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ABSTRAK
PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN GARAM DAN DAUN
KEMANGI UNTUK MENGHAMBAT INFEKSI BAKTERI
Aeromonas hydrophila YANG MENYERANG IKAN LELE DUMBO
(Clarias gariepinus)
Campuran daun kemangi dan garam merupakan bahan alami yang
digunakan sebagai obat tradisional untuk menghambat atau
menyembuhkan ikan lele dumbo yang terinfeksi oleh bakteri Aeromonas
hydrophila sebagai pengganti obat kimia. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui pengaruh dari daun kemangi (Ocimum bacillicum) dan garam
(NaCL) yang berperan untuk menghambatatau menyembuhkan ikan lele
dumbo (Clarias gariepinus) yang telah terserang bakteri Aeromonas
hydrophila.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4
perlakuan dan 2 kontrol yaitu kontrol positif dan kontrol negatif.Variabel
bebas adalah campuran daun kemangi dan garam yakni 50 g/l, 100 g/l,
150 g/l dan 200 g/l. Ikan uji yang digunakan berasal dari daerah
Pakemberusia tiga minggu dengan ukuran tubuhnya 10-12 cm. Untuk
masing-masing kolam dimasukan ikan lele sebanyak 90 ekor/kolam.
Penelitian dilakukan selama 21 hari sedangkan pemberian perlakuannya
selama tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu dan Sabtu
setiap pukul 7.00-10.00 WIB.
Hasil penelitian menunjukan bahwa campuran daun kemangi dan
garam dapat menghambat atau menyembuhkan ikan lele yang terserang
bakteri.Pada campuran perlakuan 50 g/l angka kehidupannya mencapai
75,79%, 100 g/l angka kehidupan sebesar 37,15%, 150 g/l angka
kehidupannya sebesar 24,93% dan 200 g/l angka kehidupan mencapai
55,42%. Formula daun kemangi dan garam 50 g/l sangat efektif untuk
menyembuhkan ikan lele yang diserang oleh bakteri dengan tingkat
kesembuhannya 75,79%.
Kata kunci : Ikan lele dumbo, Aeromonas hydrophila, kemangi dan garam.
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ABSTRACT
INFLUENCE OF MIXING OF SALT AND LEAVES OF Basil TO HAVE
BACTERIAL INFECTION Aeromonas hydrophila WHICH ATTEMPTES
THE DUMBO CATFISH (Clarias gariepinus)
Mixture of basil and salt leaves is a natural ingredient used as a traditional
medicine to inhibit or cure dumbo catfish infected by bacteria Aeromonas
hydrophila as a substitute for chemical drugs. The purpose of this research is to
know the effect of basil leaves (Ocimum bacillicum) and salt (NaCL) that play to
inhibit or cure dumbo catfish (Clarias gariepinus) that has been attacked by
bacterium Aeromonas hydrophila.
The method used in this research is the experimental method with
complete randomized design (RAL) consisting of 4 treatments and 2 controls that
are positive control and negative control. Independence variable mixture of basil
and salt leaves is 50 g/l, 100 g/l, 150 g/l and 200 g/l. The test fish used comes
from Pakem region three weeks old with body size 10-12 cm. For each pond
included as many as 90 fish catfish/pond. The study was conducted for 21 days
while giving treatment for three times a week that is on Monday, Wednesday and
Saturday every at 07:00 until 10:00 pm.
The results showed that the mixture of basil and salt leaves can inhibit or
cure catfish attacked by bacteria. In the mixed treatment of 50 g/l the number of
life reached 75.79%, 100 g/l life rate of 37.15%, 150 g/l life rate of 24.93% and
200 g/l life figure reached 55.42% . Formula of basil leaves and salt 50 g/l is very
effective to cure catfish attacked by bacteria with the cure rate of 75.79%.
Keywords: Dumbo catfish,Aeromonas hydrophila, basil and salt leaves, heals.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan usaha budidaya ikan air tawar di Indonesia merupakan
salah satu usaha yang sangat potensial sehingga dapat memberikan
peranan yang nyata dalam pembangunan perikanan khususnya guna
konsumsi ikan dalam negeri. Salah satu ikan budidaya air tawar yang
mudah dan ekonomis serta memberikan hasil yang maksimal adalah
budidaya ikan lele dumbo.Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar
yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia
terutama di daerah Pulau Jawa. Budidaya lele berkembang dengan pesat
dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas
dengan modal usaha yang dibutuhkan lebih rendah dan pemasarannya
relatif mudah ( Rukmana dkk, 2017).
Pengembangan usaha budidaya ikan lele semakin meningkat setelah
masuknya ikan lele dumbo ke Indonesia pada tahun 1985 yang diimpor
dari Taiwan melalui Bandara Internasional Soekarno – Hatta yang
dibawakan oleh pemerintah VOC hingga berkembang sampai sekarang .
Lele dumbo merupakan hasil persilangan antara lele Afrika (Clarias
gariepinus) dengan ikan lele Taiwan (Clarias fuscus) sehingga ikan lele
tersebut dapat dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi di bidang pemasaran (Rukmana dkk, 2017).Namun
dalam praktiknya tidak semua budidaya ikan lele berhasil dengan baik
karena diserang oleh berbagai hama dan penyakit yang menjadi faktor
penentu usaha dibidang perikanan. Menanggulangi penyakit pada lele
merupakan salah satu upaya memaksimalkan budidaya lele (Rukmana dkk,
2017).
Meski pengetahuan dan cara menanggulangi penyakit pada budidaya
lele dumbo (Clarias gariepinus) cukup penting terkadang diabaikan oleh
peternak lele, apalagi usaha lele ini hanya menjadi usaha sampingan bisnis
skala usaha kecil. Banyak kejadian tiba-tiba lele mati mendadak
1
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dalam jumlah yang besar atau satu per satu mati dan akhirnya tidak panen.
Pertanyaan dan keluhan mengenai cara mengatasi penyakit pada ikan lele
cukup sering kita dengar sehingga penting bagi para pembudidaya lele
untuk memiliki pengetahuan dalam hal ini. Penyakit pada ikan lele
biasanya disebabkan oleh mikrooganisme yang tidak tampak dengan kasat
mata. Salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan lele tersebut adalah
bakteriAeromonas hydrophila sehingga dapatmempengaruhi pertumbuhan
pada ikan lele dumbo(Prihartono dkk, 2010).
Karakteristik dari ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas
hydrophila adalahinsangnya memar dan berwarna merah tua, perut ikan
lele mengembung, kulit kepala terkelupas, kehilangan nafsu makan, tubuh
ikan lele tampak berjamur seperti penyakit panu atau kurap pada manusia,
kulitnya tampak luka-luka mulai dari bagian kepala hingga bagian ekor
dan

kepala

ikan

lele

selalu

mengarah

keatas

seperti

posisi

berdiri(Prihartono dkk, 2010).
Gejala-gejala tersebut penulis pernah mengamati secara langsung
karakteristik

dari

ikan

lele

dumbo

(Clarias

gariepinusL.)yang

dibudidayakan secara mandiri di kolam lele Kebun Percobaan Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2016. Lele
dumbo yang dibudidayakan tersebut pada akhirnya diserang oleh bakteri
Aeromonas hydrophilasehingga banyak yang mati dalam waktu yang
relatif singkat.
Melihat banyaknya ikan lele dumbo yang mati maka penulis mulai
mencari upaya pencegahannya secara alami dengan melakukan searching
di web (https://kabar tani.com) dan menemukan bahwa cara untuk
menghambat penyakit Aeromonas hydrophila adalah mencampur garam
sebanyak 200 gram dengan daun kemangi satu ikatsebanyak 400 gram lalu
di blender kemudian ditambahkan 3liter air kemudian ditungkan ke dalam
kolam lele.Pra eksperimen ini pun dapat dilakukan yaitu pengambilan
daun kemangi hijau dua ikat yang terdapat di kebun percbaan pendidikan
biologi lalu dicacah sampai kecil kemudian ditambahkan NaCL sebanyak
200 gram dan diblender sampai halus setelah itu dituangkan ke dalam
ember dan ditambahkan 3 liter air kemudian diaduk sampai merata.
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Campuran tersebut didiamkan selama 5 menit setelah itu dituangkan ke
dalam kolam lele yang sudah terkena penyakit Aeromonas hydrophila.
Pengamatan dilakukan selama tiga hari, pada hari pertama lele yang
mati berjumlah 15-20 ekor/hari dari 200 ekor, hari kedua lele dumbo yang
mati hanya berjumlah 6 ekor serta pada hari ke tiga ketika diamati lagi
tidak ditemukan ada ikan lele dumbo yang mati sehingga lele tersebut
sembuh dari penyakit Aeromonas hidrophila yang menyerangnya. Pada
akhirnya pra eksperimen tersebut dapat berhasil untuk menghambat
bakteri yang menyerang ikan lele dumbo.
Menurut Bachtiar (2006), daun kemangi (Ocimum basillicum L.)
memiliki senyawa aktif di dalamnya seperti minyak atsiri, alkaloid,
saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid, tannin dan fenol. Daun kemangi
memiliki mekanisme antibakteri yang akan mengganggu permeabelitas
membran dan proses transportasi sel. Fungsi dari pemberian furmula
garam (NaCL) bagi ikan lele adalah menjaga kesimbangan tubuh ikan lele
agar tetap bertahan hidup ketika terserang penyakit. Peristiwa pengaturan
proses osmosis dalam tubuh ikan ini dikenal dengan sebutan
osmoregulasi.Tujuan utama osmoregulasi adalah untuk mengontrol
konsentrasi

larutan

garam

(NaCL)

dalam

tubuh

ikan

(Basset,

1994).Apabila ikan lele tidak mampu mengontrol proses osmosis yang
terjadi maka ikan lele tersebut akan mati karena akan terjadi
ketidakseimbangan konsentrasi larutan tubuh yang akan berada diluar
batas toleransinya. Hal ini membuat banyak ikan lele yang mati karena
diserang oleh bakteri Aeromonas hydrophila(Basset, 1994).
Pada saat ikan lele sakit, luka atau stres proses osmosis akan
terganggu sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh,
akibatnya beban kerja ginjal akan memompa air keluar dari tubuhnya
meningkat. Bila hal ini terus berlangsung, bisa dapat merusak ginjal ikan
lele (gagal ginjal) sehingga menimbulkan kematian (Basset, 1994). Ikan
lele yang terserang bakteri atau mengalami stres maka proses osmoregulasi
didalam tubuh ikan berkurang maka cara untuk menangani gejala tersebut
adalah memperhatikan atau mengontrol kondisi lingkungan dengan
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mengganti air yang baru atapun mengontrol parameter fisika serta
parameter kimia pada lingkungannya.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Apakah penaggulangan bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang
ikan lele dumbo dapat dilakukandengan pemberian campuran garam
(NaCL) dan Daun Kemangi?
2. Berapakah campuran garam dan daun kemangi yang efektif untuk
menyembuhkan infeksi bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang
ikan lele dumbo?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah diatas, maka tidak semua
permasalahan akan diteliti. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan
masalah agar penelitian dapat lebih terfokus dan mendalam. Penelitian ini
dapat dibatasi pada pengaruh pemberian campuran atau formula garam dan
daun kemangi untuk mengatasi bakteri Aeromonas hydrophila yang
menyerang ikan lele dumbo. Pemberian campuran garam dan daun
kemangi dapat memperhambat atau menyembuhkan bakteri yang
menginfeksi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan
yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh pemberian campuran garam (NaCL) dan daun
kemangi untuk menanggulangi bakteri Aeromonas hydrophila yang
menyerang ikan lele dumbo.
2. Mengetahui campuran garam dan daun kemangi yang efektifdapat
menyembuhkan infeksi bakteri Aeromonas hidrophila yang menyerang
ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
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E. Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara
lain:
1. Manfaat teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternaltif tersendiri
mengenai cara penaggulangan penyakit Aeromonas hydrophila yang
menyerang ikan lele dumbo dengan pemberian campuran garam (NaCL)
dan daun kemangi untuk mengatasi tingkat kematian pada ikan lele dumbo
(Clarias gariepinus).
2. Manfaat praktis
a. Bagi para petani
i. Membantu memberi pengetahuan baru bagi para petani untuk
melakukan penaggulangan bagi penyakit Aeromonas hydrophila yang
menyerang ikan lele dumbo.
ii. Memberikan alternatif solusi bagi para petani dalam rangka
pembudidayaan ikan lele dumbo demi peningkatan nilai ekonomisnya.
b. Bagi Mahasiswa
i. Mampu membuka wawasan baru bagi para mahasiswa untuk
melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara penaggulangan
penyakit Aeromonas hydrophila yang mematikan ikan lele dengan
penggunaan tanaman herbal yang lainnya.
ii. Menambahkan pengatahuan baru bagi para mahasiswa agar lebih
berantusias dalam melakukan penelitian-penelitian yang relevan
mengenai penyakit yang menyerang ikan lele dan bagiamana mencari
solusinya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Ikan Lele
Lele merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan tubuh
memanjang dan kulit licin. Di Indonesia ikan lele mempunyai beberapa
nama daerah, antara lain: ikan kaleng (Padang), ikan maut (Aceh), ikan
pintet (Kalimantan Selatan), ikan keling (Makasar), ikan peci (Bugis), ikan
lele atau lindi (Jawa Tengah). Sedangkan di negara lain di kenal dengan
nama mali (Afrika), Plamond (Thailand), ikan keli (Malaysia), gura magura
(Srilangka), cat re trang (Jepang). Dalam bahasa inggris disebut pula catfish,
mudfish dan walking catfish (Rukmana dkk, 2017).
Ikan lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin. Habitatnya
di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang
tergenang air. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari
makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan
berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam ikan lele memijah pada musim
penghujan (Rukmana dkk, 2008).Menurut data dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP, 2011) mengatakan bahwa produksi ikan lele
meningkat dari 495 ribu ton pada tahun 2012 menjadi 900 ribu ton pada
tahun 2014 atau kenaikan total sebanyak 450% (rata-rata 35% per tahun).
Peningkatan produksi tersebut mencakup pembesaran dan pembenihan.
Kegiatan pembesaran ikan lele membutuhkan pasokan benih secara
kontinu untuk memenuhi target produksi KKP pada tahun berikutnya.
Pemeliharaan lele dengan menggunakan kepadatan tinggi dilakukan agar
mampu memenuhi kebutuhan benih. Benih yang dihasilkan juga harus
dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit. Benih merupakan stadia yang
sangat penting dan kritis sehingga mudah terinfeksi suatu penyakit (Trucker,
1991).

6
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Pencegahan terhadap suatu penyakit yang menyerang ikan lele harus
dilakukan mulai dari benih agar dapat dihasilkan ikan lele yang berkualitas.
Penyakit

merupakan

kendala

utama

untuk

keberhasilan

produksi.

Timbulnya penyakit dapat terjadi karena kepadataan ikan tinggi saat
pemeliharaan, transportasi benih, penanganan dan kualitas air yang buruk
(Thanikachalam at al., 2010).
Ikan lele mudah terserang penyakit akibat infeksi bakteri Aeromonas
hydrophila dapat menyebabkan penyakit motile aeromonas septicaemia
(MAS), hemorrhagic septicaemia, ulcer disease atau red_sore disease
(White, 1989). Untuk mencegah terjadinya infeksi tersebut maka dilakukan
kegiatan pencegahan terhadap penyakit pada ikan lele dumbo.Kegiatan
pencegahan yang dapat dilakukan adalah tanaman herbal serta fitokimia
(Sholikhah, 2009).
Menurut Sartika (2011), Fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, pigmen,
fenolat, terpenoid dan minyak esensial adalah kelompok besar senyawa
yang berasal dari tumbuhan. Umumnya ditemukan dalam buah, sayuran,
kacang-kacangan dan sereal. Pengobatan terkait dengan pemeliharaan
kesehatan yang baik dalam budidaya ikan lele.Fitokimia yang terkandung
dalam ramuan herbal dapat dibuat untuk membentuk sistem kekebalan
bawaan dan memiliki kemampuan antimikroba yang mungkin ada
penggunaan yang sangat besar dalam budidaya ikan tanpa menyebabkan
lingkungan dan / atau fitokimia pada ikan di Indonesia hubungan dengan
imunostimulasi, aktivitas antipatogenik dan antistress pada ikan lele(Sartika,
2011).Budidaya ikan telah menjadi industri yang penting dan sektor bisnis
pertanian dengan pertumbuhan tercepat

di dunia (Mahyuddin, 2010).

Dengan kenaikan permintaansecara konstan oleh konsumenakan produk
ikan, budidaya ikan semakin meluas ke arah yang baru, mengintensifkan
menghasilkan diversifikasi.
Selama beberapa dekade, agen kemotrapi, seperti antibiotik dan
desinfektan digunakan untuk mencegah dan mengendalaikan penyakit pada
ikan. Namun, baru-baru ini permintaan konsumen untuk ikan semakin
meningkat yang menekankan kualitas dan keamanan dengan tidak adanya
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kebersamaan polutan, antibiotik dan karsinogen.Penggunaan tradisional
antibiotik dan kemotrapi lainnya dalam budidaya ikan telah dikritik karena
potensi pengembangannya bakteri tahan antibiotik, pencemaran lingkungan
dan akumulasi residu pada ikan (Sartika, 2011). Sejak Uni Eropa
meratifikasi sebuah larangan di tahun 2006 tentang penggunaan antibiotik
subdinapeutik

(Peraturan

1831/2003/EC),

para

ilmuwan

telah

mengidentifikasikan upaya untuk mengembangkan suplemen makanan dan
aditif yang aman agar meningkatkan aktivitas hidup, kesehatan dan sistem
imun pada ikan.
Fitokimia adalah kelompok besar tanaman yang diturunkan senyawa
yang biasa ditemukan pada makanan, buah-buahan, sayuran, kacangkacangan, sereal dan minuman nabati seperti teh dan anggur (Citarasua,
2010). Tanaman yang memiliki senyawa aktif bisa dikategorikan menjadi
alkaloid, flavonoid, pigmen, fenolat, terpenoid dan minyak esensialal.
Fitokimia telah dilaporkan untuk dipromosikan, berbagai kegiataan,
termasuk anti stress, promosi pertumbuhan, stimulasi nafsu makan, tonik,
imunostimulasi dan sifat antimikroba dalam budidaya ikan (Citarasu, 2010).
Fitokimia sebagai agen imunostimulan yaitu bahan kimia, obat, stressor atau
tindakan yang meningkatkan respon imun (Anderson, 1992) sehingga
rendering hewan lebih tahan terhadap penyakit.
Dalam pengembangan praktik alternatif untuk pengelolaan penyakit
dalam budidaya ikan lele, perhatiannya sudah dialihkan untuk menemukan
zat imunostimulan dari sumber tanaman yang aman bagi ikan dan manusia
(Anderson, 1992). Imunostimulan mungkin meningkatkan aktivitas sel
fagositik, aktivitas limfosit, melengkapi aktivasi sistem, aktivasi lizosim dan
antibodi produksi (Anderson, 1992). Imunostimulan bisa jadi diberikan
dalam ikan dengan suntikan pada oral, dengan yang terakhir muncul
menjadi yang paling kritis (Jeney et al, 2009).
Imunostimulan alami biokompatibel, biodegradable, hemat biaya dan
aman untuk lingkungan (Jeney at al, 2009). Tanaman obat telah digunakan
sebagai obat tradisional merangsang fungsi imun dan mungkin juga
dianjurkan sebagai imunostimulan pada spesis ikan mas (Jeney at al., 2009).
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Senyawa kimia yang berasal dari tanaman herbal memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan kegiatan pencegahan lainnya, yaitu dapat dibuat
dengan teknik yang sederhana dan tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan untuk pemakaian dalam waktu yang lebih lama. Senyawa kimia
merupakan sediaan bahan alam dari tanaman yang telah dibuktikan
keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis
dan bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi (Badan
Pengawasan Obat dan Makanan, 2005).
Asam askorbat (AA) adalah vitamin penting untuk fisiologis normal
berfungsi pada hewan termasuk ikan. AA berfungsi sebagai antioksidan
(molekul yang mampu menghambatatau mencegah proses oksidasi molekul
lain) yang larut dalam air dan merupakan kofaktor dalam banyak hal yang
memiliki reaksi hidroksilasi. Mayoritas ikan ini tidak dapat mensintesis AA
karena kekurangan oksidase L-gulonolakton (Badan Pengawasan Obat dan
Makanan, 2005).
Oleh karena itu, sumber eksogen AA dibutuhkan dalam makanan ikan.
Efek dari ketiadaan atau kecukupannya telah dijelaskan pada beberapa
spesies ikan dan kekurangan telah berkorelasi untuk mengurangi tingkat
pertumbuhan, catat, skletal, gangguan pembentukan kolagen, pendarahan
internal, imunosupresi dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit
berupa bakteri (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2005).
Selain itu, megalevel AA dalam meningkatkan diet status kekebalan
dan resistensi penyakit pada saluran ikan patin, ikan mas India, ikan kerapu
dan ikan yang terdapat di Laut Jepang. Kuantitatif persyaratan untuk diet
AA

telah

ditentukan

dibeberapa

spesies

ikan

dan

nilai

yang

direkomendasikan berkisar antara 40-139 mg AA/kg (Badan Pengawasan
Obat dan Makanan, 2005).AA memiliki kempuan untuk menstimulasi
respon imun disamping itu esensinya untuk pertumbuhan saat dipasok pada
makanan dengan tingkat yang lebih tinggi dari standar, telah ditetapkan
jumlahnya dari berbagai jenis hewan termasuk ikan. Sebuah angka dari hasil
penelitian telah menunjukan bahwa efek positif AA

pada beberapa

parameter imunologis non spesifik, seperti lizosim, aktivitas fagositik dan
komplemen, semburan pernapasan yang dapat meningkatkan ketahanan
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stres serta berbagai penyakit yang menyerangnya (Badan Pengawasan Obat
dan Makanan, 2005).
Namun tidak ada penelitian yang berfokus pada kandungan AA yang
membentuk sistem imun pada tubuh ikan lele ( Clarias batracus) yang di
budidayakan di Asia karena memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Oleh
karena

itu,

penelitian

ini

dilakukan

untuk

mengevaluasi

dosis

imunostimulan serta jangka waktu turunnya fosfat AA pada pertumbuhan
ikan, imunitas non spesifik dan resistensi penyakit patogen yang umum
berupa Aeromonas hydrophila(El-Soud at al., 2015).Semua mikronutrien
esensial, asam askorbat (AA) yang larut dalam air, vitamin yang telah
menghasilkan minat terbesar mengenai interaksinya dengan fungsi
kekebalan host dan resistensi terhadap patogen. Asam askorbat (AA)
diperlukan untuk fungsi optimal sel, jaringan, organ dan memainkan
peranan penting dalam semua organisme hidup.
Lebih dari 10 tahun terakhir, penelitian yang cukup banyak diarahkan
tentang AA dalam respon sistem kekebalan tubuh manusia, hewan
percobaan dan ikan. Dalam sistem biologis, AA berfungsi sebagai
pengurang agen serta kofaktor dalam reaksi hidroksilasi yang diperlukan
untuk

pembentukan

hidroksiprolin

(El-Soud

at

al.,

2015).Meski

bertentangan dengan hasil efek AA diet pada respon imun dan resistensi
penyakit pada ikan karena perbedaan dalam desain eksperimental, kondisi
lingkungan dan jenis ikan atau strain, AA telah ditunjukan untuk
memodulasi respon imun ikan saat diberi makan tingkat tinggi untuk
memacu pertumbuhan yang normal (El-Soud at al., 2015).
Aplikasi pencegahan penyakit dengan senyawa kimiapada akuakultur
dapat dilakukan dengan cara injeksi, melalui media budidaya dan
penambahan dalam pakan. Menurut Sholikhah (2009), senyawa kimiayang
dicampur dalam pakan dinilai lebih praktis dalam hal pembuatan pakan dan
pemberiannya pada ikan lele dibandingkan pemberian senyawa kimia secara
injeksi (Ayuningtyas, 2008) terutama dalam budidaya skala masal.Senyawa
kimia yang digunakan adalah campuran garam (NaCL) dan daun kemangi
yang menghasilkan nilai kelangsungan hidup ikan lelejauh lebih tinggi
(Satrika, 2011). Dosis campuran garam (NaCL) dengan daun kemangi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

sangat efektif untuk mencegah infeksi bakteri Aeromonas hydrophilayang
menimbulkan kematian secara masal pada ikan lele.
Menurut Rukmana dkk (2017), klasifikasi ikan lele dumboadalah
sebagai berikut:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Sub-Filum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces

Ordo

: Ostariophysi

Familia

: Clariidae

Genus

: Clarias

Species

: Clarias gariepinus

B. Penyebab Penyakit Ikan Golongan Bakteri
Beberapa jenis penyebab penyakit golongan bakteri yang sering
menimbulkan kerugian dalam usaha budidaya ikan antara lain meliputi
Aeromonas

hydrophila,

Aeromonas

Nocardia,

Edwardsiella

salmonicida,

tarda,Edwardsiellaictaluri,

Mycobacterium,
Streptoccokus,

Pasteurella, Yersinia ruckeri dan Streptomyces.
Bakteri

Aeromonas

hydrophila

merupakan

penyebab

penyakit

haemorrhagic septicaemia yang juga disebut sebagai MAS (Motile
Aeromonas Septicaemia), ditandai dengan adanya luka dipermukaan tubuh,
lokal hemorhagi terutama pada insang, borok, abses, exopthalmia dan perut
kembung (Susanto dkk, 2013).
Menurut

Susanto

dkk

(2013)tipe

penyerangan

bakteri

dapat

diklasifikasikan menjadi 4 yaitu
1. Akut
Ikan-ikan yang mengalami septicaemia akan mati dengan cepat dengan
tanda-tanda pada penyakit belum terlalu terlihat (penularan hingga timbul
gejala penyakit antara satu sampai dua hari).
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2. Sub Akut
Gejala yang timbul adalah drposi, bisul-bisul, abses dan pendarahan pada
pangkal sirip (mortalitas terjadi dalam beberapa hari).
3. Kronik
Ditandai dengan adanya ulser, dengan furunkel dan bisul-bisul bernanah
(abses), yang berlanjut lama (dalam periode waktu yang relatif lama bulan
atau tahun.
4. Laten
Ikan tidak memperlihatkan gejala penyakit secara nyata, tetapi didalam
darah atau jaringan tubuh yang terdapat bakteri penyebab penyakit. Hal ini
disebabkan karena ikan yang terserang penyakit ini memiliki kekebalan
tubuh untuk melawan bakteri.
Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk bakteri gram negatif, dimana
mempunyai karakteristik berbentuk batang pendek, bersifat aerob dan
fakultatif anaerob, tidak berspora, motil, mempunyai satu flagel, hidup
pada kisaran suhu 25-300C. Jika organisme yang terkena serangan
bakteriAeromonas

hydrophila

akan

menyebabkan

gejala

penyakit

hemorhagi saepticaemia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
terdapat luka di permukaan tubuh, insang, ulser, abses dan perut kembung.
Bakteri Aeromonas hydrophila sangat mempengaruhi usaha budidaya ikan
air tawar dan sering kali menimbulkan wabah penyakit dengan tingkat
kematian yang tinggi (80-100%) dalam kurun waktu yang singkat (1-2)
minggu (Arfindo dkk, 1992).
Tingkat virulensi dari Aeromonas hydrophila dapat menyebabkan
kematian ikan tergantung dari racun yang dihasilkan. Didalam tubuh
bakteri Aeromonas hydrophila terdapat Gen Aero dan hlya yang
bertanggung jawab dalam memproduksi racun aerolysin dan hemolysin.
Aerolysin merupakan protein exstraseluler yang diproduksi oleh beberapa
bakteri Aeromonas hydrophilayang bisa larut, bersifat hidrofilik, dan
mempunyai sifat hemolitik dan sitolitik(Arfindo dkk, 1992).
Mekanisme racun aerolysin pada bakteri Aeromonas hydrophila dalam
menyerang dan menginfeksi racun pada ikan yaitu dengan mengikat
reseptor glikoprotein spesifik pada permukaan sel eukariotik sebelum

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

masuk ke dalam lapisan lemak dan membentuk lubang. Racun aerolysin
yang membentuk lubang melintas masuk ke dalam membran bakteri
sebagai preprotoksin yang mengandung peptida. Racun tersebut dapat
menyerang sel-sel epithelia dan menyebabkan gastroenteristis(Arfindo dkk,
1992). Proses invasi bakteri patogen Aeromonas hydrophilake dalam tubuh
host adalah diawali dengan melekatnya bakteri pada permukaan kulit
dengan memanfaatkan pili, flagela dan kait untuk bergerak dan melekat
kuat pada lapisan terluar tubuh ikan yaitu kulit dan sisik yang dilindungi
oleh

zat

kitin.

Selama

hydrophilamemproduksi

proses
enzim

berlangsung
kitinase

yang

bakteri

Aeromonas

berperan

dalam

mendegradasi lapisan kitin sehingga bakteri dapat dengan mudah masuk ke
dalam host. Selain memanfaatkan kitinase bakteri Aromonas hydrophila
juga mengeluarkan enzim lainnya seperti lesitinase dalam upaya masuk ke
dalam aliran darah (Mangunwardoyo at al., 2010).
Kemampuan

menimbulkan

penyakit

dari

bakteri

Aeromonas

hydrophilacukup tinggi. Gejala yang menyertai serangan bakteri ini antara
lain ulser yang berbentuk bulat atau tidak teratur dan berwarna merah
keabu-abuan, inflamasi didalam rongga mulut dan disekitar mulut ikan
seperti penyakit mulut merah (red mouth disease). Tanda lain adalah
haemorhagi pada sirip dan eksopthelmia (pop eye) yaitu mata membengkak
dan menonjol(Nitimulyo at al., 1993).
Selain itu ciri-ciri lainnya adalah pendarahan pada tubuh, sisik terkuak,
nekrosis, gerakan ikan menjadi lamban, ikan sering diam di dasar kolam,
luka atau borok pada daerah yang terinfeksi, perdarahan pada bagian
pangkal sirip ekor dan sirip punggung serta pada perut bagian bawah
terlihat buncit dan terjadi pembengkakan. Ikan sebelum mati naik ke
permukaan air dengan sikap berenang yang labil(Nitimulyo at al., 1993).

C. Karakteristik Virulensi Aeromonas hydrophila pada Lele (Clarias
gariepinus)
Bakteri Aeromonas hydrohila yang menyerangikan lele memiliki
virulensinya menggunakan

beberapa parameter yaitu karakteristik
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biokimia, adanya gen hemolysin oleh hibridisasi DNA-DNA, aktivitas
hemolitik, analisis protein oleh SDS-PAGE dan LD50.
Hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa banyak strain Aeromonas
hydrophila dengan virulensi berbeda ada di lingkungan perairan. Strain
virulen memiliki gen hemolysin dan menunjukan 52 Kda dalam gel SDS.
Bakteri ini bisa melisis eritrosit (sel darah merah) tidak hanya dari ikan
tetapi juga dari domba, manusia, sapi dan kelinci(Syamsir, 2008).
Bakteri ini menyebabkan lesi kulit dan otot yang parah ditempat yang
disuntik dari ikan patin dan tetap berada di jaringan ulseratif, hati dan
ginjal sampai lima hari setelah injeksi intramuskuler. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa wabah penyakit tersebut dapat menyerang ikan lele
di Pulau Jawa pada tahun 1980 dapat dikaitkan dengan strain Aeromonas
hydrophila

yang

sangat

mematikan

ikan

lele

dumbo

(Clarias

gariepinus)(Syamsir, 2008).
Penyakit Aeromonas hydrophilayang patogen, dapat memproduksi
faktor-faktor eksotoksin dan endotoksin yang sangat berpengaruh pada
patogenesis bakteri.Eksotoksin merupakan komponen protein terlarut yang
disekresikan

oleh

bakteri

hidup,

pada

fase

pertumbuhan

eksponensial.Produksi toksin ini biasanya lebih spesifik pada beberapa
spesies bakteri tertentu baik gram positif maupun gram negatif, yang
menyebabkan terjadinya penyakit terkait

dengan toksin tersebut.

Endotoksin adalah bagian toksin yang berasal dari dinding sel bakteri gram
negatif.

Aktivitas

biologis

dari

endotoksin

dihubungkan

dengan

keberadaan lipopolisakarida (LPS). LPS merupakan komponen penyusun
permukaan dari membran terluar (outer membrane) bakteri gram
negatif(Syamsir, 2008).

D. Daun Kemangi (Ocimum bacilicum) sebagai Antibakteri
Imunostimulan didefinisikan sebagai zat kimia, obat, stressor atau
tindakan yang mengangkat mekanisme pertahanan non-spesifik atau
kekebalan spesifik respon (Anderson, 1992). Banyak yang berasal secara
alami dan arifisial (buatan). Produk yang disintesis menunjukkan berbagai
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macam efek imunostimulan dan diberikan baik sendiri, atau dikombinasikan
dengan vaksin persiapan untuk meningkatkan khasiatnya pada pakan lele.
Minat terakhir dalam penerapan imunostimulan telah meningkat sebagai
akibat dari meningkatnya dampak ekonomi dari penyakit menular. Hal ini
dapat diperparah dengan tidak adanya agen kemoterapi yang ada disetujui
untuk digunakan dalam makanan ikan. Selanjutnya, akumulasi zat di
lingkungan harus diperhatikan, seperti halnya kemungkinan kenaikan dalam
prevalensi strain bakteri resisten antibiotik dalam lingkungan perairan
(Anderson, 1992).
Minyak atsiri Ocimum basillicum L. terbukti dapat memperhambat
penyakit Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele, karena
kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun kemangi adalah 50%. Hal
ini dapat diduga sebagai aktivitas dari eugenol dari minyak atsiri Ocimum
bacillicum L (Ardiana dkk, 2013).
Sistem imun pada tubuh ikan

dikelompokan menjadi sistem imun

bawaan dan sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan adalah garis
pertahanan pertama melawan patogen yang menyerang dan komponen
utamanya adalah makrofag, monosit, granulsit dan unsur humoral termasuk
lysozimes atau sistem pelengkap (Ardiana dkk, 2013).
Imunostimulan adalah zat yang meningkatkan mekanisme pertahanan
atau respon imun (baik spesifik maupun nonspesifik), sehingga rendering
hewan lebih tahan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan
eksternal lainnya (Anderson, 1992). Meningkatnya minat pada penggunaan
ekstrak tumbuhan sebagai ikan imunostimulan telah muncul dalam dekade
terakhir (Anderson, 1992).
Kandungan eugenol dapat mengganggu bakteri Aeromonas hydrophila
sehingga

menimbulkan

aktivitas

antibiofilm.Ocimum

bacillicum

L.

memiliki aktivitas antibakteri. Hal ini dikarenakan Ocimum bacilicum
banyak mengandung linalool dan estragole. Banyaknya mikroorganisme
yang

dapat

dihambat

oleh

keduanya

diduga

akibat

mekanisme

penghambatannya yang berbeda (Galina at al., 2013).
Mekanismenya

bisa

berupa

koagulasi

sel

inti

mikroba,

sifat

higrofobisitasnya yang menyebabkan gangguan pada membran sitoplasma
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bakteri, gangguan perubahan gradien PH atau mekanisme lainnya
merupakan reseptor yang bertanggung jawab atas aktivitas psikoaktif dan
inhibisi pre-sinaptik. Selain itu juga eugenol juga diduga bertanggung jawab
dengan meningkatkan afinitas reseptor untuk berikatan dengan GABA yang
dapat menimbulkan inhibisi nociceptive(Galina at al., 2013).

E. Garam (NaCL) sebagai Antibakteri
Secara fisik garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk
kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium
Chlorida lebih dari 80% serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida,
Magnesium Sulfat dan Calsium Chlorida. Garam mempunyai sifat atau
karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk density
(tingkat kepadatan) sebesar 0,8-0,9 dan tidak lebur pada suhu 810C
(Burhanuddin, 2001).Natrium Chlorida (NaCL) berperan untuk mengatur
cairan antar-sel (ekstraseluler), yang berfungsi pada pengaturan tekanan
osmostik dari cairan. Selain itu juga, NaCL memiliki beberapa pengaruh
yaitu mengatur keseimbangan (buffer)pada tubuh ikan lele sehingga
membentuk sistem imun yang mengahambat pertumbuhan bakteri
Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele(Burhanuddin, 2001).
Bila ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophilamaka ikan
tersebut akan mengalami kekurangan natrium sehingga tekanan osmotik
menurun dan cairan ekstraseluler masuk ke dalam sel sehingga volume
cairan sel di dalam tubuh menurun, sebaliknya bila pemasukan natrium
berlebih, akan terjadi peningkatan volume cairan ekstraseluler sebagai
akibat tekanan osmosis meningkat yang menyebabkan cairan ekstraseluler
keluar dari sel, secara fisik tekanan darah menjadi naik sehingga ikan lele
mati (Burhanuddin, 2001).Efek yang terasa secara fisik adalah tekanan
darah pada ikan lele menjadi menurun. Sebaliknya bila pemasukan natrium
secara berlebihan, akan terjadi peningkatan volume cairan ekstraseluler
sebagai akibat tekanan osmosis meningkat yang menyebabkan cairan
ekstraseluler keluar dari sel sehingga secara fisik tekanan darah akan naik
sehingga menimbulkan kematian pada ikan lele (Burhanuddin, 2001).
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Perbedaan utama garam ikan dengan garam dapur atau garam meja
adalah tingkat kemurniannya. Garam ikan hanya mengandung NaCL saja
yang diperlukan oleh ikan untuk menjaga keseimbangan tubuhnyaapabila
terserang penyakit berupa bakteri atau jamur, sedangkan garam dapur sering
mengalami pengkayaan berbagai bahan lain yang diperlukan oleh manusia,
berupa iodium (Basset, 1994).
Menurut Basset (1994) garam akan masuk ke dalam tubuh ikan bersama
air melalui insang. Proses ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses
osmosis yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya.Dalam keadaan normal
proses ini berlangsung secara seimbang.Peristiwa pengaturan proses
osmosis dalam tubuh ikan disebut dengan peristiwa osmoregulasi. Tujuan
utama osmoregulasi adalah untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam
tubuh ikan. Jika ikan tidak mampu mengontrol proses osmosis yang terjadi
maka

ikan

yang

bersangkutan

akan

mati

karena

akan

terjadi

ketidakseimbangan konsentrasi larutan tubuh yang berada diluar batas
konsentrasinya (Basset, 1994).
Pada kadar yang tinggi garam sendiri dapat berfungsi untuk mematikan
penyakit terutama yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur. Meskipun
demikian, harus diperhatikan dengan saksama agar jangan sampai terjadi
dehidrasi pada ikan karena konsentrasi garam yang diberikan tersebut lebih
banyak.

Garam

akan

membantu

menyimbangkan

kembali

proses

osmoregulasi dan memacu daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit yang
dideritanya (Basset, 1994).
Garam mampu membongkar efek nitrit. Nitrit dalam air akan terserap ke
dalam sistem peredaran darah ikan sehingga darah berubah menjadi
kecoklatan. Kehadiran nitrit akan menyebabkan kemampuannya untuk
membawa oksigen menjadi menurun sehingga pada kondisi kelebihan nitrat
sering terjadi “penyakit darah coklat pada ikan”. Garam mampu membunuh
parasit-parasit bersel tunggal berupa bakteri, jamur dan virus yang dapat
menyerang ikan lele (Basset, 1994).
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F. Penelitian Yang Relevan
1. Menurut Alapide-Tendencia & de la Pana (2001) Aeromonas
hydrpophila merupakan agen causatif yang menginfeksi ikan nila, ikan
bandeng (Chanos chanos), ikan mas (Carrasius aurathus), ikan lele
dumbo ( Clarias gariepinus) dan ikan sepat (Trichogaster sp).Bakteri
Aeromonas hydrophila dapat ditemukan dimana-mana, terutama
diperairan yang mengandung bahan organik tinggi. Disamping itu,
bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 4-450C, meskipun lambat dan
tumbuh optimum pada (Farmer at al., 2000). Bakteri Aeromonas
hydrophila menghasilkan bermacam-macam enzim, seperti gelatinase,
caseinase, elastase, lipase, lecithinase, staphylolyase, deoxyribonuclease
dan

ribonuclease.Selain

itu,

Aeromonas

hydrophilamenghasilkan

bermacam-macam toksin antara lain, eksotoksin seperti sytotoksin dan
enterotoksin serta endotoksin yaitu LPS (Lipopolisakarida) (AlapideTendencia & de la Pana, 2001).
2. Nahak dan Sahu (2014) melaporkan bahwa berbagai studi laboratorium
telah menunjukan daun kemangi memiliki kandungan yang berperan
sebagai

bakterisida,

antiinflamasi,

antioksidan

dan

mempunyai

kandungan minyak atsiri yang menghambat bakteri Aeromonas
hydrophila yang menyerang ikan lele.Kemangi juga mengandung bahan
aktif linalool yang berfungsi sebagai antimikroba (Moghaddam, at al.,
2011). Selain itu, daun kemangi memiliki kandungan flavonoid,
glikosoid, asam galat, esternya, asam kafeat dan minyak atsiri yang
mengandung eugenol (70,5%) sebagai komponen utama untuk
memperhambat

bakteri

patogen

(Aeromonas

hydrophila)

yang

menyerang ikan lele.

G. Kerangka Berpikir
Ikan lele adalah salah satu mahluk hidup yang memiliki habitatnya di
daerah perairan tawar (akuatik) dan biasanya bernapas menggunakan alat
penapasan berupa insang. Ikan lele termasuk ikan yang memiliki tingkat
adaptasi yang sangat tinggi dalam berbagai kondisi atau berbagai keadaan
(air tawar, kolam, tambak ikan, rawa dan danau).
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Ikan lele termasuk ikan yang bersifat aktif.Hal ini dapat dilihat bahwa
pada malam hari walaupun ikan tersebut sudah diberi makan oleh para
peternak lele tetapi lebih aktif pada malam hari sehingga ikan lele bersifat
nokturnal (mencari makanannya pada malam hari).Namun dalam beberapa
kasus dapat diketahui bahawa para petani atau pembudidayaan ikan lele
kadang-kadang mengalami suatu kendala berupa serangan beberapa
penyakit yang bersifat mematikan ikan lele dan salah satunya adalah
penyakit bakteri Aeromonas hydrophila. Hal tersebut membuat para
peternak lelemengalami kerugian yang besar dalam hal pengeluaran biaya
untuk pembudidayaan lele dan terjadinya penurunan nilai ekonomis yang
dialami sendiri oleh peternak lele.
Salah satu jalur alternatif untuk mengatasi penyakit yang menyerang ikan
lele dumbo adalah pemberian campuran garam (NaCL) dan daun kemangi
agar mengatasi sekaligus menyembuhkan penyakit yang menyerang ikan
lele tersebut. Adanya pemberian campuran garam (NaCL) dan daun
kemangi dapat membantu budidaya lele untuk bisa meningkatkan hasil
produktivitasnya yang meliputi segi kualitas maupun segi kuantitasnya
(Burhanuddin, 2001).
Daun kemangi dan garam (NaCL) mampu memperhambat perkembangan
baketeri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele. Burhanuddin
(2001) melaporkan bahwa zat aktif yang terkandung dalam daun kemangi
antara lain: eugenol, flavonoid, saponin, tanin mampu menghambat
pertumbuhan

bakteri

patogen

melalui

beberapa

mekanisme,

yaitu

menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri dan menghambat kerja enzim.
Hasil penelitian yang dapat dilakukan oleh Burhanuddin (2001)
menyatakan bahwa penambahan garam sebanyak 200 gram yang
dicampurkan dengan daun kemangi untuk diberikan pada kolam ikan yang
terserang bakteri patogen dapat menghambat bahkan menyembuhkan
bakteri yang menyerang ikan lele berupa bakteri Aeromonas hydrophila.
Garam (NaCL) memiliki beberapa fungsi ganda yang sangat penting untuk
memperhambat bahkan menyembuhkan bakteri patogen yang menyerang
ikan lele yaitu membentuk sistem imun dan mengontrol keseimbangan pada
tubuh ikan dengan membentuk mekanisme sistem penyangga (buffer).
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Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mengatasi penyakit yang
menyerang lele pun sudah dilakukan sehingga cara mengatasi permasalahan
yang terjadi pada ikan lele dapat teratasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan
dalam rangka untuk memastikan bahwa ikan lele yang dibudidayakan oleh
peternak lele terhindar dari serangan penyakitAeromonas hydrophila.
Penelitian ini dapat dijelaskan pada gamabar 2.1. dibawah ini:
Ikan lele banyak yang mati kerena terserang bakteri Aeromonas
hydrophila. Pemanfaatan daun tanaman kemangi dan garam
(NaCl) sebagai obat alami untuk memperhambat bakteri yang
menginfeksi ikan lele.
Bahan baku alami untuk menghambat penyakit Aeromonas
hydrophila yang menyerang ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus L.).
Pemberian campuran daun kemangi dan garam untuk
menghambat bakteri patogen (Aeromonas hydrophila) yang
menyerang ikan lele. Pemberian perlakuan dapat dilakukan
selama tiga minggu. Perlakuan tersebut diberikan sesuai dengan
masa hidupnya bakteri patogen yang menyerang ikan lele.
Objek penelitian campuran daun kemangi dan garam 50
gram/liter, 100 gram/liter, 150 gram/liter dan 200 gram/liter.

Subjek penelitian ikan lele dumbo ( Clarias gariepinus L.)
berjumlah 90 x 6 kolam = 540 ekor.
Parameter yang diuji:
1. Kelangsungan hidup ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
2. Efisiensi pemanfaatan campuran atau formula daun kemangi
dan garam (NaCL) sebagai obat alami untuk mengambat
bakteri patogen yang menyerang ikan lele dumbo.
Gambar 2.1. Bagan alir kerangka berpikir
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H. Hipotesis
Ho

: Penanggulangan bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang
ikan lele dumbo dapat dilakukan dengan pemberian campuran
garam (NaCL) dan daun kemangi.

Hi

: Campuran garam (NaCL) dan daun kemangi (Ocimum
bacillicum)sangat efektif untuk menyembuhkan infeksi bakteri
Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental.
Penelitian eksperimental adalah suatu penelitian ilmiah dimana peneliti
memanipulasi dan mengontrol satu atau

lebih variabel bebas dan

melakukan pengamatan terhadap variabel terikatuntuk menemukan variasi
yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas
tersebut. Penelitian ini menguji pengaruh pemberian formula garam
(NaCL) dan daun kemangi untuk menghambat bakteri patogen yang
menyerang ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Rancangan penelitian
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).

B. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan
variabel terikat.
a. Variabel Bebas

: Pemberian campuran garam dan daun

kemangi.
Tabel 3.1.Pemberian campuran garam (NaCL) dan daun kemangi
Nomor

Kode

Perlakuan

1.

PKGK 0

0 gram/liter

2.

PKGK1

50 gram/liter

3.

PKGK2

100 gram/liter

4.

PKGK3

150 gram/liter

5.

PKGK4

b. Variabel Terikat

200 gram/liter

:% kemampuan kelangsungan

hidup ikan lele

dumbo (Clarias gariepinus).
c. Variabel kontrol

: suhu air (0C), oksigen terlarut (ppm) dan PH air.
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C. Seting Penelitian
a. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus)dengan jumlah keseluruhan 540 ekor dengan masingmasing kolam 90 ekor.
b. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah penyembuhan ikan lele dumbo
sebagai pengaruh daricampuran garam (NaCL) dan daun kemangi
(Ocimum bacillicum) yaitu 0 gram/liter, 50 gram/liter, 100 gram/liter,
150 gram/liter dan 200 gram/liter. Campuran garam dan daun kemangi
dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menghambat bakteri
Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus).
c. Tempat Penelitian
Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma (PSLUSD) di
Suropadan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
d. Waktu Penelitian
Penelitian ini diadakan pada tanggal

12 November 2017 hingga

20Mei 2018 yaitu selama 6 bulan yang terdiri atas 3

bulan

penyusunan proposal dan seminar proposal, 3 bulan pengambilan
datadan penyusunan laporan.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai
berikut:
a. Alat
1. Blender 2 buah;

8. Loyang besar 5 buah;

14. PH meter;

2. Ember 3 buah;

9. Neraca timbangan 2 buah; 15. Do meter;

3. Parang 2 buah;

10. Pisau 2 buah;16. Termometer

4. Baskom 3 buah;

11. Tali rafia 1 kepala;

5. Waring 6 buah;

12. Patok 20 buah;

6. Selang 1 buah;

13. Meteran 2 buah;
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7. Aquarium berukuran 2 x 1 meter dengan berjumlah 6 buah

b. Bahan
1. Daun Kemangi (Ocimum bacillicum) 36 ikat;
2. Garam dapur (NaCL) 200 gram;
3. Air;
4. Pakan industri (781-2);
5. Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 540 ekor
c. Prosedur percobaan
a. Persiapan
Persiapan penelitian yang dilakukan meliputi persiapan alat dan bahan
yang diperlukan dalam penelitian, pengecekan lokasi penelitian dan
pemastian lokasi untuk pengambilan benih lele dumbo yang dapat
dijadikan sebagai bahan uji (treatment) dalam penelitian.
Lokasi penelitian yang digunakan adalah Pusat Studi Lingkungan
Universitas Sanata Dharma (PSLUSD) di Suropadan, Condong Catur,
Depok, Sleman, Yogyakarta, sedangkan lokasi pengambilan benih lele
dumbo (Clarias gariepinusL.) terdapat di daerah Pasar Pakem Kaliurang,
Yogyakarta. Alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian dari
Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
b. Pelaksanaan
Air yang terdapat di enam kolam yang berukuran 2 x 1 meter yang
memiliki kedalaman 87 cm dengan ketebalan tembok
kemudian dibersihkan. Setelah bersih

maka kolam

5 cm

dikuras

di isi dengan air

sampai 1 1/2 meter dan dibiarkan selama 1 minggu baru disebarkan benih
lele. Enam kolam yang diisi dengan air, dibiarkan selama 1
mingguagardipastikan bahwa kualitas air (PH, DO dan Suhu) yang ada di
kolam baik untuk mendukung kelangsungan hidup ikan lele dumbo
(Clarias gariepinus) agar tidak terserang oleh bakteri sebelum pemberian
perlakuan (treatment).
Pemasangan waring pada masing-masing kolam. Pemasangan waring
tersebut bertujuan untuk mempermudah pengecekan benih lele yang
diamati dengan cara mengangkat lele yang berada di kolam dengan
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waringke permukaan air kolam untuk dihitung berapa jumlah benih lele
yang masih hidup tanpa menguras air yang ada pada masing-masing kolam
karena akan mempengaruhi sampel ikan yang diamati.
Apabila sudah tepat pada waktu 1 minggu maka pembelian benih lele
pun dapat dilakukan. Benih lele yang diuji berukuran 10 – 12 cm dan
berumur 3 minggu yang akan dilepaskan ke enam kolam yang telah
disiapkan. Benih lele yang dibeli berjumlah 540 ekor, yaitu untuk setiap
kolam disebarkan benih lele sebanyak 90 ekor. Lele yang disebarkan ke
kolam tidak diberikan perlakuan (treatment) selama satu minggu (tahap
aklimatisasi) terhadap lingkungan yang mendukung dalam kelansungan
hidup ikan lele dan ketika ada benih lele yang mati selama tahap
aklimatisasi maka dicatat sebagai faktor koreksi. Setelah masa aklimatisasi
selesai maka benih lele yang terdapat pada kolam 1 (K1), kolam 2 (K2),
kolam 3 (K3) dan Kolam 4 (K4) disuntik dengan bakteri patogen
(Aeromonas hydrophila).
Bakteri patogen dibeli di Laboratorium Pertanian Universitas Gajah
Mada Yogyakarta. Cara menyuntikan bakteri patogen (Aeromonas
hydrophila) ke tubuh ikan lele yaitu benih lele dumbo yang terdapat pada
empat kolam sebagai variabel perlakuan dan 2 kolam sebagai variabel
kontrol positif dan kontrol negatif diambil secara bergiliran mulai dari
kolam 1 (K1) sampai kolam 4 (K4) serta 2 kolam sebagai variabel kontrol.
Benih lele dimasukan ke lima loyang besar yang disedikan sesuai dengan
penomoran masing-masing kolam dan diisi air pada loyang agar ikan lele
dumbo yang ada di loyang tersebut tetap hidup. Pengembangbiakan
bakteri Aeromonas hydrophila.
Cara menginfeksi ikan lele dumbo dilakukan denganmenyuntikan
bakteri patogen (Aeromonas hydrophila) yang sudah inokulum dan
dikembangbiakanpada medium TSB (Tripic Soy Broth) 10 ml kultur
kemudian diinkubasi pada waterbathpada suhu 280C selama 24 jam.
Setelah 24 jam, biakan bakteri yang telah ditumbuhkan tadi ditambahkan
ke dalam labu erlenmeyer lain yang berisi 90 ml medium TSB lalu
diinkubasi lagi dengan suhu 280C sampai waktu umur inokulumnya
optimal( Syadza, 2012).
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Sebagai dosis penyuntikan maka perlu diencerkan kembali sesuai
dengan hasil perhitungan dari persamaan dan disesuaikan dengan
konsentrasi yang dibutuhkan yakni 1x108. Sebelum penyuntikan maka
ikan lele dumbo dikondisikan dalam keadaan stresdengan cara satu hari
sebelumnya tidak diberi makan agar bakteri patogen yang disuntik ke
tubuh ikan lele dapat menginfeksi dengan mudah karena sistem imunnya
menurun. Penyuntikan dilakukan dalam air dengan suhu 250C (Syadza,
2012).
Benih lele diambil satu per satu lalu dipegang bagian kepalanya
dengan kaus tangan agar tidak licin kemudian disuntik 0,1 ml bakteri
patogen ke bagian bawah sirip punggung lele dengan menggunakan jarum
suntik. Benih lele yang sudah disuntik dengan bakteri patogen
kemudiandilepaskan ke kolam lagi. Langkah tersebut dilakukan selama
kegiatan

perlakuan

(treatment)

berlangsung

yaitu

selama

tiga

minggu(Syadza, 2012).
Pada perlakuan kontrol positif benih lele disuntik dengan bakteri
patogen (Aeromonas hydrophila) tanpa pemberian perlakuan, sedangkan
pada perlakuan kontrol negatif benih lele tidak disuntik dengan bakteri
patogen dan tidak diberikan perlakuan (treatment).Sebelum pemberian
perlakuan pada tiap kolam lele maka dibuat masing-masing bahan dasar
campuran yang digunakan sebagai obat alami untuk memperhambat
bakteri patogen yang menyerang ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
Cara pembuatannya adalah sebagai berikut: 1) PCGK 1 ( Garam 200 gram
+ daun kemangi 400 gram + 3 liter air x 25%) = 50 gram/liter, 2) PCGK 2
(Garam 200 gram + daun kemangi 400 gram + 3 liter air x 50% = 100
gram/liter), PCGK 3 (Garam 200 gram + daun kemangi 400 gram + 3 liter
air x 75% = 150 gram/liter, PCGK 4 (Garam 200 gram + daun kemangi
400 gram + 3 liter air x 100% = 200 gram/liter.Menurut Aprinda
(2013),persentase menunjukan dosis campurangaram dan daun kemangi
yang digunakan untuk menghambat bakteri patogen yang menyerang ikan
lele.
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Campuran yang sudah diaduk dan menjadi merata dituangkan ke
kolam lele sesuai dengan campuran pada masing-masing perlakuan.
Frekuensi pemberian

perlakuan campuran garam (NaCL) dan daun

kemangi dengan campuran 50 gram/liter, 100 gram/liter, 150 gram/liter
serta 200 gram/literyaitu pengulangan sebanyak tiga kali

selama tiga

minggu yakni pemberian perlakuanpada jam 06.30 – 11.30 WIB setiap
hari selasa, hari kamis dan hari sabtu.
c. Pengamatan
Selama penelitian berlangsung yang diukur ialah kelangsungan hidup
ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) serta pemberian campuran garam
dan daun kemangi (Ocimum bacillicum L.).
Tabel 3.2. Pengamatan KeseluruhanPerlakuan Selama 3 Minggu
Perlakuan

PKGK1 (50
gram/liter)

Total Ikan
Lele
Dumbo
yang
Hidup

kelangsungan Hidup Ikan Lele Dumbo (g/l)
dan Efisiensi Campuran Garam (NaCL) dan
Daun Kemangi untuk Menghambat Bakteri
Patogen

P1. SKS3

P2. SKS3

P3. SKS3

P1. SKS3

P2. SKS3

P3. SKS3

P1. SKS3

P2. SKS3

P3. SKS3

90 ekor

Sub Total Perlakuan
Rata-rata

PKGK2
(100
gram/liter)

90 ekor

Sub Total Perlakuan
Rata-rata

PKGK3
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(150
90 ekor
gram/liter)
Sub Total Perlakuan
Rata-rata
PKGK4
(200
gram/liter)

P1. SKS3

P2. SKS3

P3. SKS3

P1. SKS3

P2. SKS3

P3. SKS3

90 ekor

Sub Total Perlakuan
Rata-rata

PKGK0
gram/liter

90 ekor

Sub Total Perlakuan
Rata-rata
Keterangan:
PCGK 1
: Perlakuan campuran garam dan daun kemangi 1 (50 g/l).
PCGK 2 : Perlakuan campuran garam dan daun kemangi 2 (100 g/l).
PCGK 3 : Perlakuan campuran garam dan daun kemangi 3 (150 g/l).
PCGK 4 : Perlakuan campuran garam dan daun kemangi 4 (200 g/l).
PCGK0
: Tanpa Perlakuan campuran garam dan daun kemangi (0 g/l).
P1. SKS3 : Pemberian perlakuan pertama dengan tiga kali pengulangan (Hari
Selasa, Kamis dan Sabtu).
P2. SKS3 : Pemberian perlakuan kedua dengan tiga kali pengulangan ( Hari
Selasa, Kamis dan Sabtu).
P3. SKS3 : Pemberian perlakuan ketiga dengan tiga kali pengulangan ( Hari
Selasa, Kamis dan Sabtu).
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis probit (probability unit).
Probit adalah salah satu analisis data yang digunakan untuk mengetahui variabel
independen terhadap variabel dependen yang bersifat biner. Probabilitas adalah
peluang kemunculan suatu kejadian. Sebagian besar probabilitas suatu kejadian
akan bernilai diantara 0 (gagal/failure (f) dan 1 (sukses/success (s)).
Campuran tanaman herbal yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mengacu pada Sarjito (2007) yaitu dosis yang menyembuhkan ikan lele uji. Jika P
= Probabilitas keberhasilan (kehidupan), Q = Probabilitas kegagalan (kematian), s
= Jumlah keberhasilan (kehidupan) dan f = Jumlah kegagalan (kematian).
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Penjabaran rumus perhitungan analisis probabilitas unit adalah sebagai berikut:
(

)

(

)

dimana P + Q = 1.
Kelangsungan hidup ikan uji diperoleh dengan mengikuti rumus Effendi
(1979):
(

)

Keterangan:
SR
: Kelangsungan hidup ikan uji (%)
Nt
: Jumlah ikan uji pada akhir penelitian (ekor)
No
: Jumlah ikan uji pada awal penelitian atau ekor
Teknik analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah dengan
perhitungan EC50. Evective Concentratoin 50 atau biasa disebut EC50
adalah suatu perhitungan untuk menentukan keefektifan dari suatu ekstrak
atau senyawa untuk menyembuhkan ikan lele yang diserang bakteri
Aeromonas hydrophila. EC50adalah campuran ekstrak daun kemangi dan
garam yang dapat menyembuhkan 50% dari organisme uji(Sarjito, 2007).
Langkah-langkah perhitungan EC50:
a. Menuliskan jumlah ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) uji yang hidup
sesuai dengan konsentrasinya.
b. Menghitung % kehidupan dengan cara : (jumlah ikan leleyang hidup/
jumlah total ikan lele) x 100%).
c. Jika terdapat ikan lele uji yang hidup maka hitung jumlah kehidupan
terkoreksi, sesuai ulangan:

d. Apabila % kehidupan terkoreksi didapatkan untuk setiap ulangan maka
rata-ratakan dengan membagi total kehidupan dengan jumlah ulangan
yang dilakukan.
5. Mencari nilai probit untuk kehidupan terkoreksi yang didapatkan dan
memasukkan ke kolom nilai probit. Mencari nilai probit dengan
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mencocokkan dengan tabel probit (lampiran 1) dengan rata-rata kehidupan
terkoreksi.
6. Jika nilai probit sudah ada maka selanjutnya membuat grafik hubungan
antara nilai probit kehidupan dengan log10 konsentrasi. Melalui Ms.
Word/Exel dengan memasukkan nilai probit di sumbu y dan nilai log
konsentrasi di sumbu x lalu memilih menu Insert kemudian pilih Chart
dan pilih model XY scatter. Setelah grafik muncul klik kanan pada salah
satu titik kemudian pilih add trendline klik bagian Display Equation on
chart dan Display R_squared velue on chart.
7. Apabila sudah mendapatkan persamaan maka langkah selanjutnya yaitu
mencari nilai EC50. Dengan memasukkan EC50 adalah 5 karena 50%
nilai probit atau 50% kehidupan ikan lele dumbo. Mencari nilai x dengan
memasukkan nilai 5 ke persamaan yang didapatkan. Kemudian tentukan
EC50 dengan antilog (x).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemberian campuran daun
kemangi dan kadar garam untuk memperhambat bakteri Aeromonas
hydrophila yang menyerang ikan lele dapat dilakukana secara acak dengan
memilih benih lele yang berumur tiga minggu dan berukuran 10-12 cm
kemudian disebarkan ke enam kolam di Pusat Studi Lingkungan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang digunkanan sebagai tempat
untuk penelitian. Oleh sebab itu, hasil pengamatan tentang pemberian
campuran daun kemangi dan kadar garam untuk memperhambat bakteri
Aeromonas hydrohila dapat dilakukan dengan pemberian perlakuan
(treatment) selama 21 hari adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Data Hasil Pengamatan Tingkat Kesembuhan Ikan Lele
Dumbo (Clarias gariepinus) Selama 21 Hari Setelah Pemberian Formula
Daun Kemangi dan Garam

No

Formula
Daun
Kemangi
dan Garam
(g/l)

Log10
Konsentrasi

Rerata
Kesembuhan
Terkoreksi %

1

0

0

0

0

2

50

1,69

75,79

5,67

2

37,15

4,67

Probit

Nilai
EC50
(g/l)

100
3

4

150

2,17

24,93

4,29

5

200

2,30

55,42

5,13

31

128,82
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Pengamatan selama tiga minggu atau 21 hari pada kontrol dapat
dilihat bahwa angka kehidupan ikan lele dumbo sebesar 100%. Artinya
bahwa ikan tersebut semuanya hidup karena sebagai perlakuan positif.
Pada kontrol ikan lele dumbo tidak disuntik bakteria Aeromonas
hydrophila dan pemberian campuran daun kemangi serta kadar garam
sehingga semuanya hidup tanpa adanya bakteri yang menyerang.
Pada campuran perlakuan 50 g/l angka kehidupannya mencapai
75,79%, 100 g/l angka kehidupan sebesar 37,15%, 150 g/l angka
kehidupannya sebesar 24,93% dan 200 g/l angka kehidupan mencapai
55,42%. Berdasarkan kelima data tersebut dapat dideskripsikan bahwa
pada perlakuan dengan campuran 50 g/l

sangat efektif untuk

menyembuhkan ikan lele yang terserang bakteri dengan kehidupannya
mencapai 75,79%, kemudian disusul dengan perlakuan dengan campuran
200 g/l yang dapat menyembuhkan ikan lele dengan kehidupan mencapai
55,42%. Persentase kehidupan ikan lele yang diserang bakteri diperoleh
dari nilai probit, nilai probit tersebut dapat dilihat pada tabel probit
(lampiran 1).
Jika diamati pada tabel 4.1.campuran yang paling efektif untuk
menyembuhkan ikan lele dumbo yang terserang bakteri adalah campuran
50 g/l yang paling tinggi, kemudian disusul dengan campuran 200 g/l
cukup efektif untuk menyembuhkan ikan lele yang terinfeksi bakteri
Aeromonas hydrophila. Campuran tersebut paling efektif karena daun
kemangi mengandung senyawa minyak atsiri yang berperan untuk
membentuk sistem imun pada ikan lele. Selain itu juga, garam berperan
untuk menjaga homeostasi pada ikan sehingga pada saat diserang oleh
bakteri maka ikan lele dumbomasih bertahan untuk hidup (Sartika, 2001).
Sedangkan pada campuran 100 g/l dan 150 tidak berdampak secara
signifikan untuk menyembuhkan ikan leleyang telahterinfeksi bakteri
karena menurut Anderson (1992) semakin banyak kandungan flavonoid
dan alkaloid serta NaCL maka semakin tidak efektif kandungan tersebut
dapat menyembuhkan ikan lele dumbo yang terinfeksi bakteri. Oleh
karena itu, dapat dideskripsikan bahwa semakin banyak campuran daun
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kemangi dan garam maka semakin tidak efektifnya campuran tesebut
untuk menyembuhkan ikan lele, sebaliknya semakin sedikit campuran
yang diberikan pada ikan lele maka campuran tersebut mampu
menyembuhkan ikan lele yang diserang bakteri (Sholikhah EH, 2009).
Hasil

yang

diperoleh

dibuat

dalam

bentuk

grafik

yang

memperlihatkan bahwa hubungan antara probabilitas dari kehidupan ikan
lele dumbo (probit of recovery) terhadap log10 konsentrasi (log10
consentration) yaitu konsentrasi yang diberikan untuk menyembuhkan
ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila.

Probit of recovery

y

Grafik hubungan antara probit of recovery
terhadap log10 consentration

6
5

y = 2,1994x + 0,3556
R² = 0,8334

4

Grafik hubungan antara
probit of recovery
terhadap log 10
consentration

3
2
1

x

0
0

0.5

1

1.5

2

Linear (Grafik hubungan
antara probit of recovery
terhadap log 10
consentration)

2.5

Log10 consentration
Gambar 4.1. Grafik hubungan antara probit of recovery terhadap
log10 consentration (grafik hubungan antara probabilitas kehidupan dari
ikan lele dumbo terhadap log10 konsentrasi yang menyembuhkan ikan lele
dumbo).
Berdasarkan data grafik hubungan antara probabilitas kehidupan
ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) terhadap log10 konsentrasi yang
menyembuhkan ikan lele dumbo dapat dilihat bahwa sumbu (Y)
menunjukan probabilitas kehidupan sedangkan sumbu (X) menunjukan
log10 konsentrasi yang menyembuhkan ikan lele dumbo. Dari grafik 4.1.
terdapat suatu persamaan Y = 2,1994x + 0,3556 danR²=0,8334.
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Penggunaan grafik pada gambar 4.1. adalah untuk mencari nilai
konsentrasi efektif (EC) dengan menggantikan angka 50% sebagai Y
(terdapat pada lampiran 1). Dengan demikian, nilai konsentrasi efektif
(EC50)= 128, 82 g/l. Perhitungan nilai EC50 dapat dilihat pada lampiran
1. Data ini menunjukan bahwa pada nilai EC50 ialah angka kesembuhan
pada ikan lele mencapai 50% ketika pemberian campuran daun kemangi
dan garam mencapai angka 128,82 g/l.
Tabel 4.2. Data Hasil Aklimatisasi Selama 1 Minggu

Nama Kolam
Parameter Kimia
Suhu
4 Maret 2018
5 Maret 2018
6 Maret 2018
7 Maret 2018
8 Maret 2018
9 Maret 2018
10 Maret 2018
PH
4 Maret 2018
5 Maret 2018
6 Maret 2018
7 Maret 2018
8 Maret 2018
9 Maret 2018
10 Maret 2018
Do
4 Maret 2018
5 Maret 2018
6 Maret 2018
7 Maret 2018
8 Maret 2018
9 Maret 2018
10 Maret 2018

Kolam 1

Kolam 2

Kolam 3

Kolam 4

Kontrol

27 0C
270C
260C
270C
270C
270C
270C

27 0C
270C
260C
270C
270C
270C
270C

27 0C
270C
260C
270C
270C
270C
270C

26 0C
270C
260C
26 0C
270C
270C
270C

26 0C
26 0C
260C
27 0C
26 0C
270C
270C

7,0
7,0
7,3
7,3
7,8
7,2
7,0

7,0
7,0
7,0
7,3
8,1
7,1
7,0

7,0
7,0
7,0
7,3
7,4
7,3
7,0

7,0
7,0
7,0
7,0
5,4
7,0
7,0

7,0
7,1
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

12,0
9,0
16,6
13,6
9,0
13,5
14,0

11,0
11,0
9,0
11,0
11,0
12,4
12,3

11,0
9,3
11,1
10,0
13,0
10,0
10,0

9,0
13,3
12,0
12,5
12,5
11,4
11,4

12,5
12,3
10,2
17,5
11,8
9,0
9,0
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B. Pembahasan
1. Aklimatisasi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)
Enam kolam yang digunakan sebagai tempat untuk penyebaran benih
lele dumbo (Clarias gariepinus)untuk treatment dikuras kemudian
dibersihkan airnya sampai kering. Apabila kolamnya sudah bersih dan
kering maka diisi dengan air pada masing-masing kolam sampai
ketinggian 85 cm dari dasar kolam. Air yang diisi pada masing-masing ke
enam kolam diaklimatisasi terlebih dahulu selama satu minggu. Pada saat
aklimatisasi, monitoring terhadap air kolam tetap dilakukan dengan
menggunakan parameter kimia maupun parameter fisika.
Parameter kimia yang dipakai dalam pengukuran meliputi Dometer,
Termometer, PH meter (seperti terlihat pada tabel 4.2), sedangkan
parameter fisika yang dapat digunakan dalam penelitian ini melipiti warna,
kekeruhan dan bau. Parameter fisika dan parameter kimia yang dijadikan
sebagai pengukuran pada air kolam sudah sesui dengan standar baku mutu
air dan sudah dinyatakan dalam hasil pengukuran bahwa kualitas airnya
sudah baik maka pengambilan benih lele siap untuk disebarkan ke
kolam.Parameter ini juga mengacu pada budidya Budifish.
Sebelum pengambilan benih ikan lele dumbo perlu dipastikan bahwa
benih tersebut sehat dan tidak terinfeksi oleh bakteri maupun luka pada
anggota tubuh ikan lele yang mau diambil. Benih lele dumbo (Clarias
gariepinus) yang diambil sebagai treatment adalah benih yang berumur
tiga minggu dengan ukurannya 10-12 cm. Penyortiran benih lele dumbo
kemudian dimasukan kekantong plastik yang berisi air lalu diisi oksigen
dan diikat sampai rapat. Tujuan diisi oksigen kedalam kantong plastik
adalah untuk mengontrol oksigen yang dibutuhkan oleh ikan lele dumbo
untuk bernapas selama pembawaan benih ikan lele dumbo dari daerah
Pakem Kaliurang ke PSL USD. Ketika sampai di PSL USD maka dibuka
tali yang diikat pada kantong plastik dan benih lele dimasukan ke masingmasing kolam. Pada saat penyebaran benih lele dumbo ke kolam tidak
boleh diberi makan karena benih ikan lele dumbo yang disebarkan ke
kolam dalam keadaan stres maka dibiarkan satu hari berikutnya baru diberi
makan. Jika benih lele dumbo yang sudah disebarkan kekolam langsung
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dilakukan monitoring parameter kimia dan parameter fisika selama
treatmet berlangsung dari awal penelitian hingga selesai.

2. Jumlah Ikan Lele Dumbo dan Keberlangsungan Hidup di Kolam
Pada awalnya ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang digunkan
dalam penelitian ini ialah 1200 ekor. Jumlah ikan lele tersebut disebarkan
ke enam kolam sebanyak 200 ekor/kolam. Namun pada hari ketiga
pemberian perlakuan formula daun kemangi dan garam (NaCL) pada
kolam kedua yang digunakan sebagai treatment dapat diamati bahwa
jumlah ikan lele dumbo yang berjumlah 200 ekor semuanya mati.
Penyebab kematian ikan lele dumbo pada kolam kedua ini disebabkan air
kolam yang berubah warna dari warna bening menjadi hitam kecoklatan
setelah diaklimatisasi selama satu minggu.
Selain kematian ikan lele dumbo pada kolam kedua, namun pada
kolam ketiga dan keempat yang digunakan sebagai treatment juga bocor
karena dasar semen yang dimakan oleh rayap sehingga airnya keluar.
Kondisi kolam yanng bocor dan kualitas air pada kolam kedua yang
kurang baik ini menyebabkan banyak ikan lele dumbo yang mati sehingga
tidak ditindaklanjuti dengan pemberian perlakuan. Air kolam yang
terdapat pada kolam kedua dikuras dan dibersihkan sampai kering
kemudian diisi air yang baru, sedangkan pada kolam ke tiga dan keempat
airnya dikuras dan dibersihkan sampai kering serta diisi air yang baru
kemudian ketiga kolam tersebut bersama dengan kedua kolam yang lain
diaklimatisasi lagi selama satu minggu.
Tepat pada waktu selama satu minggu aklimatisasi maka benih lele
dumboyang ada dikelima kolam, diambil semuanya kemudian dimasukan
kedalam emberdan dihitung total keseluruhan ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus) yang masih hidup. Totalikan lele dumbo yang masih hidup
adalah 540 ekor disebarkan ke enam kolam sebanyak 90 ekor/kolam
dengan panjang kolam 1 meter, lebar kolam 2 meter dan ketinggian air
dari dasar kolam

sebesar 85 cm. Daya tampung kolam untuk 90

ekor/kolam lebih efektif dan mempermudah ruang gerak bagi ikan lele
dumbo untuk memperoleh makanan maupun melakukan respirasi untuk
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keberlangsungan hidup. Ikan lele dumbo yang disebarkan ke kolam ialah
ikan lele dumbo yang digunakan pada penelitian awal. Benih lele yang
disebarkan ke kolam memiliki ukuran yang sama yaitu 10-12 cm dan
berumur tiga minggu. Ikan lele dumbo yang disebarkan ke kolam untuk
treatmentsudah dipastikan bahwa ikan tersebut mampu beradaptasi pada
lingkungan yang baru dan tidak terinfeksi oleh bakteri patogen.

3. Teknik Infeksi Aeromonas hydrophilapada Subkutan Ikan Lele Dumbo
Alasan

penyuntikan

bakteri

Aeromonas

hydrophila

dengan

menginfeksi pada bagian subkutan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)
karena bakteri patogen yang disuntik agar tidak menyerang secara
langsung ke dalam orang-organ vital (mata, ginjal, insang dan hati) pada
tubuh ikan lele dumbo. Subkutan adalah bagian kulit terluar yang
melindungi daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Bakteri patogen
yang disuntuk ke bagian subkutan ikan lele dumbo dengan menggunakan
jarum suntik 1 ml dengan konsentrasi bakteri sebesar 0,01 ml akan
menginfeksi tubuh ikan lele secara perlahan-lahan dari bagian subkutan
masuk ke bagian daging dan bersama aliran darah menyebar ke seluruh
organ sehingga bakteri patogen memerlukan waktu yang relatif lama (3-5
hari)untuk menginfeksi organ-organ dalam (Syadza, 2012).
Penyuntikan bakteri patogen pada bagian subkutan ikan lele dumbo
(Clarias gariepinus) dapat dilakaukan dengan tujuan agar bakteri
Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan lele dumbo membutuhkan
rentang waktu yang lama. Bakteri patogen yangdisuntik secara langsung
masuk sampai pada daging ikan lele dumbo maka bakteri tersebut akan
menyerang ikan lele dumbo dengan cepat dan mudah sehingga
menimbulkan kematian ikan lele dumbo dalam waktu yang singkat. Selisih
waktu yang dibutuhkan oleh ikan lele dumbo yang terserang bakteri
patogen agar menginfeksi lele sampai pada tahap kematian yaitu 12 jam24 jam (Sartika, Y. 2011).
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4. Kesembuhan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) Setelah Pemberian
Perlakuan.
Berdasarkan data pengamatan yang telah dilakuakan untuk pemberian
campuran daun kemangi dan garam dengan 50 g/l dengan nilai persentase
kehidupan sebesar 75,79% sangat efektif untuk menyembuhkan ikan lele
yang diserang oleh bakteri. Kemudian disusul dengan 200 g/l sebesar
55,42% cukup efektif menyembuhkan ikan lele yang terinfeksi bakteri.
Campuran sebesar 150 g/l sebesar 24,93% dan 100 g/l sebesar
37,15% tidak mampu menyembuhkan ikan lele dumbo yang telah
terjangkit bakteri Aeromonas hydrophila.

Menurut Anderson (1992)

semakin banyak kandungan minyak atsiri maka semakin tidak efektif
kandungan tersebut untuk menyembuhkan ikan lele dumbo yang terinfeksi
oleh bakteri Aeromonas hydrophila karena minyak atsiri hanya
berperanmembentuk sistem imun pada tubuh ikan lele dan menyembuhkan
luka bakar yang diserang bakteri patogen dengan konsentasi yang kecil.
Pada tubuh ikan lele dumbo yang terserang bakteri patogen maka bakteri
tersebut masuk dan merusak insang sehingga proses respirasi menjadi
terhambat. Jika insang ikan lele yang diserang oleh bakteri Aeromonas
hydrophilamaka insang yang pada awalnya berwarna merah mudaberubah
menjadimerah tua.Jika insang terganggu dengan sendirinya proses
respirasi ikan lele juga terhambat sehingga ikan lele akan mati.
Campuran yang efektif untuk menyembuhkan ikan lele dumbo yang
terinfeksi bakteri yaitu campuran 50 g/l serta campuran200 g/l. kandungan
NaCL

juga

berperan

untuk

menjaga

homeostasis

(mengontrol

keseimbangan) ikan lele agar tetap bertahan hidup jika terserang bakteri
(Syamsir, 2008). Menurut (Galina at al., 2013) daun kemangi (Ocimum
bacillicum) memiliki kandungan senyawa flavonoidyang berperan untuk
membentuk sistem imun ikan lele dumbo, memperlancar sistem sirkulasi
dan menghambat bakteri yang sudah menyerangnya. Selain itu juga,
formula daun kemangi (Ocimum bacillicum) memiliki kandungan minyak
atsiri dan flavonoid yang berfungsi untuk memperhambat bakteri patogen
yang menginfeksi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dengan
mekanisme membentuk sistem imun pada ikan lele sehingga bakteri
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patogen sulit untuk menginfeksi dan menghancurkan organ-organ fital
pada bagian dalam tubuh ikan lele berupa hati, ginjal dan jantung. Apabila
bakteri Aeromonas hydrophilamenyerang tubuh ikan lele dan masuk
merusak ginjal maka ikan lele dumbo akan mati dalam waktu yang reletif
singkat karena ginjal merupakan salah satu orang yang memiliki multi
fungsi

demi

kelangsungan

hidup

ikan

lele

dumbo

(Clarias

gariepinus).Karakteristik ginjal dari ikan lele dumbo yang terinfeksi
bakteri patogen yakni terjadi degradasi pada tubulus distal dan glomerulus.
Bila terjadi degradasi pada tubulus distal dan glomerulus maka ginjal
semakin rusak sehingga ikan lele mati dalam waktu yang relatif singkat.
Menurut Burhanuddin (2001) menyatakan bahwa penambahan
garam sebanyak 200 gram yang dicampurkan dengan daun kemangi untuk
diberikan pada kolam ikan yang terserang bakteri patogen dapat
menghambat bahkan menyembuhkan bakteri yang menyerang ikan lele
berupa bakteri Aeromonas hydrophila. Garam (NaCL) memiliki beberapa
fungsi

ganda

yang

sangat

penting

untuk

menghambat

bahkan

menyembuhkan ikan lele dari serangan bakteri patogen yaitu membentuk
sistem keseimbangan pada tubuh ikan dengan membentuk mekanisme
sistem penyangga (buffer).Garam akan membantu menyimbangkan
kembali proses osmoregulasi dan memacu daya tahan tubuh ikan terhadap
penyakitAeromonas hydrophila yang menginfeksi ikan lele dumbo(Basset,
1994).
Apabila ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila
maka ikan tersebut akan mengalami kekurangan natrium sehingga tekanan
osmotik menurun dan cairan ekstraseluler masuk ke dalam sel sehingga
volume cairan sel di dalam tubuh menurun, sebaliknya bila pemasukan
natrium berlebih, akan terjadi peningkatan volume cairan ekstraseluler
sebagai akibat tekanan osmosis meningkat yang menyebabkan cairan
ekstraseluler keluar dari sel,

secara fisik tekanan darah menjadi naik

sehingga ikan lele mati (Burhanuddin, 2001). Efek yang terasa secara fisik
adalah tekanan darah pada ikan lele menjadi menurun. Sebaliknya bila
pemasukan natrium secara berlebihan, akan terjadi peningkatan volume
cairan ekstraseluler sebagai akibat tekanan osmosis meningkat yang
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menyebabkan cairan ekstraseluler keluar dari sel sehingga secara fisik
tekanan darah akan naik sehingga menimbulkan kematian pada ikan lele.

C. Hambatan dan Keterbatasan
a. Hambatan
Hambatan yang dialami dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang diperoleh dari peternak lele
(Budifish) di daerah Pakem, Kaliurang Yogyakarta tidak seragam baik usia
maupun ukuran benihnya sehingga turut berpengaruh dalam hasil
penelitian.

Menurut Boyd (1998) usia dan ukuran benih yang tidak

seragam maka akan mempengaruhi angka kehidupan pada ikan lele
tersebut.
2.

Kondisi kolam permanen yang bocor dapat menyebabkan airnya keluar
semua sehingga dilakukan perbaikan. Keadaan ini juga menjadi faktor
penghambat dalam mengundurkan waktu untuk penelitian. Oleh sebab itu,
sebelum penyebaran benih ke kolam lele pastikan agar semuanya sudah
baik dan siap dipakai.

b. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini yakni sebagai
berikut:
1. Tanaman herbal alami yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun
kemanggi. Keterbatasan daun kemangi yang diperoleh di pasar semakin
sedikit maka yang dimanfaatkan juga ialah batang dan rantingnya sebagai
bahan untuk campuran.
2. Ketersediaan pakan ikan di pasar. Jumlah stok pakan ikan lele (781-2)
yang terbatas di pasar maka dibeli pakan ikan yang berukuran sebesar
(781-3) tidak sesuai dengan bukaan mulut ikan sehingga kebanyakan
benih ikan lele yang tidak mau makan dan pada akhirnya mati.
Berdasarkan data pengamatan pada hari Selasa, 13 Maret 2018 jumlah
ikan lele dumbo yang mati adalah 18 ekor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
APLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI

Penyakit atau bakteri yang menyerang ikan air tawar khususnya ikan
lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan materi yang dapat dikaji oleh
para guru untukmemperkenalkanmateri tersebut dalam pembelajaran di
kelas pada mata pelajaran Biologi. Penelitian ini dapat digunakan untuk
meningkatkan pengetahuan peserta didik di sekolah. Oleh sebab itu, cara
untuk menyajikan hasil penelitian ini adalah sebagai pedoman atau
pegangan dalam pembelajaran biologi SMA kelas X terutama pada materi
Eubacteria/bakteri sejati(Aeromonas hydrophila).
Bakteri ini merupakan bakteri sejati yang menyerang ikan lele dumbo
sehingga menimbulkan kematian yang masal. Kematian ikan lele dumbo
dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan kerugian yang fatal bagi
para

pembudidaya.Penyajian

materi

Eubacteriabertujuan

untuk

meningkatkan pengetahuan siswa tentang penyakit yang menimbulkan
gangguan pada ikan air tawar (ikan lele dumbo) yang diimplementasikan
dalam kurikulum 2013 (K13). Dengan demikian, kompetensi inti (KI) dan
kompetensi dasar (KD) yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran
biologi adalah sebagai berikut:

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1

:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai),
santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
41
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humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranahabstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD) Untuk Kelas X SMA/MA
KD 3.5

: Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran
bakteri dalam kehidupan.

KD 4.5

: Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam
kehidupan.

Penerapan metode praktikum untuk SMA kelas X dapat diterapkan
dengan model pendekatan problem based learning (PBL). Materi yang
digunakan adalah materi Eubacteria (dampak bakteri yang merugikan
mahluk hidup/ikan lele dumbo. Pendekatan problem basedlearning ini
bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah
secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa agar
berpikir secara kritis, sistematis dan logis sedangkan guru hanya berperan
sebagai fasilitator dan mediator. Pendekatan model PBL ini dapat
memberikan kemerdekaan bagi peserta didik untuk menemukan
permasalahan-permasalahan

yang

terkait

dengan

bakteri

yang

mengganggu atau menyerang ikan lele dumbo dan cara-cara mengatasinya.
Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi siswa untuk
menganalisis atau mensintesis permaslahan tesebut sehingga siswa dapat
menarik hipotesis dan menemukan resolusi untuk menjawab hipotesis.
Kegiatan belajar mengajar seperti ini memudahkan siswa untuk
memahami materi yang berhubungan dengan bakteri yang menyerang ikan
lele dumbo dan langkah-langkah kongkrit yang diambil oleh siswa untuk
mengatasinya dalam kehidupan kelak.
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C. Indikator Pembelajaran
3.5.1. Menggolongkan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui
kegiatan observasi yang teliti dan sistematis.
3.5.2.Mengurutkan struktur sel dari Eubacteria.
4.5.1.

Mempresentasikan data terkaitciri-ciri dan peran bakteri bagi
kehidupan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Campuran daun kemangi dan garam untuk % kesembuhan tertinggi ikan
lele dumbo (Clarias gariepinus) yang terserang bakteri Aeromonas
hydrophila ialah campuran 50 gram/liter dengan angka persentasenya
sebesar 75,79%. Campuran ini dapat menyembuhkan atau memperhambat
bakteri Aeromonas hydrophila yang menginfeksi ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus).
2. Nilai campuran efektif (EC50) dari daun kemangi dan garam setelah
aplikasi selama 21 hari yang digunakan untuk menghidupkan ikan lele
yang terjangkit bakteri ialah sebesar 128,82 g/l. Artinya bahwa pemberian
campuran daun kemangi dan garam dengan

EC50 efektif untuk

menyembuhkan 50% lele yang diserang bakteri Aeromonas hydrophila.

B. Saran
Saran yang

diberikan oleh penulis untuk penelitian ini ialah

sebagai berikut:
1. Perlu dibuat campuran daun kemangi (Ocimum bacillicum) dan garam
yang cocok untuk menyembuhkan bakteri Aeromonas hydrophila yang
menyerang ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
2. Perlu dilakukan uji kandungan senyawa minyak atsiri dari daun kemangi
untuk

mengetahui

seberapa

besar

kandungan

tersebut

dapat

menyembuhkan ikan lele dumbo yang terinfeksi bakteri Aeromonas
hydrophila.
3. Untuk penelitian selanjutnya dipakai kolam portable agar lebih efktifdan
mudah dalam melakukan penelitian maupun pengambilan data.
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Lampiran 1:Perhitungan Statistika
Tabel 1 : Tabel Probit
Persentase
(%)

Probit
0

0

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,67

2,95

3,12

3,25

3,36

3,45

3,52

3,59

3,66

10

3,72

3,77

3,82

3,87

3,92

3,96

4,01

4,05

4,08

4,12

20

4,16

4,19

4,23

4,26

4,29

4,33

4,36

4,39

4,42

4,45

30

4,48

4,50

4,53

4,56

4,59

4,61

4,64

4,67

4,69

4,72

40

4,75

4,77

4,80

4,82

4,85

4,87

4,90

4,92

4,95

4,97

50

5,00

5,03

5,05

5,08

5,10

5,13

5,15

5,18

5,20

5,23

60

5,25

5,28

5,31

5,33

5,36

5,39

5,41

5,44

5,47

5,50

70

5,52

5,55

5,58

5,61

5,64

5,67

5,71

5,74

5,77

5,81

80

5,84

5,88

5,92

5,95

5,99

6,04

6,08

6,13

6,18

6,23

90

6,28

6,34

6,41

6,48

6,55

6,64

6,75

6,88

7,05

7,33

99

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

7.33

7,37

7,41

7,46

7,51

7,58

7,65

7,75

7,88

8,09
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Tabel 2: Data Hasil Pengamatan Tingkat Kesembuhan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) Selama 21 Hari Setelah Pemberian
Campuran Garam dan Daun Kemangi.
Konsentrasi
(g/l)

Log 10

Ulangan

0

50

Jumlah

Ikan
Lele
Dumbo

Ikan Lele
Dumbo
yang
Hidup

1

90

0

0

2

90

0

0

3

90

0

0

4

90

0

0

5

90

0

0

6

90

0

0

7

90

0

0

8

90

0

0

9

90

0

0

1

90

90

100

Konsentrasi

0

1,69

Kesembuhan
(%)

Total

Kesembuhan
Terkoreksi %

Rerata
Kesembuhan
Terkoreksi
(%)

-

Nilai
Probit

Nilai
EC50
(g/l)

-

-

128,82 g/l

100

75,79

5,67
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2

100

2

90

75

83,33

83,33

3

90

75

83,33

83,33

4

90

64

71,11

71,11

5

90

64

71,11

71,11

6

90

64

71,11

71,11

7

90

61

67,77

67,77

8

90

61

67,77

67,77

9

90

60

66,66

66,66

1

90

90

100

100

2

90

66

73,33

73,33

3

90

48

53,33

53,33

4

90

37

41,11

41,11

5

90

21

23,33

23,33

6

90

21

23,33

23,33

7

90

8

8,88

8,88

8

90

6

6,66

6,66

37,15

4,67
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150

200

2,17

2,30

9

90

4

4,44

4,44

1

90

90

100

100

2

90

28

31,11

31,11

3

90

15

16,66

16,66

4

90

13

14,44

14,44

5

90

12

13,33

13,33

6

90

12

13,33

13,33

7

90

12

13,33

13,33

8

90

10

11,11

11,11

9

90

10

11,11

11,11

1

90

90

100

100

2

90

54

60

60

3

90

46

51,11

51,11

4

90

46

51,11

51,11

5

90

44

48,88

48,88

6

90

44

48,88

48,88

24,93

4,29

55,42

5,13
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7

90

42

46,66

46,66

8

90

42

46,66

46,66

9

90

41

45,55

45,55
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Probit of recovery

53

6

y

Grafik hubungan antara probit of recovery
terhadap log10 consentration

5

y = 2,1994x + 0,3556
R² = 0,8334

4

Grafik hubungan antara
probit of recovery
terhadap log 10
consentration

3
2
1

x

0
0

0.5

1

1.5

2

Linear (Grafik hubungan
antara probit of recovery
terhadap log 10
consentration)

2.5

Log10 consentration
Dari grafik hubungan antara log10 konentrasi (X) terhadap nilai probit kehidupan (Y) diperoleh persamaan Y= 2,1994x +
0,3556danR²=0,8334.
Penentuan EC50 (formula yang menyembuhkan ikan lele dumbo sebesar 50%).
50%

Nilai probit (Y) = 5,00 (lihat di tabel probit), X= Log konsentrasi.

Perhitungan EC50 dari persamaan regresi Y= 2,1994x + 0,3556dan R²=0,8334adalah sebagai berikut:
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y
5,00
2,1994x
2,1994x
x

=2,1994x + 0,3556
= 2,1994x + 0,3556
= 5,00 –0,3556
= 4,6444
=

x
= 2,1116668182
Antilog dari x = 102,11
EC50 = 128,82 g/l
Catatan:
Langkah-langkah perhitungan EC50 adalah sebagai berikut:
a. Buka program excel
b. Tuliskan tanda = pada salah satu kolom excel.
c. Tuliskan angka 10, tekan tombol shif lalu ditahan kemudian tekan tombol control 6.
d. Tuliskan nilai dari x, cukup diambil dari dua angka dibelakang koma.
e. Klik enter
f. Nilai dari EC50 = 128,82 g/l
g. Tuliskan nilaitersebut pada lembar perhitungan probit
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Lampiran 2
SILABUS PEMINATAAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/I

Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Alokasi Waktu

: 4 x 45 Menit (2 x Pertemuan)

Kompetensi Inti (KI):
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai),
santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.5Mengidentifi
struktur,
cara
hidup, reproduksi
dan peran bakteri
dalam kehidupan
4.5 Menyajikan data
tentang
ciri-ciri
dan peran bakteri
dalam kehidupan

Materi Pokok
a. Pengertian
Bakteri
o Eubacteria
o Bakteri
b. Ciri-Ciri Bakteri
o Ukuran, bentuk
sel dan koloni
bakteri
o Struktur
sel
bakteri
c. Cara
Hidup
Bakteri
o Bakteri aerob
dan
bakteri
anaerob
o Bakteri autotrof
dan
bakteri
heterotrof

Kegiatan
Pembelajaran
Tatap Muka:
Memaparkan
pengertian dari
bakteri
(Eubacteria
dan Bakteri)
Melakukan
pengamatan
dibawah
mikroskop
cahaya
berhubungan
dengan ciri-ciri
bakteri yang
meliputi
ukuran, bentuk
sel bakteri dan
koloni bakteri.
Siswa
dimotivasi
oleh
guru
untuk
membuat
pertanyaan
tentang
:
Organisme apa

Indiator






Menunjukkan
berbagai
macam
gambar,
vidio,
foto
dari
jenisjenis bakteri
dari
hasil
pengamatan
Membedakan
ciri-ciri
bakteri
dengan
menggunaka
n gambar
Menjelaskan
cara
hidup
bakteri dan
mengkaitkan
dengan
bakteri yang
sering
menimbulkan
gangguan
dalam
kehidupan

Penilaian
Teknik

Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

Tes
tertulis
(penilaian
ulangan
harian dan
ulangan
mid
semester),
tes lisan
(presentasi
,
wawancar
a
dan
diskusi
kelompok)

Bentuk
Instrumen:
soal
tes
tertulis dan

Lembar
kerja siswa
(LKS),
laporan
praktikum
ciri-ciri
bakteri dan
struktur sel
bakteri.

tugas
kelompok,
tugas
individu,
pengamatan
sikap untuk
praktikum,
lembar
kerja siswa
(LKS) dan
ulangan
harian
pertama.

Alokasi Sumber
Waktu Belajar

2 JP

Irnaningtyas.
2013. Biologi
Untuk
SMA/MA
Kelas
XI
Kelompok
Peminataan
Matematika
dan
Ilmu
Alam. Jakarta
: Erlangga.
Pribadi, Arif.
2010. Biologi
SMA Kelas
XI. Jakarta :
Yudhistira.
Cambbel, A.
Neil. 2008.
Biologi Edisi
ke VIII Jilid
III. Jakarta :
Erlangga.
Internet,
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d. Reproduksi Bakteri

yang diamati
pada
mikroskop?
Bagaimana
cara membuat
atau
menghasilkan
gambar yang
diamati?
Apa
ciri-ciri
organisme
yang
telah
diamati?
Mengkaji
literatur untuk
menemukan
berbagai cara
hidup bakteri
serta
siswa
diberikan tugas
secara mandiri
untuk
meringkas dan
mempresentasi
kan
pada
pertemuan
berikutnya.
Tatap Muka:





sehari-hari
(bakteri)
yang
merugikan
kehidupan
manusia dan
bakteri yang
menguntungk
an kehidupan
manusia
Mendiskusik
an prosedur
tentang
pengamatan
bakteri mulai
dari
sterilisasi,
penyiapan
alat
dan
bahan, cara
penanaman
bakteri serta
cara
memberikan
pewarnaan
pada bakteri.
Menunjukkan Tes

lembar kerja
siswa (LKS)
dan peralatan
peraktikum
laboratorium
biologi
Mikroskop
Lop

.

Bentuk

Lembar

Irnaningtyas.
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o Aseksual
:
pembelahan biner
o Seksual
:
konjugasi,
transduksi,
transformasi
e. Klasifikasi Bakteri
o Archabacteria :
metanogen,
halofil ekstrim,
termofil ekstrim
o Eubacteria
:
Proteobacteria,
bakteri
Gram
Positif,
Cyanobacteria,
Spirochaeta,
Chlamydia
f. Peranan Bakteri
dalam
Kehidupan
Manusia dan Usaha
Manusia
untuk
Mengatasi
Bahaya
Bakteri
o Bakteri
yang
Menguntungkan
o Bakteri
yang
Merugikan

Mengasosiasik
gambar
an
tentang
Mendiskusikan
berbagai
cara
reproduksi
reproduksi
bakteri
bakteri
dan  Membedakan
guru mentun
cara
hidup
siswa
untuk
bakteri
mengkaji
berdasarkan
secara
habitatnya.
mendetail
 Menjelaskan
tahap-tahap
peranan
reproduksi
bakteri yang
bakteri dengan
berperan
mengamati
dalam
secara
kehidupan
langsung vidio
manusia
yang
yautu bakteri
ditampilkan.
yang
Mengkomunik
menguntungk
asikan
an maupun
Melaporkan
bakteri yang
tentang
cara
merugikan
reprproduksi
serta
cara
bakteri yang
mengatasinya
sudah diamati
.
dalam
vidio Mempresentasik
yang
an
hasil

tertulis, tes
lisan
(penilaian
kognitif,
afektif dan
psikomoto
rik).

Instrumen:
Tugas
kelompok,
petunjuk
kerja,
ulangan
harian
pertama
serta lembar
kerja siswa.

kerja siswa
(LKS),
laporan
praktikum
reproduksi
2 JP
bakteri, soal
ulangan
harian
kedua
berupa soal
pilihan
ganda dan
soal uraian.

2013. Biologi
Untuk
SMA/MA
Kelas
XI
Kelompok
Peminataan
Matematika
dan
Ilmu
Alam. Jakarta
: Erlangga.
Pribadi, Arif.
2010. Biologi
SMA Kelas
XI. Jakarta :
Yudhistira.
Cambbel, A.
Neil. 2008.
Biologi Edisi
ke VIII Jilid
III. Jakarta :
Erlangga.
Internet,
lembar kerja
siswa (LKS)
dan peralatan
peraktikum
biologi
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o Cara
Mengatasinya

ditampilkan
oleh guru.
Mendeskripsik
an
Para
siswa
dibagikan ke
dalam
kelompok
untuk
menggolongka
n
bakteri
berdasarkan
habitatnya dan
mengkomunik
asikan
di
depan kelas.
Menggali
informasi dari
literatur
maupun dalam
kehidupan
sehari-hari
manusia agar
menemukan
peranan
bakteri yang
menguntungka
n
bahkan

penelitian
pengamatan
bakteri
Aeromonas
hidrphila.
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merugikan
kehidupan
manusia serta
cara
mengatasinya.
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Alokasi waktu

: 4 x 45 menit (2 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
KI 2

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai),
santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)
3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan.
4.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan.

C. Indikator Pembelajaran
3.5.1.MenggolongkanEubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuknya.
3.5.2. Menjelaskan cara hidup bakteri dan cara reproduksi bakteri.
4.5.1.Melalui permainan picture and picture siswa mampu mempresentasikan ciri-ciri dan peran bakteri bagi kehidupan.

D. Tujuan Pembelajaran
3.5.1.1.Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan dan menggolongkan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuknya.
3.5.1.2.Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu mengasosiasikan cara hidup bakteri dan cara reproduksi bakteri.
4.5.1.1.Melalui permainan picture and picture siswa mampu memaparkan peran bakteri bagi kehidupan (dampak bakteri yang
merugikan maupun dampak bakteri yang menguntungkan).
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E. Materi Pembelajaran
1. Pengertian bakteri.
2. Reproduksi bakteri.
3. Klasifikasi bakteri.
4. Peranan bakteri bagi Kehidupan.

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan Pembelajaran : Saintifik
2. Model Pembelajaran : Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab dan 5 M

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

No

Kegiatan
Pertemuan 1

1.

Pendahuluan

Membuka pelajaran


Mengucapkan salam



Menanyakan adakah yang tidak masuk

Alokasi Waktu
2 x 45 menit

Metode

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

atau mengabsensi kehadiran siswa
Orientasi



Mengontrol kebersihan papan tulis

(menyampaikan



Menyuruh perwakilan dari siswa untuk

tujuan pembelajaran)

memimpin

doa

sebelum

memulai

kegiatan pembelajaran
Apersepsi



Memberikan apersepsi atau mengecek
pengetahuan
pengertian

awal
eubacteria

siswa

tentang

dan

ciri-ciri

umum yang dijumpai dalam kehidupan.
Siswa diberi pertanyaan. Apakah yang

Motivasi

kalian pahami tentang eubacteria?


Memberikan

motivasi

dan

menimbulkan rasa ingin tahu siswa
dalam

bentuk

guru

gambar

yang

berisi

menampilkan
struktur

sel

eubacteria dan bertanya pada siswa:


Dari gambar yang ditampilkan di
depan, mana yang termasuk struktur sel

15 menit

Menyiapkan

kondisi

belajar peserta didik
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eubacteria!


Apakah struktur sel ubacteria tersebut
memiliki

fungsi

yang

sama

atau

materi

yang

akan

berbeda?


Menyampaikan

dibahas beserta kompetensi yang ingin
dicapai


2
Inti
Siswa

diminta

mengamati

dan



menjelaskan

Siswa

o Mengajukan pertanyaan

terserang bakteri Aeromons hydrophila.

yang bersifat stimulasi

Pengertian

ciri-ciri

untuk

menggali

siswa

eubacteria dan cara hidup eubacteria

dapat

berpikir

secara

yang dipelajarinya bersama peserta

krtis, sistematis dan logis

eubacteria,

o Melakukan

didik yang lain.

diminta

membuat pertanyaan

Karakteristik ikan lele dumbo yang



Dampak dari bagkteri yang merugikan
dan menguntungkan dalam kehidupan

terkait dengan

Siswa

diminta

berdiskusi tentang

Setelah diskusi maka siswa diminta
untuk

pertanyaan
o Menyampaikan

materi

sesuai hirarki belajar

manusia


60 menit

penyebaran

mempresentasikan

mengenai

o Guru sebagai fasilitator
dalam
hal-hal

menyampaikan
yang

perlu
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Mngkomunikasikan



materi yang telah didiskusikan bersama

diperhatikan oleh siswa

kelompok di depan kelas.

dalam kegiatan diskusi

Siswa berperan sebagai student center

maupun presentasi

(pusat pembelajaran) dalam kegiatan
diskusi


Memberikan konfirmasi tentang hasil
pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh
siswa melalui sumber buku yang lain



Memberikan motivasi kepada semua
peserta didik agar tetap berantusias
dalam mengikuti pembelajaran

3
Penutup

Guru memberikan arahan


.

Siswa

diberi

kesempatan

kepada

untuk

siswa

untuk

Siswa diminta untuk

membuat rangkuman mengenai materi

membuat rangkuman dan

meringkas

yang sudah dipelajari

refleksi

Peserta didik membuat refleksi pada

menyampaikan

akhir pertemuan tentang materi yang

pembelajaran

dan


menyimpulkan
materi
dipelajari
bersama

yang
secara

sudah diperoleh

15 menit

serta
rencana
pada

pertemuan berikutnya.
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Siswa

diarahkan

untuk

meringkas



mempelajari sub bab yang akan dibahas

materi yang dibahas
pada

pertemuan

pertama

Siswa ditugaskan oleh guru untuk

pada pertemuan berikutnya


Menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan berikutnya

Tindak Lanjut

No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Pertemuan 2
1.

Metode

2 x 45 menit

Pendahuluan
a. Membuka pelajaran
o Guru menyapa siswa
Orientasi

o Menanyakan adakah yang tidak masuk
atau mengabsensi kehadiran siswa
o Memberikan apersepsi atau mengecek

Apersepsi

pengetahuan awal siswa tentang sistem
klasifikasi

pada

eubacteria.

Guru

15 menit

Menyiapkan

kondisi
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memberikan pertanyaan kepada siswa:
Berdasarkan
eubacteria
Motivasi

bentuk
dapat

belajar peserta didik

tubuhnya

diklasifikasikan

menjadi berapa bagian?
Mengapa kita perlu mempelajari sistem
kalsifikasi pada eubacteria dan apa
hubungannya dengan kesehatan tubuh
kita?

2
Inti
o Karakteristik

.

dari

ikan

Siswa diminta untuk

terserang

mengamati

hydrophila selama 2 minggu

terkait

penyakit

o Klasifikasi

dengan

eubacreia

lele

o Pemberian materi oleh

yang

Aeromonas

guru
o Diskusi dan tanya jawab

dan

o Menstimulasi

ciri-ciri

eubacteria
Siswa

memotivasi siswa agar
60 menit

diminta

mengumpulkan
informasi tentang

o Dampak bakteri yang menyebabkan
gangguan pada mahluk hidup dan upaya
untuk

mengatasi

menyerang

dan

bahkan

bakteri

yang

mematikan

lebih

berpartisipatif

dalam pembelajaran
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Siswa diminta untuk

kehidupan mahluk hidup (manusia dan

mengasosiasikan atau

hewan).

menalar tentang
o Klasifikasi eubacreia, peranan bakteri
bagi kehidupan, dampak bateri yang
menyebabkan gangguan pada mahluk
hidup dan upaya untuk mengatasi

Siswa diminta untuk

bakteri

mempresentasikan

yang

menyerang

bahkan

mematikan kehidupan mahluk hidup

terkait

o Pemberian apresiasi kepada siswa yang
sudah

Evaluasi dan refleksi

klasifiksi

mempresentasikan
eubacteria,

materi

peranan

dan

dampak eubacteria bagi kehidupan
3
Penutup
Siswa
.

diminta



meringkas tentang
Siswa diminta untuk
menarik
terkait

konklusi

Materi

yang

telah

dibahas

Siswa

pada

Materi

yang

telah

didiskusikan di kelas

mengenai

materi yang telah dipelajari dan

pertemuann kedua


mereview

dipelajari

jam pelajaran dapat diakhiri

dan
15 menit
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Tindak lanjut



Pengucapan salam kepada para murid
dan

penyampaian

materi

sub

bab

kepada siswa untuk mempelajari agar
dibahas pada pertemuan berikutnya.

H. Sumber
1. Irnaningtyas. 2013. Biologi Untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminataan

Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta : Erlangga.

2. Pribadi, Arif. 2010. Biologi SMA Kelas XI. Jakarta: Yudhistira.
3. Neil A. Campel. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 3. Jakarta: Erlangga.
4. Internet
5. Vidio

I. Media Pembelajaran
1. Media konvensional (praktikum tentang penginfeksian bakteri Aeromons hydrophila terhadap ikan air tawar (lele dumbo), gambar
yang didemonstrasikan di depan kelas.
2. Media IT (penyajian materi dalam bentuk ppt, pemutaran vidio dan pemutaran kaset tentang penjelasan dari eubacteria).
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J. Penilaian
Penilaian Sikap
Teknik

: Observasi terkait ikan lele dumbo yang telah terserang bakteri Aeromonas hydrophila

Instrumen

: Lembar observasi aktivitas peserta didik

Bentuk Instrumen

: Rubrik penilaian

Penilaian Pengetahuan
Teknik

: Tes tertulis dan tes lisan

Instrumen

: Lembar tes tertulis, lembar observasi serta penilaian presentas
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Lampiran 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Eubcteria dan peranannya yang menyebabkan gangguan pada ikan air tawar

Nama

: ............................................................

NIS

: ............................................................

Kelaas

: ............................................................

Kelompok

: ............................................................

A. Tujuan
1. Guru menyediakan kolam lele yang berukuran 2 x1 meter. Siswa diminta oleh guru untuk mengambil air lalu mengisi air di kolam
sampai satu setengah meter lalu diaklimatisasi selama satu minggu kemudian menyebarkan benih lele ke kolam yang dibuat.
2. Siswa diminta menyuntikan bakteri Aeromonas hydrophila ke tubuh ikan lele dan diamati selama dua minggu.
3. Peserta didik diminta membuat laporan terkait dengan karakteristik dari ikan lele dumbo yang diperoleh melalui hasil pengamatan.
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B. Alat dan Bahan
Alat

Bahan

1. Aquarium 2 x 1 meter

1. Ikan lele dumbo

2. Waring

2. Semen putih

3. Tali rafia

3. Gula

4. Patok

4. Daun kemnggi

5. Batu bata

5. Garam

6. Senk

6. Pakan ikan 781-2

7. Pot bunga

7. Bakteri Aeromonas hydrophila

8. Arit

8. Daun pepaya

9. Gunting

9. aquabides

10. Ember

10. Alkohol

11. Serok

11. Lembar observasi

12. Neraca timbangan

12. Air

13. Blender

13. Arang

14. Camera

14. Daun pisang

15. Baskom

15. Platik

16. Takaran

16. Masker

17. PH meter

17. Sarung tangan
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18. Do meter

18. Aquades

19. Termo meter

19. Pelepah pisang

20. Seret

20. Sabut kelapa

C. Prosedur Kerja
1. Isi air ke dalam aquariam yang telah dibuat dengan ketinggian 87 cm
2. Air yang telah diisi tersebut didiamkan selama 2 minggu.
3. Monitoringlah PH air, DO dan suhu air yang terdapat di kolam tersebut selama 2 minggu.
4. Apabila parameter fisik, kimia dan biologis sudah mencapai standar normal maka masukanlah ikan lele yang berumur 3 minggu ke
masing-masing kolam yang diisi air.
5. Ikan lele yang dimasukan diaklimatisasi selama 1 minggu. Tujuan dilakukan aklimatisasi adalah ikan lele dumbo (Clarias gariepunus)
yang disebarkan ke kolam mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dari habitat aslinya agar tidak ada ikan lele dumbo yang
mati karena disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung kelangusungan hidup ikan tersebut.
6. Ikan lele disebarkan ke masing-masing kolam dan dibiarkan selama tiga hari setelah itu disuntik dengan baktri Aeromonas hydrophila
dan pemberian konsentrasi daun kemanggi + garam (50 ml/L, 100 ml/L, 150 ml/L dan 200 ml/L).
7. Amati gejala apa yang terjadi pada ikan lele.
8. Catat hasil pengamatan tersebut dalam laporan praktikum.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

D. Pertanyaan Diskusi
1. Deskripsikanlah gejala-gejala apa yang terjadi pada ikan lele tersebut? (25 poin).
2. Bagaimanakah karakteristik ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila? (25)
3. Apa manfaat dari konsentrasi daun kemangi dan kadar garam yang diberikan pada kolam ikan lele yang diberi bakteri Aeromonas
hydrophila? (35)
4. Apa yang dimaksud dengan eubacteria? (15)

E. Kesimpulan
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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Lampiran 5
INSTRUMEN TES TERTULIS
Kisi-Kisi Soal Post Test 1 dan Post Test 2

Indikator

Soal
C1

3.5 Mengidentifikasi struktur,

C6

Jumlah Bentuk Soal

3

3

4

Essay

3

3

4

Essay

C2

C3

C4

1

2,3

1

2,3

C5

cara hidup, reproduksi
dan peran bakteri dalam
kehidupan.
4.5 Menyajikan data tentang
ciri-ciri dan peran bakteri
dalam kehidupan.

C1

: Mengingat

C5

: Mengevaluasi

C2

: Memahami

C6

: Menciptakan

C3

: Menerapkan

C4

: Menganalisis
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SOAL TES
Post-Test1

1. Mengapa ikan lele yang disuntik dengan bakteri dan terlihat luka bakar terdapat pada tubuh ikan tersebut tetapi tidak mati?
2. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, sebutkanlah karakteristik dari ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila?
3. Sebutkanlah tiga manfaat dari daun kemanggi yang berperan untuk menyembuhkan ikan lele?
4. Apa yang dimaksud dengan eubacteria?
Post-Test 2
1. Berdasarkan asal-usul katanya, kata eubacteria berasal dari bahasa..............?
2. Sebutkanlah 3 dampak bakteri yang merugikan kehidupan ikan air tawar?
3. Sebutkanlah nama bakteri yang menyerang ikan lele dan menimbulkan kematian yang masal sehingga dapat menurunkan hasil panen
peternak lele?
4. Sebutkan salah satu manfaat dari garam untuk menjaga homeostasis tubuh ikan lele yang terserang bakteriAeromonas hydrophila.
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KUNCI JAWABAN
Post-Test 1
1. Ikan lele memiliki sistem imun yang sangat kuat untuk membantu dan mencehgah bakteri Aeromonas hydrophila yang
menenyerangnya sehingga waktu kematian yang dibutuhkannya sangat lama.
2. Ikan lele yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila memiliki karakteristik yaitu nafsu makannya berkurang, sering naik ke
permukaan air dengan kepala mengadap secara vertikal, dibagian tubuhnya terdapat luka bakar, insangnnya berwarna merah tua dan
kulitnya berwarna agak hitam.
3. Membentuk sistem imun pada tubuh ikan lele, memperlancar sistem sirkulasi darah dan memperhambat bakteri yang menginfeksi
organ tubuh ikan lele.
4. Eubacteria adalah organisme bersel tunggal dan berbentuk mikroskopis.

Post-Test 2
1. Kata eubacteria berasal dari bahasa Yunani.
2. Bakteri Aeromonas hydrophila bersifat patogen menyerang ikan air tawar dan menimbulkan kematian yang masal pada ikan air tawar.
3. Bakteri Aeromonas hydrophila.
4. Membentuk sistem keseimbangan pada tubuh ikan lele dan menjaga agar garam yang terdapat dalam tubuhnya tetap menyimbangkan
tubuh ikan agar tidak mudah terserang oleh bakteri.
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Lampiran 6

RUBRIK PENILAIAN TES TERTULIS
Post-Test 1

No

Bentuk

Skor

Rubrik

Soal
25
1

10-24
Essay

1-9

Menjawab banar dan lengkap
Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

2

Essay

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap

10-24
1-9

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap
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10-24
Essay

1-9

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

3

4

Essay

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap

10-24
1-9

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

0

Tidak menjawab sama sekali
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RUBRIK PENILAIAN TES TERTULIS
Post-Test 2

No

Bentuk Soal

Skor
25

1

10-24
Essay

1-9

Rubrik
Menjawab banar dan lengkap
Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

2

Essay

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap

10-24
1-9

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap

10-24

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
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Essay

1-9

Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

3

4

Essay

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjawab banar dan lengkap

10-24
1-9

Menjawab benar tetapi kurang lengkap
Menjawab kurang tepat dan susunannya
kurang lengkap

0

Tidak menjawab sama sekali
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM

NAspek
o

Skor

1Acara

5
1-4

2 Judul

Menuliskan lengkap acara kegiatan
Menuliskan acara kegiatan kurang lengkap

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Menarik, kratif, dan sesuai dengan permasalahan yang
diamati

1-4
0
Dasar
3 teori

Rubrik

10-15

1-9

Menarik tetapi kurang sesuai dengan permasalahan yang
diamati
Tidak menuliskan sama sekali
Sesuai dengan judul yanag dikemukakan dan mengambil
teori dari sumber yang dapat dipercaya dan bersumber dari
beberapa refrensi
Sesuai dengan judul yang dikemukakan tetapi teori yng
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digunakan berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya

Alat,
4
Bahan, dan
Cara Kerja

Hasil
5

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Menuliskan benar dan lengkap

1-4
0

Tidak menuliskan sama sekali

10

Menuliskan benar dan lengkap

1-9

Menuliskan benar tetapi kurang lengkap

0
Pembahasan
6

Kesimpulan
7

Menuliskan benar tetapi kurang lengkap

Tidak menuliskan sama sekali

31-40

Menuliskan benar dan lengkap sesuai dengan permasalahan

16-30

Menuliskan benar tetapi kurang sesuai dengan permasalahan
yang dibahas

1-15

Menuliskan pembahasan kurang sesuai dengan permasalahan
yang ditulis

0

Tidak menuliskan sama sekali

10

Menyimpulkan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan
penelitian
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1-9

Daftar
8
Pustaka

Lampiran
9

Menuliskan benar tetapi kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

5

Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan
dan sesuai dengan catatan kaki pada dasar teori serta sesui
dengan EYD

1-4

Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan
tetapi kurang tepat dengan yang ada pada catatan kaki

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Melampirkan gambar atau proses pengolahan data

1-4
0

Melampirkan gambar tetapi kurang lengkap
Tidak melampirkan sama sekali
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INSTRUMEN NON-TEST

Pengamatan Sikap

Aspek yang dinilai
No

NIS

Nama
Siswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di isi dengan rentang angaka 1 - 4
Keterangan:
1

= Kurang baik

3 = Baik

2

= Cukup baik

4 = Sangat baik

Kerjasama

Total
Disiplin

Jujur

Teliti
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RUBRIK PENILAIAN ANGGOTA KELOMPOK

Skor

5

Aspek

Sikap

Berpartisipasi aktif dalam dalam mengerjakan tugas maupun mengemukakan
pendapat pada saat berdiskusi.

Kerjasama

4

Sering tidak terlibat dalam mengerjakan tugas maupun berdiskusi dalam kelompok.

2

Tidak terlibat secara aktif dalam berdiskusi kelompok maupun mengerjakan tugas

5

Datang mengikuti pelajaran tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpulkan
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru, berpakian rapi serta
berpakian

bersih

pada

saat

mengikuti

pelajaran,

menciptakan

atmosfer

pembelajaran yang baik.
4

Sering tidak mengikuti pelajaran, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu,
berpakaian yang tidak sesuai pada saat mengikuti pembelajaran serta bersikap cuek
pada saat kegiatan berlangsung.

2

Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dan peraturan yang telah ditetapkan oleh
sekolah.

Disiplin
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5

Tidak menyontek (melakukan plagiat) saat mengerjakan tugas dan membuat
laporan praktikum.

4

Jujur

Sering melakuakan kegiatan menyontek (plagiat) saat mengerjakan tugas maupun
membuat laporan praktikum serta tidak menyebutkan nama sumber bacaan yang
diambil.

2

Melakukan plagiat atau menyontek saat mengerjakan tugas maupun membuat
laporan

5

Siswa mengerjakan tugas dengan cerdas dan cermat dalam melakuakan praktikum
dan mengerjakan soal ulangan.

4

Siswa melakukan praktikum dan mengerjakan ulangan dengan ceroboh

2

Siswa tidak melakukan praktikum dan mengerjakan ulangan serta tugas yang
diberikan oleh guru.

Kategori :
5

: Sangat baik

4

: Baik

2

: Kurang baik

Teliti
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LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI

No

NIS

Nama

Aspek yang dinilai

Bekerjasama
dalam tim

1.
2.
3.
4.
5.

Diisi dengan rentang angka 2-4
Keterangan:
1

= Kurang baik

3 = Baik

2

= Cukup baik

4 = Sangat baik

Berani
mengemukakan
pendapat

Total
Berpartisipasi
aktif dalam
menanggapi
pertanyaan
maupun
memberikan
jawaban

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI ANGGOTA KELOMPOK

Skor
5

Aspek

Sikap

Presentasi matari sudah disipakan dan dipelajari sebelumnya, penyampaian materi
presentasi mudah dipahami serta kekompakan tim sangat terlihat saat menjawab dan
menggapi pertanyaan secara bergantian.

4

Pembagian tugas yang tidak merata untuk masing-masing peserta, antusias peserta

Kerjasama

dalam menanggapi maupun menjawab pertyanyaan kurang maksimal.
2

Tidak ada persiapan seluruh peserta didik dalam menjelaskan materi yang telah
dipresentasikan.

5

Mengerjakan materi presentasi tepat waktu, setiap anggota kelompok ikut terlibat
secara aktif, hadir tepat waktu sebelum dimulainya presentasi kelompok.

4

Ada beberapa peserta yang sering datang tidak tepat waktu setelah dimulai kegiatan
presentasi, peserta yang lain hanya mengikuti tetapi tidak memberikan tanggapan atas
pertanyaan.

2

Semua peserta tidak menyiapkan materi presentasi dan sebagian besar peserta datang
tidak tepat waktu yang telah ditentukan.

Disiplin
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5

Siswa tidak menyontek (melakukan plagiat) saat membuat presentasi dan
menyebutkan sumber yang diambil dalam mendukung teori yang disampaikan.

4

Siswa sering melakuakan kegiatan menyontek (plagiat) saat mengerjakan hasil

Jujur

presentasi serta tidak menyebutkan nama sumber bacaan yang diambil.
2

Siswa melakuakan plagiat (membuat) presentasi tersebut dengan meniru hasil
prsentasi yang dibuat oleh orang lain tanpa menyebutkan nama authornya.

5

Siswa mengerjakan presentasi dengan cerdas dan teliti.

4

Siswa mengerjakan presentasi tetapi sering ceroboh.

2

Siswa tidak mengerjakan tugas den sering kali ceroboh.

Kategori :
5

: Sangat baik

4

: Baik

2

: Kurang baik

Teliti
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RUBRIK PENILAIAN CAMPURANDAUN KEMANGI DAN KADAR GARAM UNTUK MEMPERHAMBAT BAKTERIAeromonas
hydrophila YANG MENYERANG IKAN LELE

Skor

Kriteria

3

Hijau

2

Coklat

1

Kuning kecoklatan

3

Harum

2

Kecut

1

Tidak berbau

3

Asin

2

Asam

1

Tidak terasa

Aspek

Warna

Bau

Rasa
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Lampiran 13 : Dokumentasi Penelitian
Proses pengambilan benih ikan lele dumbo, pemasukan ke kolam, pembuatan ekstak daun kemangi dan garam serta pengamatan.

Penangkapan benih
lele dumbo

Benih lele dimasukan ke kolam

Sortir benih lele dumbo

Benih lele dimasukan ke kantongplastik
dimasuka

Pengambilan benih untuk pemberian perlakuan

Lele disuntik dengan bakteri
Aeromonas hydrophiala
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Blender ekstrak

Penyutikan bakteri Aeromonas
hydrophila ke tubuh ikan lele

Hasil ekstrak kemangi dan garam

Ikan lele yang mati karena diserang
bakteri Aeromonas hydrophila

Takaran
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Ikan lele yang mati
pengaruh cat putih

karena

Jarum suntik ukuran 1 ml

Bakteri Aeromonas hydrophila

Luka pada bagian sirip punggung ikan lele
yang sudah sembuh terserang bakteri
Aeromonas hydrophila

Ikan lele yang terserang bakteri
Aeromonas hydrophila

