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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2014. Lokasi penelitian di

Laboratorium Budidaya Perikanan, Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung.

3.2 Peralatan dan Bahan

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuarium berukuran 50 x 40

x 40 cm, blower 1 buah, instalasi aerasi, selang, ember/baskom, bak tandon,

sendok besar,  gayung, scoop net, selang sifon, penggaris, termometer, pH meter,

DO meter, cawan petri,  mikropipet, vortex, centrifuge,  autoklaf, tabung reaksi,

tip, mikroplate well, aluminium foil, mikroskop binokuler, hammer mill,

timbangan digital, spatula, gelas preparat, gelas penutup, spuit 1 ml 26G ½”,

mikrotube eppendrof 1,5 ml, haemocytometer, spektrofotometer, pipet tetes,

sprayer, stirrer magnetic, bunsen, jarum ose, kertas label dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ikan nila GIFT berukuran

panjang tubuh 10 cm, Ulva sp., isolat bakteri Streptococcus iniae, pakan komersil,

alkohol, klorin, larutan EDTA 10%, larutan turk, etanol, methanol, giemsa,

aquades, media TSA, media TSB, formalin 5%, PBS dan safranin 0,5%.
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3.3 Desain Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap

(RAL). Jumlah perlakuan pada penelitian ini sebanyak 5 perlakuan dan masing-

masing perlakuan diulang tiga kali. Konsentrat Ulva sp. yang ditambahkan dalam

pakan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan konsentrat 0% Ulva sp. /kg pakan (kontrol)

2. Penambahan konsentrat 4% Ulva sp. /kg pakan

3. Penambahan konsentrat 8% Ulva sp. /kg pakan

4. Penambahan konsentrat 12% Ulva sp. /kg pakan

5. Penambahan konsentrat 16% Ulva sp. /kg pakan

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + τi + ϵij

Keterangan :

Yij : Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan k-j

µ : nilai tengah umum

τi : Pengaruh perbedaan konsentrat Ulva sp. ke-i

ϵij : Galat percobaan pada perbedaan konsentrat Ulva sp. ke-i ulangan ke-j

i : Perlakuan perbedaan konsentrat Ulva sp. 1, 2, 3, 4, 5

j : Ulangan (1, 2, 3)
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3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Tahap Persiapan

3.4.1.1 Sterilisasi Alat dan Bahan

Sterilisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membebaskan alat dan bahan

dari mikroorganisme kontaminan. Peralatan yang akan disterilisasi dibungkus

terlebih dahulu dengan kertas kopi agar mencegah air masuk ketika dilakukan

sterilisasi dengan autoklaf. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121°C dengan tekanan

1 atm dalam waktu 15-20 menit.

3.4.1.2 Wadah dan Ikan Uji

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, wadah yang akan digunakan terlebih

dahulu dibersihkan dengan air, setelah itu wadah didesinfeksi dengan klorin

selama 24 jam, kemudian dikeringkan lalu dibilas dengan air hingga bersih.

Wadah yang digunakan adalah akuarium ukuran 50 x 40 x 40 cm yang diisi

dengan air dan diberi aerasi secara terus menerus. Wadah disusun dan diberi label

secara acak.

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila GIFT dengan

panjang ukuran 10 cm yang diaklimatisasi dengan kondisi laboratorium selama 1

minggu. Ikan uji dibagi secara acak untuk 5 kelompok dalam tiga ulangan dengan

5 ikan untuk setiap kelompok per akuarium. Selama masa tersebut, ikan uji diberi

pakan berupa pellet yang diberikan pada pagi dan sore hari.
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3.4.1.3 Suplemen Pakan

Ulva sp. diperoleh dari perairan Pantai Tebaka Pesisir Barat, direndam dengan

menggunakan air tawar selama ±1 jam lalu dibilas dengan air mengalir kemudian

dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Ulva sp. dimasukkan ke dalam

oven pengeringan dengan suhu 60–70°C selama 2–3 jam untuk memastikan agar

rumput laut benar–benar kering. Apabila telah kering rumput laut kemudian

ditumbuk dan digiling sampai halus, lalu disimpan sampai waktu yang digunakan.

3.4.1.4 Formulasi dan Persiapan Pakan

Pakan dirumuskan dari bahan komersial tepung ikan impor, tepung terigu, tepung

kedelai, tepung jagung, tepung terigu, minyak ikan, minyak jagung dan premix.

Bubuk Ulva sp. yang telah jadi disaring menggunakan saringan berdiameter 0,6

mm, setelah itu bubuk tersebut dicampurkan ke dalam pakan hingga merata. Air

dimasukkan ke dalam campuran pakan sebanyak 20% dari jumlah pakan lalu

diaduk untuk membentuk pakan menjadi pelet.

3.4.2 Tahap Pelaksanaan

3.4.2.1 Pemberian Pakan yang Telah dicampur Ulva sp.

Pemeliharaan ikan dilakukan selama 43 hari untuk setiap perlakuan dengan

frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari pukul 09.00 dan 16.00 WIB

disesuaikan dengan feeding rate (FR) 4% dari bobot ikan (SNI, 1999).
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3.4.2.2 Uji Tantang

Uji tantang dilakukan pada hari ke-37, ikan yang diberi suplemen pakan Ulva sp.

dan kontrol disuntik bakteri Streptococcus iniae secara intramuscular dengan

dosis 0,1 ml/ikan. Sampel bakteri S. iniae diperoleh dari Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang.

Pengamatan kelangsungan hidup ikan dilakukan selama seminggu yaitu hari ke-37

sampai hari ke-43.

3.4.3 Tahap Pengamatan

3.4.3.1 Pengambilan Sampel Darah

Pengambilan darah dilakukan melalui vena caudalis yang berada di pangkal ekor

ikan menggunakan spuit dan disimpan dalam tabung eppendorf. Sebelumnya,

jarum suntik dan tabung eppendorf dibilas dengan larutan EDTA 10% untuk

mencegah pembekuan darah. Pengambilan sampel darah ikan dilakukan pada hari

ke-0 (sebelum penambahan Ulva sp.), hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-43.

3.4.3.2 Pengukuran Kadar Hematokrit

Prosedur pengamatan dan penghitungan kadar hematokrit menurut Anderson dan

Swicki (1993), adalah sebagai berikut :

1. Darah dihisap menggunakan tabung mikrohematokrit berlapis heparin dengan

sistem kapiler. Setelah darah mencapai 3/4 bagian tabung, kemudian salah satu

ujung tabung disumbat dengan critoseal

2. Tabung kapiler yang telah berisi darah kemudian diputar dengan sentrifuse

pada 6000 rpm selama 5 menit
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3. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan volume benda darah terhadap

volume seluruh darah menggunakan skala hematokrit.

Berikut rumus pengukuran kadar hematokrit :

3.4.3.3 Perhitungan Total Leukosit

Perhitungan total leukosit menurut Blaxhall dan Daisley (1973), adalah sebagai

berikut :

1. Bilik hitung haemocytometer dan kaca penutupnya dibersihkan dengan larutan

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 tercampur homogen.

3. Empat tetesan pertama dibuang, tetesan berikutnya dimasukan kedalam

haemocytometer dengan meletakan ujung pipet pada bilik hitung tepat batas

kaca penutup dan dibiarkan selama 3 menit agar leukosit mengendap dalam

bilik hitung.

4. Bilik hitung tersebut diletakkan dibawah mikroskop menggunakan pembesaran

lemah. Penghitungan dilakukan pada 4 kotak besar haemocytometer

Kadar Hematokrit =  volume sel darah merah  x 100%
total darah

Total leukosit/mm3 =  jumlah sel leukosit terhitung x pengenceran



29

3.4.3.4 Penghitungan Differensial Leukosit

Perhitunga diferensial leukosit (neutrofil, monosit dan limfosit) menurut

Amlacher (1970), adalah sebagai berikut :

1. Setetes darah ditempatkan di atas gelas objek yang bersih (direndam metanol),

lalu ujung gelas objek kedua ditempatkan di atas gelas objek pertama hingga

membentuk sudut 300

2. Gelas objek kedua digeser ke arah belakang menyentuh tetesan darah hingga

menyebar. Kemudian gelas objek kedua digeser ke arah berlawanan hingga

terbentuk lapisan tipis  darah, dibiarkan hingga kering.

3. Preparat difiksasi dengan metanol absolut selama 5 menit, lalu diangkat dan

dibiarkan kering udara.

4. Pewarnaan preparat dilakukan selama 10 menit dalam wadah pewarnaan

dengan larutan giemsa, lalu diangkat dan dibilas dengan air mengalir,

kemudian dibiarkan kering udara.

5. Preparat ulas darah kemudian ditempatkan di bawah mikroskop, diberi imersi,

dan diamati dengan perbesaran 100 kali. Kemudian dihitung jenis-jenis

leukosit dan dihitung persentasenya.

3.4.3.5 Uji Aktivitas Fagositosis

Pengujian aktifitas fagositosis dari leukosit menurut Amlacher (1970), adalah

sebagai berikut:

1. S. iniae dikultur pada TSA, dan diinkubasi pada 37oC selama 24 jam.

2. Kultur S. iniae dipanen dengan penambahan PBS dan dibunuh dengan 2%

formalin selama 24 jam.
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3. S. iniae dicuci menggunakan PBS sebanyak 3 kali dengan sentrifugasi pada

3000 rpm selama 15 menit. Kepadatan S. iniae diestimasi dengan

spektrofotometer.

4. Tabung kapiler hematokrit diisi dengan sampel darah+EDTA dan disentrifus

dengan cara yang sama seperti pada uji leukokrit dan hematokrit.

5. Tabung kapiler hematokrit kemudian dipotong pada batas antara eritrosit dan

leukosit, bagian leukosit ditampung pada mikrotube (eppendorf).

6. Leukosit sebanyak 100 l dimasukkan dalam mikroplate well, kemudian

ditambah dengan S. iniae (kepadatan 108 sel/ml) dengan volume yang sama.

7. S. iniae dicampur dengan  leukosit secara pipetting dan diinkubasi selama 20

menit.

8. Sampel dari mikroplate well diambil sebanyak 5 l dan diletakkan pada gelas

objek, dibuat preparat ulas dan didiamkan hingga kering

9. Gelas objek difiksasi dengan etanol (95%) selama 5 menit dan diangin -

anginkan.

10. Preparat diwarnai dengan safranin (0,15%) selama 10 menit dan diamati

dengan mikroskop perbesaran 1000x, minimal 100 sel.

11. Sel yang beraktifitas fagositosis dan sel yang tidak beraktifitas fagositosis

dihitung minimal 100 sel.

12. Kemudian aktifitas fagositosis (AF), dihitung dengan rumus :

AF (%) = 


diamatiyangfagosit

aktifyangfagosit
x 100%

3.4.3.6 Kelulushidupan atau Survival Rate (SR)

Kelulushidupan dihitung berdasarkan rumus Effendie (2002) sebagai berikut:
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Keterangan:

SR = Kelulushidupan (%)

Nt = Jumlah ikan hidup pada akhir penelitian (ekor)

No = Jumlah ikan pada awal penelitian (ekor)

3.4.3.7 Pengukuran Kualitas Air

Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, pH dan DO yang diukur

menggunakan termometer, pH meter dan DO meter setiap pagi dan sore hari.

Untuk menjaga kualitas air selama penelitian dilakukan penyiponan yang

dilakukan setiap pagi sebelum pemberian pakan sebanyak 20% dari volume total

air, setelah itu diisi kembali dengan air yang berasal dari bak tandon.

3.5 Analisis Data

Data hasil pengamatan meliputi kadar hematokrit, total leukosit‚ differensial

leukosit dan aktivitas fagositosis dianalisa statistik dengan uji ANOVA pada

selang kepercayaan 95% menggunakan software SPSS. Apabila hasil uji

perlakuan berbeda nyata maka akan dilakukan uji BNT pada selang kepercayaan

95%. Jika data tidak homogen maka dianalisa statistik dengan uji Kruskal-Wallis,

apabila hasil uji perlakuan berbeda nyata maka akan dilakukan uji Mann-Whitney

pada selang kepercayaan 95%. Parameter kelulushidupan dan kualitas air

dianalisa secara deskriptif.

Survival Rate = Nt x 100 %

No

No


