan titer antibodi yang dilakukan : 

a. Pengambilan serum pada darah ikan uji : sebelum divaksin, 7 hari setelah 

vaksinasi I, dan 7 hari setelah booster. 

b. Pengambilan darah dilakukan dengan spuit dari bagian vena caudal. 

c. Serum yang diambil, disimpan pada refrigator.  Pengujian dengan metode 

aglutinasi mengacu pada prosedur standar mikroaglutinasi (Roberson, 

1990), dengan sedikit perubahan. 

Metode mikroaglutinasi secara lengkap dijelaskan sebagai berikut : 

1) Serum dimasukkan sebanyak @ 25 µl ke dalam sumuran 1 dan 2. 

2) PBS dimasukkan @ 25 µl ke sumuran 2 – 12. (kecuali sumuran ke – 11, 

sebagai pembatas). 

3) Sumuran kemudian direpipeting, dimulai dari sumur 2 dilanjutkan ke 

sumur ke-3 hingga sumuran ke-10.  

4) AgH dimasukkan @ 25 µl pada sumuran 1 – 12. 

5) Kemudian microdilution plate digoyang – goyangkan selama ± 3 menit 

dengan pola membentuk angka 8 atau huruf S. 

6) Hasil titer diinkubasi dalam refrigator selama 1 malam. 

7) Pengamatan, dilakukan dengan melihat reaksi aglutinasi pada masing – 

masing sumur yang ditandai dengan adanya kabut wara keruh/putih atau 

dot yang menyebar ke seluruh sumuran. 

8) Hasil pengamatan dicatat berdasarkan reaksi aglutinasi yang terbentuk 

pada sumuran hingga pengenceran terakhir.  



c) Kualitas air 

Parameter kualitas air yang diamati adalah oksigen terlarut, pH, dan 

suhu.  Pengukuran parameter kualitas air dilakukan secara harian dan berkala atau 

mingguan.  Parameter kualitas air selama penelitian diharapkan terukur dan masih 

berada dalam kisaran strandar kehidupan ikan uji (ikan mas). 

 

D. Parameter Uji 

Parameter utama yang dihitung dalam penelitian ini adalah titer antibodi 

pada ikan mas dan kualitas air sebagai parameter pendukung.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini, yaitu parameter utama berupa hasil titer 

anti bodi setiap perlakuan hingga pengenceran yang tercatat akan dilakukan 

dengan análisis statistik non parametrik, disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.  

Sedangkan parameter pendukung berupa kualitas air akan dianálisis secara 

deskriptif. 

 


