
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 

November 2014 di Fasilitas Karantina Marine Research Center (MRC), PT. 

Central Pertiwi Bahari (CPB) Hatchery Suak, Lampung Selatan.  

 

3.2. Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan yang digunakan selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel  1. Alat dan Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

No Alat Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Toples  2,5 L  

Box bioassay dengan  air lift 

Batu aerasi 

Heater 

Pipet mikro + tip P1000  

Fish net  

Baskom plastik 

Benur Udang vannamei ukuran PL 9 

Bahan pestisida niklosamida 

Air laut 

20 buah  

2 buah 

20 buah 

2 buah  

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2000 ekor 

1000ppm 

 

3.3. Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian  ini adalah benur udang pada 

stage PL9 yang dianalogikan sebagai hama crustacea (mycid). Hal ini 

dikarenakan mycid dan udang vannamei dari klasifikasinya berasal dari kelas yang 
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sama yaitu crustacea serta mempunyai kesamaan ukuran antara mycid dan PL9 

udang vannamei. Setiap perlakuan menggunakan toples 2,5 liter dengan diisi 

benur ± 20 ekor (densitas 10 ekor/liter). Total benur yang digunakan untuk semua 

perlakuan ± 400 ekor. Pada saat akan digunakan hewan uji dalam kondisi sehat 

ditandai dengan aktif berenang dan tidak cacat. Sistem pemeliharaan hewan uji 

selama penelitian dilakukan sebagai berikut :  

1. Larva udang dikultur dalam toples  2,5 L tanpa sirkulasi/ganti air. 

2. Setiap toples menggunakan 1 batu aerasi, ditempatkan dalam box bioassay 

(10 toples /box) yang diberi airlift dan heater (pemanas).   

3. Toples terendam air sebatas vol. 2 liter.   

 

3.4. Cara Kerja 

3.4.1. Persiapan Alat dan Bahan 

Alat  dan bahan yang disiapkan untuk penelitian uji toksisitas niklosamida 

ini adalah toples volume 2,5 L sebanyak 20 buah yang sudah dibersihkan dan 

disterilkan menggunakan oven dengan suhu 50
o
C, batu dan selang aerasi 

sebanyak  20 buah (1 batu aerasi/toples) yang sudah dibersihkan dan distrerilkan 

menggunakan autoklaf dengan suhu 121
o
C,  box bioassay dengan air lift 2 buah, 

heater 2 buah heater 300 W (1 heater/box), benur udang L. vannamei PL9 20 

ekor/toples (densitas 10 ekor/L), pipet mikro + tip P1000, baskom plastik  3 buah, 

seser 1 buah, pestisida niklosamida dibuat dalam stok 1.000 ppm. 
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3.4.2.Pelaksanaan Uji 

Penelitian ini melakukan 3 kali pengujian untuk mendapatkan nilai LC50 -

24 jam, uji yang dilakukan sebagai berikut :  

1. Uji penentuan kisaran 

2. Uji definitif (uji toksisitas bahan uji) 

3. Uji detoksifikasi 

3.4.2.1. Uji Penetuan Nilai Kisaran 

Uji penentuan nilai kisaran dilakukan untuk menentukan nilai ambang 

daya racun letal moluskisida niklosamida terhadap hewan uji dengan cara 

menentukan konsentrasi ambang batas (LC100 -24) (N) dan ambang bawah (LC0 -

24) (n). Konsentrasi niklosamida yang diaplikasikan ditentukan berdasarkan deret 

angka sebagai berikut :0 ppm (kontrol), 1 ppm, 4 ppm, 7 ppm dan 10 ppm, 

masing-masing dengan ulangan empat kali. Cara menformulasi tingkatan 

konsentrasi larutan uji adalah membuat larutan stok kemudian dilakukan 

pengenceran. Larutan stok dibuat dengan melarutkan 1 mg bahan aktif 

niklosamida kedalam 1 liter aquades. Hewan uji dimasukkan sebanyak 20 ekor 

pada setiap wadah secara acak dengan waktu yang relatif bersamaan. Pengamatan 

mortalitas dan pengaruh fisiologis hewan uji dilakukan pada jam ke-0, 1, 6, 12 

dan 24 jam. Penentuan konsentrasi larutan uji ditentukan dengan mengacu pada 

persamaan berikut : 

V1.N1 = V2.N2 ................................................(1) 

Keterangan : 

V1  = Volume larutan stok yang akan diambil 

N1  = konsentrasi (mg/ L) niklosamida dalam larutan stok 

V2  = Volume media air penelitian yang diinginkan 

N2  = konsentrasi (mg/ L) niklosamida   yang diinginkan dalam media air. 
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3.4.2.2.  Uji  Definitif (Toksisitas Bahan Uji) 

Uji Definitif (Toksisitas Bahan Uji) yaitu untuk menentukan nilai Median 

Lethal Concentration (LC50) 24 jam niklosamida pada hewan uji yang besarnya 

berada antara nilai ambang atas dan ambang bawah yang dapat ditentukan dengan 

persamaan menurut (Finney, 1971) sebagai berikut:  

n

a

n

N
Log  logk   ……………….………....(2) 

c

d

b

c

a

b

n

a
   …………………...........….(3) 

Keterangan: 

N : Konsentrasi ambang atas 

n : Konsentrasi ambang bawah  

a : Konsentrasi yang dikehendaki setelah ambang batas bawah 

k : Jumlah konsentrasi yang diuji (mis. 4; a, b, c, d, ) 

a, b, c, d, adalah konsentrasi yang diuji dengan nilai a sebagai konsentrasi terkecil. 

 

Hewan uji  dimasukkan sebanyak 20 ekor ke dalam setiap wadah dalam 

waktu yang bersamaan. Pengamatan mortalitas dan tingkah laku hewan uji 

dilakukan pada jam ke- 1,6, 12, dan 24. Nilai LC50 pada waktu eksposure 24 jam 

ditentukan dengan analisis probit. Perhitungan analisis probit mengacu pada 

Hubert (1979). Nilai LC50-24 jam diperoleh dari hubungan nilai logaritma 

konsentrasi bahan  uji dan nilai probit dari persentase mortalitas hewan uji 

merupakan fungsi linear dengan persamaan :  

 

Y = a  + bx…………………………..….(4) 

Keterangan : 

Y : Nilai Probit Mortalitas  

a : konstanta  

b : slope/ kemiringan  

X  : Logaritma konsentrasi bahan uji  
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Nilai LC50-24 diperoleh dari anti log m, dimana m merupakan logaritma 

konsentrasi bahan toksik pada Y = 5, yaitu nilai Probit 50 % hewan uji, sehingga 

persamaan regresi menjadi : 

m  =  
5−𝑎

𝑏
………………………………(5) 

Dengan nilai a dan b diperoleh berdasarkan persamaanFinney (1971)  sebagai 

berikut : 

b =  
Σ XY  –

1

n
 (Σ X ΣY) 

ΣX2–
1

n
 (Σ X)2

…………………….....(6)  

a = 
1

n
(∑Y – b ∑X)……………………...... (7) 

Keterangan: 

n : banyaknya perlakuan  

m : nilai X pada Y = 5  

 

3.4.2.3.  Uji Detoksifikasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peluruhan konsentrasi 

niklosamida dalam air berdasarkan pada kematian hewan uji. Pengujian dilakukan 

dengan mengaplikasikan semua  tingkat konsentrasi dengan waktu pengamatan 

setiap 24 jam sampai semua hewan uji tidak mengalami kematian (SR 100%).  

Penentuan konsentrasi larutan uji ditentukan dengan mengacu pada Persamaan 1.  

Selama uji detoksifikasi tidak dilakukan pergantian air. Diagram alir untuk 

uji detoksifikasi dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 
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Gambar 3. Diagram Alir Uji Detoksifikasi. 

3.5.  Desain Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Setiap uji menggunakan 5 tingkat konsentrasi yang berbeda dan 

diulang sebanyak 4 kali. Desain penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. 

Perlakuan Dosis (T) = 5 

1. A = konsentrasi_1 (control) 

2. B = konsentrasi_2 

3. C = konsentrasi_3 

4. D = konsentrasi_4 

5. E = konsentrasi_5 

Toples  2,5 L & media air pada eksperimen A (uji toksisitas) 

digunakan pada pengujian detoksifikasi, semua perlakuan sama dengan 

uji definitif 

 

Masukan 20 benur PL9 baru yang sehat pada setiap perlakuan 

Amati kematian setelah 24 jam 

(Ukur pH, salinitas dan suhu) 

 

Apabila ada kematian pada setiap pengamatan,  

ganti semua media hidup (benur udang) dengan yang baru 

Lakukan hal tersebut setiap hari sampai tidak ada 

kematian 
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Ulangan (R) = 4 

1. R1 = ulangan1 

2. R2 = ulangan2 

3. R3 = ulangan3 

4. R4 = ulangan4 

Total Unit Percobaan = 20 

 

 

  

 

 

 

 

  

Gambar 4. Tata Letak Desain Penelitian 

 

AR1 = 1 

AR2 = 2 

AR3 = 3 

AR4 = 4 

BR1 = 5 

BR2 = 6 

BR3 = 7 

BR4 = 8 

CR1 = 9 

CR2 = 10 

CR3 = 11 

CR4 = 12 

DR1 = 13 

DR2 = 14 

DR3 = 15 

DR4 = 16 

ER1 = 17   

ER2 = 18 

ER3 = 19  

ER4 = 20 

5 17 

13 11 

9 14 

15 3 

1 18 

7 20 

19 6 

2 10 

8 12 

4 16 


