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RINGKASAN SKRIPSI 

 

SALMAN FARISI : 141110639. EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SIRIH (Piper 

betle L.) SEBAGAI ANTI BAKTERI DALAM MENINGKATKAN KELANGSUNGAN 

HIDUP IKAN GURAME (Osphronemus gouramy) YANG DIINFEKSI Aeromonas 

hydrophila. Dibimbing oleh EKO DEWANTORO dan EKO PRASETIO. 
 

Ikan gurame merupakan ikan asli perairan Indonesia yang telah tersebar di 

kawasan Asia Tenggara. Habitat asli ikan gurame adalah rawa-rawa dan danau ikan 

gurame mendiami perairan tenang atau bebas arus terbukti ikan gurame sangat 

cocok dipelihara di dalam kolam. Budidaya ikan di Indonesia merupakan salah satu 

komponen yang penting pada sektor perikanan salah satu budidaya ikan yang 

dikembangkan saat ini adalah budidaya ikan gurame. Budidaya ikan gurame telah 

banyak di kembangkan petani karena ikan gurame merupakan ikan ekonomis 

penting, baik pada tingkat benih maupun sebagai ikan konsumsi. Ikan gurame 

memiliki prospek untuk dikembangkan, dari hasil pengamatan harga ikan gurame 

di Kota Pontianak berkisar antara mengcapai 50.000−60.000/kg. Di Indonesia 

produksi ikan gurame pada tahun 2014 sebesar 118.776 ton atau 3,26% dari total 

produksi ikan budidaya. Budidaya ikan gurame sering mendapat kendala karena 

timbulnya penyakit. Selain karena penurunan kualitas air pada saat musim kemarau. 

Penyakit yang sering dijumpai pada organisme budidaya adalah penyakit bakterial, 

salah satu bakteri penyebab penyakit ikan adalah bakteri Aeromonas hydrophila. 

Penyakit yang disebabkan bakteri ini dikenal dengan nama Motil Aeromonas 

Septicemia (MAS) atau penyakit bercak merah, serangannya dapat mematikan 

benih ikan dengan tingkat kematian mencapai 80%−100% dalam waktu 1−2 

minggu. Dalam mengatasi permasalahan penyakit ikan akibat bakteri Aeromonas 

hydrophila salah satu cara yang aman digunakan adalah dengan memanfaatkan 

tanaman obat-obatan bahan alami berfungsi sebagai antimikroba yang ramah 

lingkungan. Sebagai alternatif pengobatan, dapat digunakan obat tradisional. 

Kelebihan obat tradisional dibandingkan obat modern adalah mudah didapat, 

murah, aman, dan bahan baku obat mudah dibudidayakan. Salah satu tanaman obat-



obatan yang dapat mencegah infeksi bakteri Aeromonas hydrophila yang 

menyerang ikan adalah daun sirih. Daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri 

karena mengandung 4,2% minyak atsiri. Daun sirih mengandung senyawa alkaloid,  

triterpenoi, flavanoid, saponin dan tannin. Kandungan bahan aktif tersebut dapat 

digunakan untuk menanggulangi infeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Aeromonas hydrophila. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

daun sirih kedalam pakan terhadap kelangsungan hidup ikan gurame yang diinfeksi 

Aeromonas hydrophila dan menentukan konsenterasi ekstrak daun sirih yang 

efektif sebagai antibakteri pada ikan gurame yang diinfeksi  Aeromonas hydrophila. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dalam 

membantu meningkatkan produktivitas budidaya ikan gurame dengan 

meminimalisir kerugian akibat serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. 

hydrophila. Bahwa ekstrak daun sirih yang diaplikasikan melalui pencampuran 

pada pakan, dapat digunakan sebagai upaya menekan aktivitas patogenitas pada 

ikan gurame yang diuji tantang dengan bakteri A. hydrophila. 
 
Penelitian ini dilaksanakan selama ± 1 bulan, 14 hari, bertempat di 

Laboratorium Basah (Wet lab) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Rancangan penelitian 

menggunakan metode eksperimental dengan rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

di bagi dalam 6 perlakuan dan masing-masing terdiri dari 3 kali ulangan. Adapun 

perlakuan dalam penelitian ini adalah perlakuan A kontrol positif diinfeksi A. 

hydrophila, perlakuan B kontrol negatif tidak diinfeksi A. hydrophila (normal), 

Perlakuan C ekstrak daun sirih 0,2 g /100 g pakan pelet diinfeksi dengan A. 

hydrophila. Perlakuan D ekstrak daun sirih 0,4 g /100 g pakan pelet diinfeksi 

dengan A. hydrophila. Perlakuan E ekstrak daun sirih 0,6 g /100 g pakan pelet 

diinfeksi dengan A. hydrophila. Perlakuan F ekstrak daun sirih 0,8 g /100 g pakan 

pelet diinfeksi dengan A. hddrophila. 

 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih (Piper betle L.) 

sebagai pengobatan ikan gurame yang diinfeksi dengan bakteri Aeromonas 

hydrophila. Efektivitas uji dapat dilihat dari adanya pengaruh yang sangat nyata 

dari perlakuan yang diberikan ekstrak daun sirih terhadap peningkatan respon 

makan, gejala kelinis, organ dalam, perubahan bobot dan kelangsungan hidup ikan. 

Perlakuan B kontrol negatip (tidak diinfeksi dan tidak diberi pakan ekstrak daun 

sirih) menghasilkan tingkat kelangsungan hidup 100%, rata-rata peningkatan bobot 

3,01 g. Perlakuan C (ekstrak daun sirih 0,2 g/ 100 g pakan) menghasilkan tingkat 

kelangsungan hidup 58,33%, rata-rata peningkatan bobot 2,08 g dan proses 

penyembuhan gejala kelinis agak lambat, serta memberikan pengaruh positif 

terhadap respon makan dan pemulihan organ dalam ikan gurame. Perlakuan D 

(ekstrak daun sirih 0,4 g/100 g pakan) menghasilkan tingkat kelangsungan hidup 

66,67, rata-rata peningkatan bobot 1,74 g dan peroses penyembuhan gejala kelinis 

sedang, serta memberikan pengaruh positif terhadap respon makan dan pemulihan 

organ dalam ikan gurame. Perlakuan E (ekstrak daun sirih 0,6 g/ 100 g pakan)  

menghasilkan tingkat kelangsungan hidup 75,00%, rata-rata peningkatan bobot 

2,92 g dan proses penyembuhan gejala kelinis paling cepat di bandingkan perlakuan 

lain serta memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan respon makan dan 

pemulihan organ dalam ikan gurame yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

Perlakuan F (ekstrak daun sirih 0,8 g/100 g pakan) menghasilkan tingkat 

kelangsungan hidup 70,83% rata-rata peningkatan bobot 2,18 g dan peroses 

penyembuhan gejala kelinis sedang, serta memberikan pengaruh positif terhadap 

respon makan dan pemulihan organ dalam ikan gurame. Perlakuan A kontrol positif 

(diinfeksi bakteri dan tidak diberi pakan ekstrak) menghasilkan tingkat 

kelangsungan hidup 50%, rata-rata peningkatan bobot 1,38 g dan proses 

penyembuhan gejala kelinis yang paling lambat dibandingkan perlakuan lainnya. 

Tanpa pemberian pakan ekstrak daun sirih tidak memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan respon makan dan pemulihan organ dalam ikan gurame yang 

terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila.  

 



Sedangkan kualitas air yang diamati selama penelitian cukup mendukung 

dalam kelangsungan hidup benih ikan gurame berkisar suhu 27-29oC, oksigen 

terlarut (DO) berkisar antara 5-6 mg/L, pH berkisar antara 6,5-7,5 dan Nilai Amonia 

(NH3) berkisar 0,1-0,3 mg/L. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun sirih 

yang diaplikasikan melalui pencampuran pakan memberikan pengaruh sangat nyata 

sebagai pengobatan ikan gurame yang diuji tantang bakteri A. hydrophila. 

Penggunaan ekstrak daun sirih 0,6 g/100 g pakan merupakan konsenterasi yang 

paling efektif dalam penyembuhan dan meningkatkan kelangsungan hidup ikan 

gurame yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Ikan gurame merupakan ikan asli perairan Indonesia yang telah tersebar di 

kawasan Asia Tenggara. Habitat asli ikan gurame adalah rawa-rawa dan danau ikan 

gurame mendiami perairan tenang atau bebas arus terbukti ikan gurame sangat 

cocok dipelihara di dalam kolam. Ikan gurame (Osphronemus gouramy) adalah 

salah satu komoditas budidaya air tawar yang tergolong dalam family ikan labirin 

(Anabantidae). Ikan gurame memiliki alat pernapasan tambahan berupa labirin 

yang mulai terbentuk pada umur 18 hari–24 hari sehingga dapat bertahan hidup 

pada perairan yang kurang oksigen karena mampu mengambil oksigen dari udara 

bebas (Standar Nasional Indonesia (SNI): 01-6485.2−2000).  

Budidaya ikan di Indonesia merupakan salah satu komponen yang penting 

pada sektor perikanan salah satu budidaya ikan yang dikembangkan saat ini adalah 

budidaya ikan gurame. Budidaya ikan gurame telah banyak di kembangkan petani 

karena ikan gurame merupakan ikan ekonomis penting, baik pada tingkat benih 

maupun sebagai ikan konsumsi. Ikan gurame memiliki prospek untuk 

dikembangkan, dari hasil pengamatan harga ikan gurame di Kota Pontianak 

berkisar antara mengcapai 50.000−60.000/kg. Di Indonesia produksi ikan gurame 

pada tahun 2014 sebesar 118.776 ton atau 3,26% dari total produksi ikan budidaya 

(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015) 

  Ikan gurame adalah salah satu jenis ikan konsumsi yang cukup dikenal dan 

banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena ikan gurame memiliki 

kandungan gizi yang cukup baik, selain itu ikan gurame memiliki tekstur daging 

yang baik dan rasa dagingnya yang enak dan gurih. Ikan gurame sangat baik 

dikonsumsi oleh anak-anak dan orang dewasa karena ikan gurame memiliki 

kandungan protein cukup baik bagi pertumbuhan dan kesehatan. Seiring 

perkembangan zaman dan meningkatya pertambahan penduduk yang diiringi 

dengan semakin besar kebutuhan protein hewani oleh masyarakat setiap tahunnya 
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maka perlu adanya peningkatan produksi ikan gurame, maka perlu adanya 

perluasan pembudidayaan ikan gurame dengan meningkatkan produksi ikan 

gurame secara massal, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Budidaya ikan gurame sering mendapat kendala karena timbulnya penyakit. 

Selain karena penurunan kualitas air pada saat musim kemarau. Penyakit yang 

sering dijumpai pada organisme budidaya adalah penyakit bakterial, salah satu 

bakteri penyebab penyakit ikan adalah bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit 

yang disebabkan bakteri ini dikenal dengan nama Motil Aeromonas Septicemia 

(MAS) atau penyakit bercak merah, serangannya dapat mematikan benih ikan 

dengan tingkat kematian mencapai 80%−100% dalam waktu 1−2 minggu 

(Cipriano, 2001). Ikan gurame termasuk ikan yang sering terinfeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila gejala ikan gurame yang terinfeksi terlihat bercak merah 

atau luka kecil pada salah satu bagian tubuh, disertai pengelupasan sisik dan sirip 

patah-patah selian itu pada beberapa bagian tubuh ikan gurame ditemukan bercak 

merah yang sudah menjadi satu sehingga menjadi lebih lebar bahkan ada yang 

sudah menjadi nekrotik atau koreng dan kulit mengelupas (Dini, 2010). Bakteri 

Aeromonas hydrophila banyak ditemukan pada insang, kulit, hati dan ginjal. Ada 

juga pendapat bahwa bakteri ini dapat hidup pada saluran pencernaan (Kabata, 1985 

dalam Samsundari, 2006). Bakteri Aeromonas hydrophila ini hidup di air tawar, 

terutama perairan yang mengandung bahan organik yang tinggi (Afrianto dan 

liviawaty, 1992 dalam Aisiah, et al 2011).  

Dalam mengatasi permasalahan penyakit ikan akibat bakteri Aeromonas 

hydrophila salah satu cara yang aman digunakan adalah dengan memanfaatkan 

tanaman obat-obatan bahan alami berfungsi sebagai antimikroba yang ramah 

lingkungan. Sebagai alternatif pengobatan, dapat digunakan obat tradisional. 

Kelebihan obat tradisional dibandingkan obat modern adalah mudah didapat, 

murah, aman, dan bahan baku obat mudah dibudidayakan. Salah satu tanaman obat-

obatan yang dapat mencegah infeksi bakteri Aeromonas hydrophila yang 

menyerang ikan adalah daun sirih. Menurut Sastroamidjojo (1997) daun sirih dapat 

digunakan sebagai antibakteri karena mengandung 4,2% minyak atsiri. Selain 

minyak atsiri hasil fitokimia daun sirih mengandung senyawa flavanoid, alkaloid, 
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steroid/triterpenoid dan tannin Ningrum, et al 2011. Kandungan bahan aktif 

tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi infeksi penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri Aeromonas hydrophila pada ikan patin (Dini dan Arif, 2012), ikan mas 

(Intan et al, 2013), ikan lele dumbo (Sutama, 2002). Sedangkan penelitian dengan 

menggunakan ekstrak daun sirih untuk mengobati penyakit Aeromonas hydrophila 

pada ikan gurame belum pernah dilakukan, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penanganan masalah penyakit pemberian antibiotik sebagai 

pengobatan memang telah banyak membantu namun ternyata juga menimbulkan 

efek negatif. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara alami dan lebih ramah 

lingkungan serta mampu mengobati infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Upaya 

meningkatkan sintasan, imun dan penanggulangan penyakit ikan dengan 

pemanfaatan bahan alami pada ikan gurame dapat dilakukan dengan penggunaan 

ekstrak daun sirih yang mengandung minyak atsiri, selain itu daun sirih juga 

mengandung flavanoid, triterpenoid, alkaloid, tannin dan seponin sebagai bahan-

bahan antibakteri dan meningkatkan sistem kekebalan pada ikan. Adapun 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Apakah penggunaan ekstrak daun sirih berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup ikan gurame yang diinfeksi dengan Aeromonas hydrophila. 

2. Berapa konsenterasi ekstrak daun sirih dalam pakan yang efektif sebagai 

antibakteri dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup ikan 

gurame yang diinfeksi dengan Aeromonas hydrophila. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun sirih kedalam pakan 

terhadap kelangsungan hidup ikan gurame yang diinfeksi Aeromonas 

hydrophila. 

2. Menentukan konsenterasi ekstrak daun sirih yang efektif sebagai antibakteri 

pada ikan gurame yang diinfeksi  Aeromonas hydrophila. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dalam 

membantu meningkatkan produktivitas budidaya ikan gurame dengan 

meminimalisir kerugian akibat serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. 

hydrophila. Bahwa ekstrak daun sirih yang diaplikasikan melalui pencampuran 

pada pakan, dapat digunakan sebagai upaya menekan aktivitas patogenitas pada 

ikan gurame yang diuji tantang dengan bakteri A. hydrophila. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Ikan Gurame  
2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi 

  Klasifikasi ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac) menurut (Saanin, 

1984) adalah sebagai berikut :  
 
Filum   : Chordata 

Sub Filum   : Vertebrata 

Kelas   : Pisces 

Ordo   : Labyrinthici 

Famili   : Anabantidae 

Genus   : Osphronemus 

Spesies   : Osphronemus gouramy, Lac. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ikan gurame. Sumber : Rukmana (2005) 
 

Ikan gurame memiliki bentuk badan agak panjang, pipih dan tertutup sisik 

yang berukuran besar serta terlihat kasar dan kuat, terdapat garis lateral tunggal, 

lengkap dan tidak terputus, bersisik stenoid serta memiliki gigi pada rahang 

bawah (Zakaria, 2008). Secara umum, tubuh gurame berwarna kecoklatan dengan 

bintik hitam didasar sirip dada. Gurame muda memiliki dahi berbentuk normal 
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atau rata. Semakin gurame dewasa, ukuran dahi menjadi semakin tebal dan 

tampak menonjol. Selain itu, pada tubuh gurame muda terlihat jelas terdapat 8−10 

garis tegak vertical. Garis ini akan menghilang setelah ikan beranjak dewasa 

(Amri, dan Khairuman, 2008). 

2.1.2. Habitat Ikan Gurame 

 Di alam, gurame mendiami perairan yang tenang dan tergenang seperti 

rawa-rawa, situ dan danau. Kehidupannya yang menyukai perairan bebas arus 

itu terbukti, ketika gurame sangat mudah dipelihara di kolam-kolam tergenang 

(Sitanggang dan Sarwono, 2006). Habitat asli gurame (Osphronemus gouramy 

Lac.) adalah perairan tawar yang tenang dan tergenang seperti rawa dan sungai 

dengan kadar oksigen yang cukup dan mutu air yang baik. Apabila dibudidayakan 

di daerah dataran rendah dengan ketinggian 50−600 m dari permukaan laut ikan 

gurame akan berkembang dengan baik. Ikan gurame juga akan menunjukkan 

pertumbuhan optimal apabila dikembangkan di dataran dengan ketinggian 50−400 

m dari permukaan laut dengan suhu 24−28 儕C (Agri, 2011). 

2.1.3. Pakan dan Kebiasaan Makan 

Jenis makanan yang dikonsumsi ikan gurame pada setiap fase 

pertumbuhannya berbeda. Puspowardoyo dan Abbas (1992) menyatakan larva 

gurame memakan kuning telur yang terdapat pada tubuhnya setelah menetas 

hingga usia antara 5−7 hari, kemudian beralih makan fitoplankton dan 

zooplankton hingga usia 1 bulan, setelah itu ikan gurame mulai memakan 

tumbuh-tumbuhan air. Perubahan jenis makanan ikan gurame dari ikan karnivora 

ke omnivore hingga akhirnya menjadi herbivore mengakibatkan ikan gurame 

mengalami pertumbuhan yang lambat (Aslamsyah, 2009). Ikan gurame dapat 

diberi pakan buatan pada usia satu bulan (Saparinto, 2008). Pakan yang diberikan 

pada budidaya ikan gurame secara intensif adalah pakan buatan berupa pelet guna 

mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan gurame (Badan 

Standarisasi Nasional, 2009). 
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2.2. Sistem Kekebalan Tubuh Ikan  

 Ikan sehat mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari 

serangan berbagai penyakit, karena memiliki mekanisme pertahanan diri. 

Kemampuan ikan untuk mempertahankan diri dari serangan penyakit sangat 

tergantung pada kesehatan ikan dan kondisi lingkungan. Jika kesehatan ikan 

menurun atau kondisi lingkungan kurang menunjang, maka ikan akan mengalami 

stres, sehingga dapat menurunkan kemampuan dalam mempertahankan diri dari 

serangan penyakit. Sistem imun pada ikan terhadap serangan penyakit tidak 

tergantung dari jenis dan jumlah mikroorganisme yang menyerangnya tetapi juga 

di pengraruhi kondisi lingkungan (Afrianto dan Liviawati, 1992). Menurut 

Anderson (1995), Ikan memiliki sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai 

macam penyakit yang terdiri dari sistem kekebalan non spesifik dan spesifik.  

 Menurut Ellis (1988), sistem kekebalan non spesifik merupakan sistem 

kekebalan yang berfungsi terlebih dahulu pada awal kehidupan sedangkan 

kekebalan spesifik baru berkembang dan dapat berfungsi dengan baik sekitar 

beberapa minggu setelah telur menetas. Selain itu, sistem kekebalan non spesifik 

berfungsi untuk melawan segala patogen yang menyerang tubuh, bersifat 

permanen (selalu ada), dan tidak perlu dirangsang terlebih dahulu. Hal ini berbeda 

dengan sistem kekebalan spesifik yang dalam menjalankan fungsinya memerlukan 

rangsangan terlebih dahulu. Sistem kekebalan non spesifik adalah suatu sistem 

pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan segala jenis patogen yang 

menyerang dan bersifat alami. Juga merupakan sistem kekebalan bawaan. Sistem 

kekebalan non spesifik meliputi sistem pertahanan pertama dan kedua.  

 Pertahanan pertama merupakan sistem pertahanan fisik, yang terdiri dari 

sisik, kulit, dan mukus. Sisik dan kulit berfungsi sebagai pelindung ikan dari luka, 

selain itu juga berperan penting sebagai pengendali osmolaritas tubuh. Sisik dan 

kulit yang rusak akan mempermudah kerja patogen untuk menginfeksi inang. 

Sedangkan mucus bertugas untuk menghambat perkembangan kolonisasi 

mikroorganisma pada insang, kulit, dan mukosa. Sedangkan sistem kekebalan 

spesifik merupakan sistem pertahanan yang melibatkan reaksi antigen-antibodi.  
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 Inkubasi terhadap patogen pada konsentrasi sub-letal sangat diperlukan 

bagi ikan untuk membentuk sistem pertahanan tubuh yang kuat (Alifuddin, 2002). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon kekebalan tubuh pada ikan antara 

lain suhu, kondisi stress, keseimbangan nutrisi, pollutan, mikro-nutrien, dan 

unsur-unsur immune modulator. Sangat jelas bahwa kekebalan tubuh sangat 

beragam, dan beberapa diantaranya bersifat alamiah sehingga relatif sulit untuk 

dikendalikan (Alifuddin, 2001).  

2.3. Daun Sirih (Piper betle L.)  

2.3.1. Klasifikasi dan Morfologi Daun Sirih  

Menurut Tjitrosoepomo (1993), klasifikasi sirih (Piper bettle L.) adalah 

sebagai berikut :  

Regnum   :  Plantae  

Divisio    :  Spermatophyta  

Sub Divisio   :  Angiospermae  

Classis    :  Dicotyledoneae  

Ordo     :  Piperales  

Familia   :  Piperaceae  

Genus    :  Piper  

Species   :  Piper bettle L.             

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Daun sirih. sumber : Dalimarta (2007). 
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Sirih adalah nama sejenis tumbuhan merambat yang bersandar pada 

batang pohon lain. Tinggi 5−15m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, 

berbentuk bulat, beruas dan permukaan tubuhnya kasar serta berkerut-kerut. 

Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tepi rata, tulang daun 

melengkung, lebar daun 3−12 cm, panjang daun 5−18cm, tumbuh berselang-

seling, Daun berwarna hijau, permukaan atas kasar, kusam, tulang daun menonjol, 

dan memiliki bau aromatiknya khas. (Hernani dan Rahardjo, 2005 dalam 

Zainuddin, et al 2018). 

Menurut Van Steenis (1997), tanaman sirih memiliki bunga majemuk 

berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan 

dengan daun. panjang bulir sekitar 5−15 cm dan lebar 2−5 cm. Pada bulir jantan 

panjangnya sekitar 1,5−3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang 

pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5−6 cm dimana terdapat kepala putik tiga 

sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.   

2.3.2. Kandungan Senyawa Kimia dan Khasiat Daun Sirih 

 Sirih merupakan tanaman yang berasal dari famili Piperaceae yang 

memiliki ciri khas mengandung senyawa metabolit sekunder yang biasanya 

berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan (hama) 

ataupun sebagai agen untuk bersaing dengan tumbuhan lain dalam 

mempertahankan ruang hidup. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

daun sirih berupa minyak atsiri yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba 

(Widarto, 1990 dalam Dini, 2012).  

 Daun sirih mengandung 4,2% minyak atsiri, selain itu senyawa yang 

terkandung didalam daun sirih adalah senyawa alkaloid terpenoid, sponin dan 

flavonoid 0,8｠1,8% serta tannin 1−1,3% (Moeljanto dan Mulyono, 2003). 

Senyawa terpenoid berpontensi sebagai antibakteri karena terpenoid berfungsi 

merusak dinding sel bakteri yang dapat menyebabkan lisis, mengubah 

permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan kebocoran nutrien dari 

dalam sel, menyebabkan terjadinya denaturasi protein sel dan menghambat kerja 

enzim di dalam sel (Herbert, 1995 dalam Dini, 2012). Mekanisme kerja alkaloid 
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sebagai antibakteri mengganggu komponen peptidoglikan pada sel bakteri, 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel tersebut (Rika, et al 2014). Flavonoid berfungsi sebagai anti 

inflamasi flavanoid yang bersifat lipofilik mempunyai kemampuan akan merusak 

membran-permeabilising sel mikroba (Asti, 2009). Senyawa aktif lain yang 

berpotensi sebagai antibakteri adalah saponin. Saponin memiliki jalur yang 

berbeda dalam penghambatan bakteri, yakni dengan jalan mengganggu kestabilan 

sitoplasma sehingga sitoplasma bocor dan mengakibatkan kematian sel (Vifta, et 

al 2017). Sedangkan tannin bersifat sebagai antiseptik pada luka permukaan, 

bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi pada kulit, 

mukosa dan melawan infeksi pada luka (Mursito, 2002). Tannin merupakan 

senyawa polifenol yang diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel 

sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya 

permeabilitas sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati (Ajizah, 2004). Sirih juga berpotensi sebagai 

insektisida alami yang bersifat sebagai pestisida yang ramah lingkungan (Wijaya 

et al., 2004).  

 Kandungan bahan aktif didalam dauh sirih dapat menjadi antibakteri. 

Sesuai dengan pernyataan (Mulia dan Husin, 2012) penambahan ekstrak daun 

sirih yang di campur kedalam pakan ikan (0,2 g/100 g pakan) merupakan yang 

paling efektif untuk mengobati ikan patin yang terinfeksi bakteri Aeromonas 

hydrophila. Menurut (Sutama, 2002) Pengobatan penyakit MAS dengan ekstrak 

tanaman obat setelah penyuntikan bakteri A. Hydrophila pada ikan lele dumbo, 

menunjukkan pada masing-masing eksrtak tanaman obat adalah ekstrak daun sirih 

0,4 g/100 g pakan, ekstrak sambiloto 4 g/100 g pakan dan ekstrak daun jambu biji 

4 g/100 g pakan, ekstrak daun sirih menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam 

pengobatan tukak (luka) dibandingkan ekstrak sambiloto dan jambu biji. Dosis 

terbaik penambahan ekstrak daun sirih merah sebagai imunostimulan adalah (5 

g/kg pakan) atau (0,5 g/100 g pakan) pada ikan mas Intan et al., (2013). Menurut 

(Hamsah dan Wellen, 2010) Pemberian bubuk daun sirih sebanyak 0,3 g/100 g 

pakan dapat meningkatkan status kesehatan ikan nila gift, lebih lanjut dijelaskan 
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bahwa dengan kadar tersebut terjadi peningkatan nilai rata-rata hematokrit dan 

jumlah leukosit masing-masing berkisar dari 17% (minggu I) menjadi 28,66% 

(minggu IV), dan dari 28.243 sel/mm³ (minggu I) menjadi 32.813 sel/mm³ 

(minggu IV). 

2.4. Bakteri Aeromonas hydrophila 

2.4.1. Karakteristik Aeromonas hydrophila 

Klasifikasi bakteri Aeromonas hydrophila berdasarkan ilmu taksonomi 

sebagai berikut (Holt et al, 1994). 

Filum  : Protphyta 

Kelas    : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudanonadele 

Family  : Vibrionaceae 

Genus  : Aeromonas 

Spesies  : A. Hydrophila. 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Areomonas hydrophila Sumber : Udeh (2004). 
 

 Aeromonas hydrophila merupakan bakteri heterotrofik uniseluller 

tergolong protista prokariot yang di cirikan dengan tidak adanya membran yang 

memisahkan inti dengan sitoplasma. Bakteri ini biasanya berukuran 0,7−1,8 抜 

1,0−1,5µm dan bergerak mengunakan sebuah polar flengel. Bakteri ini berbentuk 

batang sampai berbentuk kokus dengan ujung membulat, pakultatif anaerob, dan 

bersifat mesofilik dengan suhu optimum 20−30担C (Haryani 2012). 

Aeromonas adalah anggota dari famili Aeromonadaceae yang umumnya hidup di 
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air tawar. Aeromonas hydrophila juga ditemukan di tanah, perairan asin dan juga 

ditemukan pada air minum yang diklorinasi dan non-klorinasi (Al-Fatlawy dan 

Hazim, 2014). Menurut Austin dan Austin (1993) bakteri Aeromonas hydrophlia 

mampu tumbuh dan berkembang biak pada suhu 27 担C. 

  Hydrophila merupakan agen penyebab penyakit BHS (Bacterial 

Hemoragic Septicemia) atau MAS (Motile Aeromonas Septicemia) (Irianto, 

2006). Bakteri ini dapat bertahan dalam lingkungan aerob maupun anaerob dan 

dapat mencerna material-material seperti gelatin dan hemoglobin. Aeromonas 

hydrophila resisten terhadap chlorine serta suhu yang dingin (Afrianto dan 

Liviawaty, 1992). 

 Bakteri tersebut banyak menyerang ikan air tawar dan dapat menginfeksi 

ikan pada semua ukuran yang dapat menyebabkan kematian hingga mencapai 

80%, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik dalam usaha 

budidaya ikan air tawar. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala-gejala yang 

menimbulkan kematian ikan yang tinggi, menyerang ikan-ikan budidaya dan 

dalam waktu singkat menyebar ke daerah lain (Lukistyowati dan Kurniasih, 

2011). Ikan gurame termasuk ikan yang sering terinfeksi bakteri Aeromonas 

hydrophila ikan gurame yang terinfeksi memiliki gejala eksternal dan internal, 

pada eksternal ditandai dengan gejala terlihatnya luka kecil pada bagian tubuh, 

disertai pengelupasan sisik, dan sirip patah-patah selian itu pada beberapa bagian 

tubuh ikan gurame ditemukan bercak merah yang sudah menjadi satu sehingga 

menjadi lebih lebar bahkan ada yang sudah menjadi nekrotik atau koreng dan kulit 

mengelupas, sedangkan pada gejala internal di tandai dengan jantung merah pucat 

bahkan ada yang bengkak, hati merah pucat, kecoklatan dan bengkak, ginjal 

merah pucat, Usus pucat, ada yang menggelembung, lambung kemerahan (Dini, 

2010). 

2.4.2. Gejala Klinis Serangan Aeromanas hydrophila  

Menurut Haryani (2012), penularan bakteri sangat cepat melalui perantara 

air, kontak bagian tubuh ikan atau peralatan bubidaya yang tercemar atau 

terkontaminasi bakteri. Bakteri ini bersifat patogen, menyebar secara cepat pada 
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padat penebaran yang tinggi dan dapat mengakibatkan kematian sampai 100%. 

Serangan bakteri ini dapat mengakibatkan gejala penyakit hemorhagi septicaemia 

yang mempunyai ciri luka dipermukaan tubuh, insang, ulser, abses, eksopthalmia 

dan perut gembung (Austin dan Austin, 1993). Infeksidari bakteri A. hydrophila 

menyebabkan hemoragis eptikemia serta menimbulkan sindrom luka borok yang 

bersifat epizotik di banyak spesies perairan air tawar (Shao et al.,2005). Sebagai 

pathogen oportunis, A. hydrophila berasosiasi dengan berbagai kondisiklinis 

dengan rentang yang sangat luas, meliputi kondisi inang homeo termik dan 

poikilo termik. Serangan A. hydrophila lebih cenderung pada ikan-ikan yang 

berada dalam tingkat stress yang tinggi, yang mengakibatkan dari tingkat 

kepadatan yang tinggi atau pun kualitas air budidaya yang kurang baik. 

 Hasil penelitian menunjukan gejala klinis lele dumbo yang diinfeksi A. 

hydrophila adalah penurunan respon terhadap pakan, berenang abnormal, luka 

dibagian tubuh. Berdasarkan perhitungan uji LD 50 didapatkan dosis yang dapat 

mematikan 50% ikan uji dalam waktu 96 jam adalah bakteri A. hydrophila dengan 

konsentrasi 1,25x106 cfu/ml, (Triyaningsih et al., 2014).  
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama ± 1 bulan, 14 hari, bertempat di 

Laboratorium Basah (Wet lab) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.  

3.2. Alat Dan Bahan  

Alat yang digunakan adalah aerator, akuarium ukuran 60x30x30 cm3 

sebanyak 15 buah, alat bedah, ayakan 30 mesh, batang pengaduk, blender, gelas 

kimia, nampan, penangas air, pipet tetes, sarung tangan, serokan, spuit, stirrer, 

botol spay, termometer, pH test, DO test, timbangan digital, toples, dan tisu.  

 Bahan yang digunakan yaitu ikan gurame ukuran 5−8 cm sebanyak 8 

ekor/wadah, daun sirih, bakteri Aeromonas hydrophila, akuades, alumunium foil, 

etanol, kertas saring, NaCl, dan pakan pellet. 

3.3. Prosedur Penelitian 
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3.4. Metode Penelitian 

3.4.1. Rancangan Perlakuan 

 Rancangan penelitian menggunakan metode eksperimental dengan 

rancangan Acak Lengkap (RAL) yang di bagi dalam 6 perlakuan dan masing-

masing terdiri dari 3 kali ulangan. Adapun perlakuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

A : Kontrol positif diinfeksi A. hydrophila. 

B : Kontrol negatif tidak diinfeksi A. hydrophila  (normal). 

C : Ekstrak daun sirih 0,2 g /100 g pakan pelet diinfeksi dengan A. hydrophila. 

D : Ekstrak daun sirih 0,4 g /100 g pakan pelet diinfeksi dengan A. hydrophila. 

E : Ekstrak daun sirih 0,6 g /100 g pakan pelet diinfeksi dengan A. hydrophila.  

F : Ekstrak daun sirih 0,8 g /100 g pakan pelet diinfeksi dengan A. hddrophila. 

3.4.2. Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

di pergunakan menurut (Hanafiah, 2102) adalah: 

     Yij = µ + ki + iij 

Keterangan :  

Yij =  Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke i-j 

µ =  Nilai rata-rata harapan 

ki =  Pengaruh perlakuan ke-i 

iij =  Pengaruh galat dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
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Tabel 3.1. Model Susunan Data Untuk Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Ulangan 

                       

Perlakuan 

   

Jumlah 

A B C D E F 

1 YA1 YB1 YC1 YD1 YE1 YF1  

2 YA2 YB2 YC2 YD2 YE2 YF2  

3 YA3 YB3 YC3 YD3 YE3 YF3  

Jumlah ∑YA ∑YB ∑YC ∑YD ∑YE ∑YF ∑Y 

Rata-Rata YA YB YC YD YE YF Y 

Penempatan wadah perlakukan dan ulangan dilakukan secara acak menurut 

(Hanafiah, 2012).  

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Wadah 

 Wadah yang di gunakan adalah akuarium ukuran 60x30x30 cm³ sebanyak 

18 buah. Akuarium di cuci sampai bersih. Kemudian akuarium diletakkan berjajar 

dan penempatan akuarium di letakkan secara acak. Akuarium diisi air dengan 

ketinggian 25 cm dan dipasang aerasi. 

3.5.2. Pengadaptasian Ikan Uji 

 Ikan gurame yang digunakan berukuran 5−8 cm. Sebelum diuji, ikan 

gurame dilakukan adaptasi agar mudah menyesuaikan lingkungan dalam 

akuarium dan menstabilkan kondisi ikan agar tidak terinfeksi bakteri lain sebelum 

diuji tantang. Ikan gurame dimasukkan ke dalam akuarium masing-masing 

sebanyak 8 ekor ke dalam 18 akuarium dan dipelihara selama 7 hari. Ikan diberi 

pakan pellet sebanyak 3 kali sehari. Ikan dipelihara selama 7 hari sampai 
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kondisinya benar-benar stabil dengan nafsu makan yang tinggi dan tidak terjadi 

kematian.  

3.5.3. Pembuatan Ekstrak Daun Sirih 

 Pada pembuatan ekstrak daun sirih (Piper betle L) Bagian tanaman yang 

diambil adalah daun yang masih segar. Daun dicuci terlebih dahulu dengan air 

mengalir dan dikering-udarakan tanpa terkena sinar matahari secara langsung 

selama 6 hari. Setelah kering kemudian daun dibelender sampai menjadi tepung 

dan diayak dengan ayakan. Serbuk daun sirih diekstrak menggunakan metode 

maserasi. Pembuatan filtrat dari serbuk daun sirih mengacu pada penelitian 

(Rachmawaty et al, 2018) serbuk daun sirih dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 

kemudian dicampur dengan etanol 90%, lalu ditutup dengan aluminium foil dan 

dibiarkan selama 5 hari untuk memperoleh filtrat ekstrak daun sirih. Hasil filtrat 

ditambah akuades 10% dan dilarutkan menggunakan stirrer kemudian 

diaplikasikan pada pakan pellet.   

3.5.4. Pencampuran Ekstrak Daun Sirih Pada Pakan 

 Pakan (pellet) dan ekstrak daun sirih ditimbang terlebih dahulu kemudian 

ekstrak ditambah akuades sebanyak 10% dari bobot pakan dan dilarutkan 

menggunakan stirrer, larutan ekstrak di tambah putih telur sebanyak 2% dari 

bobot pakan dan dimasukan kedalam botol spray kemudian di semprotkan pada 

pakan sambil diaduk hingga merata dengan menggunakan kedua tangan hingga 

homogen. Pakan dikering aginkan selama satu hari setelah kering pakan 

dimasukkan ke dalam toples lalu di simpan di dalam ruangan yang kering. Dalam 

penelitian ini tiap perlakuan diberi konsenterasi ekstrak daun sirih yang berbeda 

yaitu 0,2 g, 0,4 g, 0,6 g, 0,8 g.  

3.5.5. Penyuntikan Bakteri A. Hdyrophila ke ikan uji 

Bakteri Aeromonas hydrophila berasal dari koleksi Laboratorium 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Pontianak, Kalimantan Barat. Ikan gurame yang sudah melewati proses adaptasi 
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selanjutnya diuji tantang dengan bakteri Aeromonas hydrophila dengan cara 

disutik. Metode penyuntikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

intramuskular dengan cara penyuntikan pada bagian punggung ikan. Ikan disuntik 

dengan bakteri Aeromonas hydrophila sebanyak 0,1 ml dengan dosis pengenceran 

108 cfu/ml yang mengacu penelitian Lukistyowati dan Kurniasih (2011). 

3.5.6. Pemberian Pakan Pasca Uji Tantang 

Ikan yang telah di uji tantang dilakukan pengadaptasian selama 24 jam 

tampa diberi pakan. Pada hari kedua, ikan diberi pakan yang telah dicampurkan 

dengan ekstrak daun sirih dengan konsenterasi 0,2 g, 0,4 g, 0,6 g, 0,8 g, 

Pemberian pakan diberikan sebanyak 3% dari bobot tubuh ikan dengan frekuensi 

pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari, yakni pada pagi, siang, dan sore hari. 

Ikan yang telah diuji tantang diberikan ekstrak daun sirih pada setiap perlakuan, 

pemberian pakan mulai diamati pada hari ke 2 sampai hari ke 15.   

3.6. Variabel Pengamatan 

3.6.1. Respon Pakan 

 Respon makan pada ikan diukur secara visual dan di analisis secara 

deskriptip setiap hari, yaitu 7 hari sebelum dan 14 hari sesudah ikan diuji tantang. 

Pengamatan respon makan dilakukan dengan pemberian sekor sebagaimana yang 

dilakukan Farida (2010) sebagai berikut :  

-   = Tidak ada respon makan (pakan terkonsumsi 0−10%) 

+      = Respon makan rendah (pakan terkonsumsi 11−14%) 

++    = Respon makan sedang (pakan terkonsumsi 41−70%) 

+++  = Respon makan tinggi (pakan terkonsumsi 71−100%) 

   x   = Tidak diberi pakan 
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 Pengamatan respon makan pada ikan gurame dilakukan dari awal hingga 

akhir perlakuan. Berikut ini adalah cara perhitungan respon makan (%). 

Respon makan (%) = 
Jumlah Pakan yang dikonsumsi 

x 100% 
Jumlah pakan yang diberikan 

 
3.6.2. Gejala Klinis dan Penyembuhan Luka 

 Gejala klinis di amati secara visual setelah ikan diuji tantang sampai akhir 

masa pemeliharaan selama kurun waktu 15 hari. Perkembangan dan perubahan 

dari gejala klinis yang timbul diamati secara deskriptif dengan modifikasi dari 

Kamaludin (2011). 

3.6.3. Pengamatan kerusakan Organ Dalam 

 Pengamatan organ dalam secara deskriptip, organ dalam yang diamati 

meliputi organ hati, empedu dan ginjal. Pengamatan organ dalam dilakukan secara 

visual pada akhir masa pengamatan dengan cara membedah ikan perlakuan. 

Kelainan yang diamati berupa perubahan warna dan ukuran organ dalam. 

 3.6.4. Perubahan Bobot 

Pengukuran bobot tubuh ikan uji dilakukan pada awal dan akhir perlakuan 

menggunakan timbangan digital. Ikan pada masing-masing akuarium ditimbang 

bobot biomassanya dan dihitung nilai pertambahan bobot tiap perlakuannya. Nilai 

perubahan bobot diketahui dengan cara menghitung selisih bobot ikan pada akhir 

masa pengamatan dengan bobot awal ikan pada saat di uji tantang. Menurut 

(Effendi,1997) pertumbuhan berat relatif dapat dinyatakan dengan rumus: 

              W = Wt – Wo 

Keterangan 

Wt = Berat rata-rata akhir ikan (g)  

Wo = Berat rata-rata awal ikan (g) 
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3.6.5. Kelangsungan Hidup Ikan 

 Kelangsungan hidup ikan dilakukan pasca ikan gurame diinfeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila dengan menghitung jumlah ikan yang mati sampai hari ke-

14 pasca uji tantang. Tingkat kelangsungan hidup dapat dinyatakan sebagai 

persentase jumlah ikan yang hidup dibagi dengan jumlah ikan yang ditebar selama 

jangka waktu pemeliharaan. Tingkat kelangsungan hidup ikan dihitung dengan 

rumus yang dikemukakan (Effendi,1997) sebagai berikut :  

SR=  
Nt 

x 100 
No 

Keterangan : 

SR : Tingkat kelangsungan hidup (%) 

Nt  : Jumlah ikan yang hidup pada akhir pengamatan (ekor) 

No : Jumlah ikan awal yang hidup pada uji tantang (ekor) 

 
3.6.6. Kualitas Air 

 Sebagai data pendukung penelitian, pengamatan parameter kualitas air 

yang diamati adalah pH, suhu, DO, dan NH3. Pengkuran suhu dilakukan setiap 

hari yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan parameter kualitas air lainnya 

seperti pengukuran pH, DO dan NH3 dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir 

penelitian. 

3.6.7. Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

H0 :    Pemberian pakan ekstrak daun sirih tidak berpengaruh nyata terhadap 

kelangsungan hidup ikan gurame yang diinfeksi dengan bakteri A. 

Hydrophila. 
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Hi : Pemberian pakan ekstrak daun sirih memberikan pengaruh nyata terhadap 

kelangsungan hidup ikan gurame yang diinfeksi dengan bakteri A. 

Hydrophila. 

3.6.8. Analisis Data 

 Data respon ikan terhadap pakan, gejala klinis, pengamatan organ dalam, 

histologi dan kualitas air dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data perubahan 

bobot dan kelangsungan hidup ikan gurame yang dianalisis dengan menggunakan 

sidik ragam (ANOVA). Data didapat selama penelitian sebelum dianalisa, terlebih 

dahulu diuji kenormalannya dengan uji normalitas Lilliefors (Hanafiah, 2012). 

≤ L g (n), diterima Ho          Data normal 

 

 L g (n),  ditolak  Ho                      Data tidak normal 

  

Data yang telah diuji kenormalannya, selanjutnya diuji kehomogenannya 

dengan uji homogenitas ragam Bartlet (Hanafiah, 2012). 

 

≤ 2 (1-g) (K-1)              Data homogen 

 

 2 (1-g) (K-1)                        Data tidak homogen 

 
Tabel 3.2. Analisis keragaman pola acak lengkap. 

SK DB JK KT F hit 
F. tab 

5 % 1 % 
Perlakuan 
Galat 

t – 1  
t (r – 1) 

JKP 
JKG 

KTP 
KTG 

KTP/KTG   

Total       
Total       

Sumber Hanafiah (2012) 

 

Jika L hit    

 

Jika  hit 
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Keterangan :   

SK = sumber keragaman  p  = treatment / perlakuan 

dB = derajat bebas   r = replication / ulangan  

JK = jumlah kuadrat   JKP = jumlah kuadrat perlakuan 

KT = kuadrat  tengah   JKG = jumlah kuadrat galat 

Setelah diperoleh nilai Fhitung  maka hasilnya dapat dibandingkan  dengan 

tabel 5% dan 1% dengan ketentuan sebagai berikut yaitu : 
 

1. Jika Fhitung < Ftabel  5% perlakuan tidak berbeda nyata 

2. Jika Ftabel 5% ≤ Fhitung < Ftabel 1%, maka perlakuan berbeda nyata (*) 

3. Jika Fhitung ≥ Ftabel 1% maka perlakuan berbeda sangat nyata (**) 

 
Jika analisis sidik ragam berbeda nyata atau berbeda sangat nyata Fhit≥ 

Ftab 5% maka perhitungan dilanjutkan dengan uji lanjut, dan untuk menentukan 

uji lanjut maka dilakukan perhitungan koefisien keragaman (KK) yaitu dengan 

rumus (Hanafiah, 2012). 

 

KK = ヂ懲脹 弔銚鎮銚痛彿  x 100 

Keterangan : 

KK   = Koefisien Keragaman 

KT Galat = Kuadrat Tengah Galat 

駅  = Jumlah Rata-rata 

 
Berdasarkan nilai koefisien keragaman (KK) dapat menonjolkan suatu 

perlakuan untuk uji lanjut berdasarkan hubungan dengan derajat ketelitian hasil 

uji beda pengaruh perlakuan terhadap data percobaan, maka dapat dibuat 

hubungan KK dan macam uji beda yang sebaiknya dipakai, yaitu: 
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1. Jika KK besar, (minimal 10% pada kondisi homogen atau minimal 20% pada 

kondisi heterogen), uji lanjut yang sebaiknya digunakan adalah uji Duncan, 

karena uji ini dapat dikatakan teliti. 

2. Jika KK sedang, (antara 5−10% pada kondisi homogen atau antara 10−20% 

pada kondisi heterogen), uji lanjut sebaiknya dipakai adalah uji BNT (Beda 

Nyata Terkecil). Karena uji ini dapat dikatakan juga berketelitian sedang. 

ンく Jika KK kecil, (antara 5% pada kondisi homogen atau maksimal 10% pada 

kondisi heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya dipakai adalah uji BNJ (Beda 

Nyata Jujur) karena uji ini tergolong kurang teliti. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Respon Makan  

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan 

adalah respon makan, semakin baik respon makan maka jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ikan semekain banyak. respon pakan ikan yang baik akan 

mempengaruhi efektivitas dalam menunjang upaya mengobati ikan yang sakit. 

Semakin banyak jumlah pakan yang dikonsumi oleh ikan selama masa penelitian, 

akan berpengaruh terhadap jumlah serapan ekstrak daun sirih yang terkandung pada 

pakan dan semakin efektif mempercepat proses pengobatan serta meningkatkan 

kelangsungan hidup ikan gurame yang terserang penyakit. Selain itu, banyak 

sedikitnya jumlah pakan yang dikonsumsi ikan gurame dipengaruhi oleh kualitas 

pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.  

Pengukuran respon makan ikan gurame dilakukan secara visual dengan 

pemberian skor sebelum dan sesudah perlakuan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dan konsentrasi terbaik pada pemberian pakan yang 

diaplikasikan dengan ekstrak daun sirih dengan konsentrasi yang berbeda. Hasil 

penelitian yang dilakukan selama dua puluh dua hari, menjelaskan bahwa jumlah 

konsumsi pakan harian ikan gurame pada perlakuan kontrol positif (KP), kontrol 

negatif (KN) dan pemberian ekstrak daun sirih (0,2 g, 0,4 g, 0,6 g, dan 0,8 g) dari 

H-7 sampai H-1 sebelum uji tantang dan H 1 sampai H 15 pasca uji tantang dapat 

dilihat pada (Lampiran 1). Setiap perlakuan memiliki jumlah pakan dan konsumsi 

pakan yang bervariasi. Tingkat respon makan ikan gurame selama pengamatan 

dapat diamati pada tabel 4.1. berikut. 
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Tabel 4.1.  Rata–rata Respon makan ikan gurame pada perlakuan pemberian kontrol 
positif (KP), kontrol negatif (KN) dan pemberian ekstrak daun sirih (0,2 g, 0,4 g, 
0,6 dan 0,8 g) selama masa penelitian. 

Hari ke A (KP) B (KN) C (0,2 g) D (0,4 g) E (0,6 g) F (0,8 g) 
-7  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-6  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-5  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-4  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-3  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-2  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
-1  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 
0 x x x x x x 
1 札 札  札 札 札 札 
2  +  +++  +  +  +  + 
3  +  +++  ++  +  ++  + 
4  +  +++  ++  +  ++  ++ 
5  +  +++  ++  +  ++  ++ 
6  +  +++  ++  ++  ++  ++ 
7  +  +++  ++  ++  ++  ++ 
8  +  +++  ++  ++  ++  ++ 
9  +  +++  ++  ++  ++  ++ 
10  +  +++  ++  ++  +++  ++ 
11  +  +++  ++  +++  +++  +++ 
12  +  +++  +++  +++  +++  +++ 
13  ++  +++  +++  +++  +++  +++ 
14  ++  +++  +++  +++  +++  +++ 
15 +  +++  +++  +++  +++  +++ 

Keterangan :  x  = Tidak diberi pakan   

                       札    = Tidak ada respon makan (ぇ pakan terkonsumsi 0-10%)    

                      +   = Respon makan rendah (ぇ pakan terkonsumsi 11-40%)  

                     ++  = Respon makan sedang (ぇ pakan terkonsumsi 41-70%)    

                  +++   = Respon makan tinggi (ぇ pakan terkonsumsi 71-100%) 

    
Berdasarkan tabel 4.1 masing-masing perlakuan pada hari -1 sampai hari -

7 sebelum ikan di infeksi dengan bakteri Aeromonas hydrophila ikan gurame 

memiliki respon makan tinggi karena kondisi tubuh ikan normal sehingga nafsu 

makan ikan tinggi. Jumlah pakan yang diberikan setiap perlakuan dihitung untuk 

menggambarkan respon makan ikan terhadap pakan yang diberikan. Hari ke 1 pasca 
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infeksi ikan tidak ada respon pakan karena ikan yang disuntik tentunya akan 

mengalami stress akibat perlakuan penyuntikan yang diberikan pada ikan. Menurut 

Kurniawan (2010), salah satu pemicu stres ikan adalah pada saat penyuntikan. Pada 

Hari ke 2 semua perlakuan diberi pakan dengan campuran ekstrak daun sirih dengan 

konsentrasi berbeda. Perlakuan A (KP) dan perlakuan B (KN) tidak diberi ekstrak 

daun sirih dalam pakan yang diberikan. Sedangkan perlakuan C menggunakan 0,2 

g ekstrak daun sirih, perlakuan D 0,4 g, perlakuan E 0,6 g, dan perlakuan F 0,8 g.   

Respon makan ikan gurame perlakuan A (KP) menunjukkan penurunan 

pada hari ke 2 pasca di infeksi bakteri sampai hari ke 12 sehingga konsumsi makan 

ikan memiliki jumlah yang menurun respon makan ikan gurame perlakuan A (KP) 

menurun karena tubuh ikan mengalami penurunan daya tahan akibat tidak ada zat 

antibakteri dalam pakan sehingga respon makan menurun. Ikan gurame  mengalami 

perubahan tingkah laku terutama pada respon terhadap pakan yang diberikan. 

Reaksi rangsangan nafsu makan ikan menjadi menurun akibat terinfeksi A. 

Hydrophila. Pada hari ke 13 Sampai hari 14 respon makan ikan gurame perlakuan 

A (KP) menunjukkan tingkat sedang dan pada hari ke 15 kembali menurun.  Pada 

perlakuan B (KN) respon pakan dari hari ke 2 sampai hari ke 15 menunjukkan 

respon makan yang tinggi karena perlakuan B (KN) ikan gurame tidak di infeksi 

bakteri A. Hydrophila.  

Perlakuan C 0,2g ekstrak daun sirih pada hari 2 pasca di infeksi bakteri 

menunjukkan respon pakan yang rendah karena ikan masih mengalami stress 

sehingga metabolisme dalam tubuh lemah dan respon makan menurun. hari ke . 

sampai hari ke 11 respon makan ikan gurame menunjukkan tingkat sedang karena 

ikan sudah merespon kandungan ekstrak daun sirih yang di campurkan kedalam 

pakan. Pada hari ke 12 sampai hari ke 15 respon makan ikan gureme menunjukkan 

respon makan yang tinggi karena kandungan ekstrak daun sirih bereaksi melawan 

bakteri A. hydrophila dalam tubuh ikan.  

Perlakuan D 0,4g ekstrak daun sirih pada hari ke 2 sampai hari ke 5 pasca 

di infeksi bakteri menunjukkan respon pakan yang rendah karena ikan masih 

mengalami stress sehingga metabolisme dalam tubuh lemah dan respon makan 

menurun. Hari ke 6 sampai hari ke 10 respon makan ikan gurame menunjukkan 
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tingkat sedang karena ikan sudah merespon kandungan ekstrak daun sirih yang di 

campurkan kedalam pakan. Pada hari ke 11 sampai hari ke 15 respon makan ikan 

gureme menunjukkan respon makan yang tinggi karena kandungan ekstrak daun 

sirih bereaksi melawan bakteri A. hydrophila dalam tubuh ikan.  

Perlakuan E 0,6g ekstrak daun sirih pada hari 2 pasca di infeksi bakteri 

menunjukkan respon pakan yang rendah karena ikan masih mengalami stress 

sehingga metabolisme dalam tubuh lemah dan respon makan menurun. Hari ke 3 

sampai hari ke 9 respon makan ikan gurame menunjukkan tingkat sedang karena 

ikan sudah merespon kandungan ekstrak daun sirih yang di campurkan kedalam 

pakan. Pada hari ke 10 sampai hari ke 15 respon makan ikan gureme menunjukkan 

respon makan yang tinggi karena kandungan ekstrak daun sirih bereaksi melawan 

bakteri A. hydrophila dalam tubuh ikan.  

Perlakuan F 0,8g ekstrak daun sirih pada hari ke 2 sampai hari ke 3 pasca di 

infeksi bakteri menunjukkan respon pakan yang rendah karena ikan masih 

mengalami stress sehingga metabolisme dalam tubuh lemah dan respon makan 

menurun. Stres dapat mengakibatkan ikan menjadi kepekaan terhadap penyakit. 

Stres adalah kondisi dimana pertahanan tubuh ikan menurun, dan stres merupakan 

salah satu kunci terjadinya infeksi yang peranannya sangat dominan (Affandi dan 

Tang, 2002). Hal ini di karenakan tubuh ikan belum mampu melawan bakteri A. 

hydrophila yang mengambil kesempatan dalam tubuh ikan untuk beraktivitas. Hari 

ke 4 sampai hari ke 10 respon makan ikan gurame menunjukkan tingkat sedang 

karena ikan sudah merespon kandungan ekstrak daun sirih yang di campurkan 

kedalam pakan. Pada hari ke 11 sampai hari ke 15 respon makan ikan gureme 

menunjukkan respon makan yang tinggi karena kandungan ekstrak daun sirih 

bereaksi melawan bakteri A. hydrophila dalam tubuh ikan.  

Menurut Aniputri et al., (2014) semakin baik respon makan ikan semakin 

cepat pula terjadi proses penyembuhan. Ikan yang memiliki nafsu makan yang baik 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga ikan aktif bergerak (Muslim 

et al., 2009). Perlakuan E (0,6g) ekstrak daun sirih menunjukkan respon pakan yang 

lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan dengan perlakuan A (KN), C 

(0,2g), D (0,4g), dan F (0,8g). Hal ini menandakan bahwa pada perlakuan E (0,6g) 
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memiliki konsentrasi yang terbaik. Ekstrak daun sirih (0,6g) memberi pengaruh 

terhadap respon makan ikan gurame. Kandungan saponin dan flavonoid dapat 

meningkatkan nafsu makan serta meningkatkan kecernaan ikan (Samsugiantini, 

2006). 

4.2. Gejala Klinis dan Peyembuhan Luka  

Ikan gurame yang diamati menunjukkan gejala klinis yang ditandai adanya 

perubahan bentuk fisik, tingkah laku, dan respon terhadap pakan pasca uji tantang 

bakteri A. hydrophila. Patogenitas diamati secara visual dengan memperhatikan 

gejala klinis yang tampak setiap hari setelah ikan diuji tantang sampai akhir masa 

pemeliharaan selama kurun waktu 15 hari. Gejala klinis yang muncul pada 

perlakuan dosis dan kontrol positif berupa radang, hemoragi dan tukak.  

 

Perlakuan A Kontrol Positif (KP) 

 

 

 

 

 

 

  Hari ke 3 (radang)         Hari ke 6 (radang dan hemoragi) 

 

 

 

 

 

 

      Hari ke 9 (radang dan tukak)                                      Hari ke 12 (tukak) 
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       Hari ke 15 (tukak) 

Gambar 4.1. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan A (KP). 

 

Perlakuan B Kontrol Positif (KN) 

 

 

 

 

 

 

Hari ke 3 (Normal)           Hari ke 6 (Normal) 

 

  

 

 

 

 

 

Hari ke 9 (Normal)          Hari ke 12 (Normal) 

 

 

 

 



ンヰ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Hari ke 12 (Normal) 

Gambar 4.2. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan B (KN). 

 

Perlakuan C Ekstrak Daun sirih 0,2 g/ 100 g Pakan 

 

 

 

 

 

 

  Hari ke 3 (radang)            Hari ke 6 (radang) 

 

 

 

 

 

 

 

     Hari ke 9 (radang dan hemoragi)            Hari ke 12 (tukak) 
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      Hari ke 15 (tukak) 

Gambar 4.3. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan C (0,2 g) 

 

Perlakuan D Ekstrak Daun sirih 0,4 g/100 g Pakan 

 

 

 

 

 

 

  Hari ke 3 (radang)          Hari ke 6 (radang dan hemoragi) 

 

 

 

 

 

 

 

   Hari ke 9 (tukak)           Hari ke 12 (tukak) 
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         Hari ke 15 (tukak mengering) 

Gambar 4.4. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan D (0,4 g). 

 

Perlakuan E Ekstrak Daun sirih 0,6 g/100 g Pakan 

 

 

 

 

 

 

    Hari ke 3 (radang)          Hari ke 6 (radang dan hemoragi) 

 

 

 

 

 

 

 

      Hari ke 9 (tukak)            Hari ke 12 (tukak mengering) 
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      Hari ke 15 (tukak mengering) 

Gambar 4.5. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan E (0,6 g) 

 

Perlakuan F Ekstrak Daun sirih 0,8 g/100 g Pakan 

 

 

 

 

 

 

                Hari ke 3 (radang)              Hari ke 6 (radang dan tukak) 

 

 

 

 

 

 

 

     Hari ke 9 (tukak)           Hari ke 12 (tukak) 
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        Hari ke 15 (tukak mengering) 

Gambar 4.6. Pengamatan gejala klinis ikan gurame pada hari ke 3,6,9,12 dan 15 
pada perlakuan F (0,8 g) 
  

Berdasarkan gejala klinis ikan gurame pasca uji tantang, semua perlakuan 

menunjukkan gejala radang bagian punggung ikan kecuali perlakuan kontrol 

negatif (KN). Hal ini di karenakan bakteri A. hydrophila mulai bereaksi dan 

menyebar ke seluruh tubuh ikan. Peradangan tubuh ikan ditandai warna kemerahan 

yang tampak menyebar di tubuh ikan. Radang merupakan gejala yang timbul akibat 

adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh inang dan menyebabkan infeksi. 

Gejala yang nampak adalah berupa pembengkakan pada permukaan tubuh dan 

adanya perubahan warna. Hemoragi merupakan suatu proses keluarnya darah dari 

sistem pembuluh darah sebagai akibat adanya luka. Tukak adalah luka terbuka 

akibat lepasnya jaringan otot yang sudah mati pada permukaan tubuh. Penyuntikan 

yang dilakukan secara intramuscular akan menunjukkan gejala serangan yang 

tampak  dari  luar  berupa  borok  pada  kulit  yang  menembus  ke  arah  daging 

(Supriyadi dan Taufik, 1981 dalam Haliman, 1993).  

Perubahan tingkah laku ikan gurame pasca perlakuan yaitu nafsu makan 

menurun, berenang menyendiri disertai gerakan renang yang tidak aktif. Posisi 

renang ikan yang diinfeksi bakteri A. hydrophila menjadi miring karena kehilangan 

keseimbangan dalam tubuh (Haryani et al., 2012). Hari ke 3 pasca penyuntikan, 

ikan gurame semua perlakuan kecuali perlakuan kontrol negatif (KN), 

menunjukkan gejala lendir yang berlebih, peradangan, sirip punggung geripis dan 

sisik terkelupas, timbul ulcer dan terjadi kerusakan daging. Gejala klinis yang 
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ditimbulkan pasca infeksi yaitu adanya peradangan pada bekas suntikan, hemoragi 

hingga berkembang menjadi tukak (Wahjuningrum et al., 2013). 

 Perlakuan A (KP) mengalami pergantian gejala klinis secara berlanjut dari 

peradangan pada bekas suntikan penyebaran bakteri A. hydrophila dalam tubuh 

ikan berlanjut pada gejala hemoragi dan nekrosis ditandai dengan timbulnya luka 

pada bagian luar tubuh. Kerusakan pada permukaan tubuh ikan yang terinfeksi 

disebabkan oleh enzim-enzim eotoksin dari A. hydrophila seperti protease dan 

elastase karena pada jaringan otot dan saluran pembuluh darah terdapat banyak 

kandungan protein (Kamaludin, 2011). Bekas suntikan di punggung bagian 

intramuskular terlihat berwarna kemerahan dan membesar ke tengah bagian tubuh. 

Gejala peradangan (inflamasi) yang ditandai dengan pembengkakkan dan warna 

kemerahan pada bekas suntikan, kemudian berlanjut menjadi luka yang semakin 

membesar (Haryani, 2012). Ikan gurame tiap perlakuan menunjukkan tingkah laku 

agresif dan berkumpul di dekat aerasi. Hal ini di karenakan ikan gurame mulai 

beradaptasi dengan kondisi yang sakit pasca diinfeksi bakteri A. hydrophila. Bakteri 

A. hydrophila mengganggu keseimbangan berenang sehingga ikan menjadi 

abnormalitas dan berenang menjadi lamban (Lestari, 2006)  

Hari ke 6 perlakuan A dan C mengalami gejala peradangan berlanjut 

menjadi tukak dan pendarahan (hemoragi) yang dicirikan keluarnya darah dari kulit 

serta mengelupasnya sisik pada tubuh ikan. Sedangkan perlakuan D dan E 

mengalami gejala tukak sedang dan perlakuan F mengalami gejala tukak.  

Pada hari ke 9 luka pada ikan gurame pada perlakuan A (KP) membesar dan 

menyebabkan kematian pada ikan. Hal ini di karenakan tidak adanya kandungan 

antibakteri pada pakan perlakuan A sehingga penyebaran bakteri A. hydrophila 

meningkat. Pada perlakuan B (KN) masih normal, pada perlakuan C, D dan F ikan 

gurame masih mengalami tukak dan hemoragi, sedangkan perlakuan E gejala tukak 

mulai mengecil. Proses penyembuhan luka pada sebagian ikan uji mulai terjadi 

pada hari ke 12 sampai hari ke 15 untuk perlakuan D (0,4 g), E (0 ,6 g) dan F (0,8). 

Proses pemulihan morfologi ditandai dengan adanya daging ikan mulai tertutupi 

jaringan-jaringan baru bekas luka pasca infeksi bakteri A. hydrophila.  
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Diameter luka yang terjadi mengalami sedikit penyempitan dengan waktu 

yang lebih lambat, terutama pada perlakuan kontrol positif. Hal ini terjadi, karena 

rusaknya jaringan limfomieloid sehingga ikan uji tidak mampu meningkatkan 

mekanisme respons imunitasnya, akibatnya banyak ikan uji yang mati pada 

perlakuan ini. Limfomieloid merupakan organ pembentuk respons imun dan darah 

pada ikan, yang terdiri dari jaringan limfoid (organ yang merespons antigen) dan 

mieloid (organ penghasil darah) bergabung menjadi satu (Affandi & Tang 2002). 

Adanya penambahan ekstrak daun sirih dengan konsenterasi yang berbeda 

pada pakan memberikan hasil yang lebih baik ditinjau dari diameter luka yang lebih 

sempit serta proses penyembuhannya yang relatif lebih cepat dibandingkan tanpa 

pemberian ekstrak daun sirih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem imun pada ikan 

tersebut bekerja sebagai akibat adanya pemberian imunostimulan pada pakan yang 

termakan dan masuk ke dalam tubuh ikan. Pemberian konsenterasi tersebut, diduga 

mampu meningkatkan produk jaringan limfomieloid untuk menghasilkan sel-sel 

darah dan meningkatkan respons imunitas ikan terhadap serangan patogen. 

Peningkatan daya tahan tubuh ikan diduga karena adanya senyawa alkaloid yang 

dibawa aliran darah menuju sel-sel tubuh, akibatnya, sel-sel tersebut menjadi lebih 

aktif, sehat dan terjadi perbaikan struktur maupun fungsi serta bersifat detoksifikasi 

yang mampu menetralisir racun yang dihasilkan oleh bakteri A. hydrophila. 

Kemampuan antibakteri pada daun sirih dipengaruhi oleh kandungan senyawa 

metabolit sekunder flavonoid. Flavonoid dapat berperan sebagai antibakteri melalui 

mekanisme perusakan membran sel (Bhalodia dan Shukla, 2011). Mekanisme 

antibakteri pada flavonoid mempengaruhi proses enzimatis bakteri dengan cara 

menginaktifkan enzim pada sel mikroba (Darmawi et al., 2013).  Menurut Angka 

et al. (2004), flavonoid bersifat antiinflamasi sehingga dapat mengurangi 

peradangan serta membantu mengurangi rasa sakit bila terjadi pendarahan atau 

pembengkakan pada luka, bersifat antibakteri dan antioksidan. 

 Berdasarkan hasil pengobatan ikan gurame dengan ekstrak daun sirih 

diperoleh hasil terbaik pada perlakuan E dengan konsentrasi 0,6 g/100 g pakan, 

ditinjau dari diameter luka yang lebih sempit serta proses penyembuhannya yang 

relatif lebih cepat dari perlakuan lainnya. Karena kandungan ekstrak daun sirih 0,6 
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g/ 100 g pakan bekerja lebih optimal dibandingkan dengan perlakuan lainnya, hal 

ini dikarenakan kandungan flavonoid dapat mengurangi peradangan dan 

meningkatkan sistem imun ikan sehingga efektif diberikan pada ikan yang terserang 

penyakit bakteri A. hydrophila. 

4.3. Pengamatan Kerusakan Organ Dalam  

Pengamatan terhadap perubahan organ dilakukan dengan membedah tubuh 

ikan gurame pada akhir perlakuan (hari ke 16 pasca infeksi bakteri A. hydrophila). 

Pengamatan dilakukan terhadap organ dalam antara lain hati, ginjal dan empedu. 

Hasil pengamatan organ dalam ikan gurame pada masa akhir penelitian diketahui 

dan perbedaan di antara perlakuan baik perlakuan kontrol positif (KP), kontrol 

negatif (KN), perlakuan dosis 0,2 g/ 100 g pakan, 0,4 g/ 100 g pakan, 0,6 g/100 g 

pakakan dan 0,8 g/ 100 g pakan yang dapat dilihat pada pada tabel 4 dan gambar 

10. 

 

 

 

 

 

 

                   Perlakuan A (KP)         Perlakuan B (KN)    

Keterangan :A Hati       : Merah pucat       Keterangan :A Hati  : Merah kecoklatan 

        B Ginjal    : Merah gelap       B Ginjal : Merah gelap 

        C Empedu : Biru kehitaman           C Empedu : Hijau cerah 

 

 

 

 

 

 

A B C 
A 

B 
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      Perlakuan C 0,2 g                               Perlakuan D 0,4 g 

Keterangan :A Hati : Merah kecoklatan        Keterangan :A Hati : Merah kecoklatan 

        B Ginjal : Merah kecoklatan         B Ginjal : Merah gelap 

        C Empedu : Hijau muda          C Empedu : Hijau muda 

 

 

 

 

 

 

    Perlakuan E 0,6 g          Perlakuan F 0,8 g 

Keterangan :A Hati : Merah kecoklatan    Keterangan :A Hati : Merah kecoklatan 

        B Ginjal : Merah kecoklatan      B Ginjal : Merah kecoklatan 

        C Empedu : Hijau muda       C Empedu : Hijau tua 
 

Gambar 4.7. Pengamatan kerusakan organ dalam. 

Organ dalam yang diamati berupa organ hati, empedu dan ginjal. Hasil 

pengamatan menunjukan bahwa organ dalam pada perlakuan dosis 0,2 g, 0,4 g dan 

0,6 g memiliki kondisi yang sama atau mendekati perlakuan kontrol yang ada pada 

perlakuan kontrol negatif (normal), yaitu hati berwarna merah kecoklatan, empedu 

berwarna hijau dan ginjal berwarna merah gelap. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Setiaji (2009) organ dalam ikan normal yaitu hati berwarna merah coklat, empedu 

berwarna hijau dan ginjal bewarna merah gelap/merah kecoklatan. Sedangkan pada 

perlakuan kontrol positif menunjukan perbedaan yaitu kelainan organ dalam seperti 

A B C A B C 

A B C A B C 
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organ hati yang berwarna kuning kecoklatan, empedu berwarna biru kehitaman, 

ginjal berwarna merah pucat.  

Menurut Kordi dan Ghufran (2004) ikan yang mengalami sakit setelah 

dibedah akan terlihat perubahan warna pada organ hati, jantung dan limpa menjadi 

warna kekuning-kuningan, kemerahan atau terjadi perdarahan. Patogenitas bakteri 

A. hydrophila mengakibatkan menurunnya fungsi organ hati, ginjal, dan empedu. 

Organ-organ tersebut mengalami pembengkakan dan perubahan warna. Hati 

merupakan organ yang penting yang mensekresikan bahan untuk proses 

pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak, berwarna 

merah kecoklatan, tersusun oleh sel-sel hati (hepatosit). Menurut Angka (2005), 

bakteri A. hydrophila mampu mengeluarkan eksotoksin yang menyebabkan 

kerusakan pada organ target yaitu hati dan ginjal serta akan menimbulkan 

perubahan histopatologi pada organ tersebut. 

 Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring darah dan 

mengambil sampah sisa metabolisme dari darah tersebut. Sampah metabolisme ini 

akan dikeluarkan dalam bentuk urine. Bentuk ginjal pada ikan pada umumnya 

pipih, berbentuk memanjang, berwarna merah gelap dan terletak di bagian dorsal 

dari rongga perut, tepat di bagian ventral dari vertebrae. Secara histologi, ginjal 

tersusun dari tubula ginjal atau nephron. Ada 2 macam bentuk dari tubula ini dan 

dikenal dengan istilah “renal corpuscle yang berbentuk seperti corong” dan 

“convoluted corpuscle yang merupakan saluran yang bergulung-gulung”. Renal 

corpuscle tersusun dari kapsula Bowman dan glomerulus. Pada ikan sakit/ kondisi 

yang tidak menguntungkan, sel-sel pada kapsula Bowman dan glomerulus ini akan 

mengalami degenerasi/ kerusakan (Windarti, 2010), maka ginjal rentan untuk 

terserang bakteri A. hydrophila yang bersifat sistemik. Seperti yang terlihat pada 

ikan perlakuan kontrol positif. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung 

kecil bulat, oval atau memanjang dan berwarna hijau, organ ini disebut kantung 

empedu yang berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan bile yang telah 

mengalami pemekatan (Fujaya, 2004). Karena fungsi hati terganggu akibat infeksi 

bakteri A. hydrophila maka kantung empedu menampung cairan bile yang kurang 

maksimal dalam mengalami pemekatan dan berwarna biru. Seperti yang terlihat 
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pada hati dan empedu ikan kontrol positif. Perubahan warna empedu disebabkan 

karena terhambatnya pembongkaran eritrosit menjadi hemin menjadi zat asal warna 

empedu menjadi menurun (Sari et al., 2013). 

Menurut Angka (2005) toksin yang dihasilkan oleh bakteri A. hydrophila 

adalah eksotoksin serta dinding sel berupa fosfolipid dan karbohidrat 

(Lipopolysacharida) yang dikenal sebagai endotoksin. Endotoksin dapat 

menyebabkan radang, demam dan rejatan (shock) pada hewan inang. Endotoksin 

dilepaskan hanya bila sel bakteri tersebut hancur kerena lisis. Karena itu, umumnya 

endotoksin hanya memegang peranan membantu dalam menyebarkan penyakit. 

Perubahan warna hati dan empedu adalah kerena masa infeksi, kerja hati 

untuk menimbun zat-zat metabolik dan serta menetralkannya kembali menjadi 

meningkat. Karena kinerja hati yang meningkat itulah, pigmen warna yang tampak 

pada empedu juga mengalami peningkatan. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri A. 

hydrophila sebagai produk ekstraseluler merupakan racun bagi ikan yang dapat 

menyebabkan perubahan warna dan struktur organ dalam organisme yang terinfeksi 

(Lallier dan Daigneault, 1984). Pada masa akhir penelitian diketahui adanya 

perbedaan di antara perlakuan baik perlakuan A (KP), B (KN), C (0,2 g) D (0,4 g), 

E (0,6 g) dan F (0,8 g). Hasil pengamatan pada tiap perlakuan menunjukkan 

konsentrasi 0,2 g, 0,4 g dan 0,6 g mendekati angka kesembuhan ditandai warna 

organ dalam kembali membaik pasca pengobatan. 

4.4. Perubahan Bobot 

Pengukuran bobot tubuh ikan uji dilakukan pada awal dan akhir perlakuan. 

Nilai perubahan bobot diketahui dengan cara menghitung selisih bobot ikan pada 

akhir masa pengamatan dengan bobot awal ikan pada saat di uji tantang. Respon 

makan mempengaruhi hasil perubahan bobot pada ikan. Perubahan bobot ditandai 

banyak sedikitnya pakan yang diserap oleh tubuh sebagai kelangsungan hidup ikan. 

Tinggi rendahnya respon makan pada ikan uji berkaitan berat dengan pertambahan 

bobot. 
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Gambar 4.8. Grafik Perubahan Bobot Ikan gurame Selama Penelitian 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 

5% (P > 0,05). 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa ikan gurame pada perlakuan A (KP) 

memiliki pertambahan bobot rata-rata 1.38±0.18 yang merupakan perlakuan 

terendah dari perlakuan C, D, E dan F. Rendahnya bobot ikan disebabkan tidak 

adanya kandungan ekstrak dalam pakan yang menghambat pertumbuhan bakteri 

sehingga daya tahan ikan gurame menurun, Perlakuan B (KN) memiliki 

pertambahan bobot sebesar 3.01±0.70 yang memiliki  peningkatan tertinggi bobot 

tubuh ikan pasca diberi pakan tampa kandungan ekstrak daun sirih. Peningkatan 

bobot tubuh ikan ditandai dengan respon makan ikan. Pertambahan bobot ikan 

selanjutnya ditunjukkan perlakuan C (0,2 g) dengan bobot tubuh rata-rata sebesar 

2.08±0.61 perlakuan D (0,4 g) sebesar 1.74±0.18 perlakuan E (0,6 g) memiliki 

pertambahan bobot sebesar 2.92±0.33 dan perlakuan F (0,8 g) memiliki 

pertambahan bobot sebesar 2.18±0.22. Peningkatan bobot tubuh ikan diliputi oleh 

besarnya jumlah pakan yang dikonsumsi ikan gurame pasca perlakuan. Semakin 

baik respon makan ikan semakin cepat pula terjadi proses penyembuhan dan 

peningkatan bobot ikan (Aniputri et al., 2014).   

Hasil analisa sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap 

pencampuran ekstak daun sirih dalam pakan terhadap bobot ikan gurame. Analisis 

varians yang diperoleh yaitu F hitung sebesar 7.00 maka Fhit > Ftabel 5% dan 

Ftabel 1% maka perlakuan dinyatakan berbeda sangat nyata. Perhitungan Koefisien 

Keragaman diperoleh nilai sebesar 19.11% sehingga selanjutnya dilakukan uji 
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lanjut Duncan. Hasil uji lanjut Duncan disimpulkan bahwa perlakuan A tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan C, D dan F. Perlakuan B tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan E, namun berbeda nyata dengan perlakuan A, C, D dan perlakuan 

F. 

Dari hasil penelitian menunjukkan enam perlakuan berbeda nyata, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak daun sirih efektif digunakan pada 

pengobatan ikan yang terserang bakteri A. hydrophila dengan konsentrasi terbaik 

0,6 g/100 g pakan. Konsentrasi ekstrak daun sirih yang berbeda menghasilkan 

kenaikan pada bobot tubuh ikan. Perlakuan E memiliki nilai bobot rata-rata lebih 

baik dari perlakuan lainnya kecuali perlakuan Kontrol Negatip (KN). Pengobatan 

yang efektif disebabkan oleh adanya senyawa polar seperti flavonoid, dan tanin 

yang dapat bekerja sebagai antimikroba dengan cara merusak membran sitoplasma 

dan membunuh sel epidermis. Flavonoid berfungsi sebagai anti inflamasi flavanoid 

yang bersifat lipofilik mempunyai kemampuan akan merusak membran sel mikroba 

(Asti, 2009). Menurut Angka et al. (2004), flavonoid bersifat antiinflamasi 

sehingga dapat mengurangi peradangan serta membantu mengurangi rasa sakit bila 

terjadi pendarahan atau pembengkakan pada luka, bersifat antibakteri dan 

antioksidan. Sedangkan tannin bersifat sebagai antiseptik pada luka permukaan, 

bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi pada kulit, 

mukosa dan melawan infeksi pada luka (Mursito, 2002). Tannin merupakan 

senyawa polifenol yang diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel 

sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya 

permeabilitas sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuha sel 

mikroba terhambat atau bahkan mati (Ajizah, 2004).  

Pemberian ekstrak daun sirih 0,6 g/100 g pakan memiliki jumlah kematian 

kumulatif yang lebih rendah dari pada perlakuan lainya. Menurut Abdullah (2008), 

semakin besar konsumsi pakan maka semakin besar kesempatan ikan tersebut untuk 

memperoleh nutrien (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral), serta bahan 

aktif lainnya yang dimasukkan ke dalam pakan, sehingga energi tersebut dapat 

dipergunakan untuk pemeliharaan, proses metabolisme, aktivitas fisik dan 

pertumbuhan. Penggunaan ekstrak daun sirih memberi pengaruh terhadap 



ヴン 
 

 

perubahan bobot ikan, namun jika konsenterasi ekstrak daun sirih yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan racun bagi ikan sehingga pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan akan berpengaruh. 

4.5. Tingkat Kelangsungan Hidup Ikan 

Kelangsungan hidup merupakan sejumlah organisme yang hidup pada akhir 

pemeliharaan yang dinyatakan dalam persentase. Nilai kelangsungan hidup akan 

tinggi jika faktor kualitas air dan kuantitas pakan serta kualitas lingkungan. 

Sebaliknya ikan akan mengalami mortalitas yang tinggi jika berada dalam kondisi 

stress, terutama disebabkan kurangnya makanan dan kondisi lingkungan yang 

buruk sehingga munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri A. 

hydrophila. Kelangsungan hidup merupakan persentase jumlah organisme yang 

hidup pada akhir pemeliharaan. Persentase kelangsungan hidup ikan gurame dapat 

di lihat pada gambar 4.9.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9. Grafik kelangsungan hidup ikan gurame. 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

dalam (P < 0,05). 

 Pemeliharaan ikan gurame selama 15 hari pada perlakuan A (KP) tanpa 

ekstrak daun sirih yang diuji tantang bakteri A. hydrophila memiliki nilai 

kelangsungan hidup terendah sebesar 50%±0.00. Pada perlakuan 0,2 g, 0,4 g, 0,6g 

dan 0,8 g menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata. Kelangsungan hidup 

tertinggi pada perlakuan B (KN) yaitu sebesar 100%±0.00, dan perlakuan ekstrak 

daun sirih tertinggi adalah perlakuan E (0,6 g) sebesar 75%±12.50. 

ヵヰがヰヰ ;

ヱヰヰがヰヰ H

ヵΒがンン ;I
ヶヶがヶΑ I

Αヵがヰヰ S ΑヰがΒン IS

ヰがヰヰ

ヲヰがヰヰ

ヴヰがヰヰ

ヶヰがヰヰ

Βヰがヰヰ

ヱヰヰがヰヰ

ヱヲヰがヰヰ

A ふKPぶ B ふKNぶ C ふヰがヲｪぶ D ふヰがヴｪぶ E ふヰがヶｪぶ F ふヰがΒｪぶ

KE
LA

NG
SU

NG
AN

 H
ID

UP
 Х

PERLAKUAN



ヴヴ 
 

 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap 

pencampuran ekstak daun sirih dalam pakan terhadap kelangsungan hidup ikan 

gurame. Analisis varians yang diperoleh yaitu F hitung sebesar 34,78 maka 

diperoleh Fhitung ≥ Ftabel 1% dan 5% maka perlakuan berbeda sangat nyata. 

Perhitungan Koefisien Keragaman diperoleh nilai sebesar 7.83% sehingga 

selanjutnya dilakukan uji BNT. 

Hasil uji BNT yaitu perlakuan A dengan perlakuan B, E, dan F berbeda 

sangat nyata. Perlakuan A dengan perlakuan C tidak berbeda nyata. Perlakuan A 

dengan perlakuan D berbeda nyata. Perlakuan B dengan perlakuan C, D, E dan F 

berbeda sangat nyata. Perlakuan C dengan perlakuan D dan F tidak berbeda nyata. 

Perlakuan C dengan perlakuan E berbeda nyata. Perlakuan D dengan E dan F tidak 

berbeda nyata. Perlakuan E dengan perlakuan F tidak berbeda nyata. 

 Berdasarkan hasil penelitian, kontrol negatif tidak terjadi kematian pada 

ikan uji sampai akhir pemeliharaan. Berdasarkan nilai kelangsungan hidup ikan uji, 

dapat diketahui, bahwa pemberian ekstrak daun sirih 0,6 g/100 g pakan adalah 

perlakuan terbaik dalam kelangsungan hidupnya. Hal tersebut terjadi diduga karena 

toksisitas bahan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan dosis suatu 

bahan. Daun sirih mengandung bahan aktif berupa alkaloid. Senyawa alkaloid 

diduga memiliki efek negatif yaitu dapat bersifat racun bagi ikan. Namun demikian, 

alkaloid pada jumlah tertentu dapat bekerja secara sinergis dengan senyawa 

lainnya, sehingga tidak bersifat racun bagi ikan (Naim 2004). Peningkatan dosis 

setelah dosis tersebut tidak lagi memberikan efek positif tetapi justru sebaliknya. 

Bahan aktif seperti alkaloid yang telah terserap oleh tubuh dalam jumlah yang 

berlebihan akan dinetralkan kembali oleh tubuh. Implikasinya kerja organ hati ikan 

uji akan semakin berat atau bahkan terganggu. Menurut Cipriano et al. (2001), 

organ hati sangat berpengaruh pada proses metabolisme. Dengan demikian tubuh 

ikan akan menjadi lemas dan sangat mudah terserang oleh infeksi bakteri A. 

hydrophila. 

 Perlakuan E (0,2 g/100g pakan) merupakan konsenterasi yang baik sehingga 

dapat bekerja dengan sinergis dalam tubuh ikan uji yang ditunjukkan dengan 

kelangsungan hidup yang mencapai 75% lebih tinggi dibandingkan dengan 
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perlakuan yang lainnya. Menurut Naim (2004), alkaloid dapat berfungsi sebagai 

antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan Gram 

negatif serta efektif membunuh virus. Bahan aktif selain alkaloid menurut 

Deshmukh et al. (2011) adalah flavonoid, terpenoid dan tanin. Senyawa tersebut 

diduga sebagai bahan aktif yang berperan sebagai imunostimulan dan antibakteri. 

  Perlakuan kontrol positif tanpa diberi ekstrak daun sirih memiliki 

kelangsungan hidup yang rendah. Hal ini disebabkan oleh bakteri A. hydrophila 

menghasilkan enzim dan toksin yang dikenal dengan produk ekstraseluler (extra 

cellular product, ECP) yang mengandung sedikitnya aktivitas hemolisis dan 

protease yang merupakan penyebab patogenisitas pada ikan (Angka 2005). Dengan 

demikian, ECP menyebabkan kematian yang tinggi karena sistem imun ikan yang 

lemah. 

4.6. Kualitas Air  

Kualitas air merupakan faktor yang sangat penting dan pembatas bagi 

mahluk hidup dalam air baik faktor kimia, fisika dan biologi. Kualitas air yang 

buruk dapat menghambat pertumbuhan, menimbulkan penyakit pada ikan bahkan 

sampai pada kematian. Menurut (Boyd, 1990), Kualitas air sangat dipengaruhi 

seperti laju sintasan, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi ikan. Parameter 

kualitas air yang diamati adalah pH, suhu, DO dan NH3. Pengukuran suhu 

dilakukan setiap hari. Sedangkan parameter kualitas air lainnya seperti pengukuran 

pH, DO dan NH3 dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir penelitian. Hasil 

pengamatan kualitas air selama penelitian disajikan pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Kisaran Kualitas Air Selama Penelitian 

Perlakuan Parameter 

Suhu (0C) Do (mg/l) PH Amonia (NH3) 

A (KP) 27−29   5−6      6,5−7,5   0,1−0,3  

B (KN) 27−29  5−6   6,5−7,5   0,1−0,3 

C (0,2 g) 27−29  5−6  6,5−7,5  0,1−0,3 

D (0,4 g) 27−29  5−6  6,5−7,5  0,1−0,3 

E (0,6 g) 27−29  5−6  6,5−7,5  0,1−0,3 

F (0,8 g) 27−29  5−6  6,5−7,5  0,1−0,3 
 

Perubahan suhu akan mempengaruhi kecepatan perkembangan mekanisme 

pertahanan dan pembentukan antibodi, selain itu perubahan suhu dapat menjadi 

penyebab stres yang akan mempengaruhi kesehatan ikan (Effendi, 2003). Suhu 

yang baik untuk kehidupan ikan di daerah tropis berkisar antara 25−35°C 

(Zonneveld et al, 1991).  Berdasarkan hasil pengukuran suhu selama penelitian 

didapat pada setiap perlakuan rata-rata berkisar antara 27−29o C.  

Hasil pengukuran oksigen terlarut (DO) selama penelitian setiap perlakuan 

berkisar antara 5−6 mg/l. pada kandungan oksigen terlarut lebih dari 5 mg/L 

pertumbuhan ikan berjalan dengan normal (Kahfi, 2016). Ketersediaan oksigen 

sangat berpengaruh terhadap metabolisme dalam tubuh dan untuk kelangsungan 

hidup suatu organisme. 

Hasil pengukuran pH selama penelitian berkisar antara 6,5−7,5. Kisaran pH 

tersebut sangat baik untuk kelangsungan hidup ikan gurame. Menurut Boyd (1990) 

bahwa air yang baik untuk budidaya ikan adalah netral, hal ini senada dengan 

pendapat yang di kemukakan oleh Soesono (1998) yang menerangkan bahwa air 

yang baik untuk budidaya ikan adalah netral sedikit alkalis dengan pH 7,0−8,0. 

Sedangkan menurut Cholik et al. (2005) mengatakan bahwa bila pH air didalam 

kolam sekitar 6,5−9,0 adalah kondisi yang baik untuk produksi ikan.  
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Kandungan amoniak selama penelitian berkisar antara 0,1−0,3 mg/L. 

Konsentrasi amoniak yang ideal dalam air bagi kehidupan ikan tidak boleh melebihi 

1 mg/L. Kisaran konsentrasi amoniak yang berlebih akan menghambat daya serap 

hemoglobin di dalam darah ikan. Kadar amonia yang melebihi 0,3 mg/L dapat 

bersifat racun bagi ikan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan   

         Dari hasil penelitian mengenai uji efektivitas ekstrak daun sirih sebagai 

pengobatan ikan gurame yang diinfeksi dengan bakteri A. Hydrophila dapat diambil 

kesimpulan yaitu :  

1. Penambahan ekstrak daun sirih kedalam pakan memberi pengaruh nyata 

terhadap perubahan bobot dan kesembuhan ikan gurame yang diinfeksi A. 

hydrophila yang menunjukan perlakuan (E) 0,6 g/100 g pakan  merupakan 

perlakuan terbaik menghasilkan bobot tertinggi sebesar 2.92±0.33 dan 

kesembuhan ikan gurame. 

2.  konsenterasi ekstrak daun sirih yang terbaik sebagai antibakteri yaitu 0,6 g 

/100 g pakan dengan rata-rata kelangsungan hidup ikan gurame sebesar 

75%, dan proses penyembuhan gejala klinis yang paling cepat 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Ekstrak daun sirih juga 

memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan respon makan dan 

organ dalam ikan gurame.  

5.2. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan :  

1. Pencampuran ekstrak daun sirih melalui percampuran pakan sebanyak 0,6 

g/100 g pakan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pembudidaya ikan 

untuk pencegahan dan pengobatan dalam menanggulangi masalah bakteri 

A. hydrophila yang menyerang ikan gurame.  

2. Perlu dilakukan peneletian lanjutan dengan menggunakan dosis yang lebih 

tinggi untuk mengetahui dosis yang maksimal penambahan ekstrak daun 

sirih terhadap tingkat pencegahan infeksi bakteri A. Hydrophila. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Respon makan Ikan Gurame Selama Masa Penelitian 21 Hari.  

A. Perlakuan Kontrol Positif (KP) 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 

 

 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-6 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-5 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-4 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-3 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-2 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-1 102,51 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札          札 
2 102,51  3,08 1,05 34 + 
3 89,45 4,56 2,68 1,00 37 + 
  4,34     

 
 4,16    

 
4 85,58 3,87 2,57 0,91 35 + 
5 85,58  2,57 0,87 34 + 
6 77,38 4,26 2,32 0,76 33 + 
  3,94    

 
7 77,38  2,32 0,79 34 + 
8 77,38  2,32 0,77 33 + 
9 73,09 4,29 2,19 0,75 34 + 
10 69,00 4,09 2,07 0,71 34 + 
11 61,39 3,72 1,84 0,73 40 + 
  3,89    

 
12 57,58 3,81 1,73 0,69 40 + 
13 53,38 4,20 1,60 0,70 44 ++ 
14 53,38  1,60 0,71 44 ++ 
15 53,38  1,60 0,62 39 + 
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B. Perlakuan Kontrol Negatip (KN) 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-6 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-5 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-4 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-3 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-2 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-1 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札          札 
2 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
3 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
4 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
5 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
6 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
7 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
8 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
9 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
10 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
11 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
12 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
13 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
14 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
15 103,36 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
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C. Perlakuan Ekstrak Daun Sirih 0,2 g / 100 g Pakan 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 

 

 

 

 

 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-6 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-5 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-4 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-3 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-2 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
-1 101,90 0,00 3,06 3,06 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札          札 
2 101,90  3,06 1,18 39 + 
3 90,51 4,11 2,72 1,35 50 ++ 
  3,86    

 
 

 ンがヴヲ    
 

4 86,77 3,74 2,60 1,37 53 ++ 
5 79,24 4,17 2,38 1,30 55 ++ 
  3,36    

 
6 67,18 4,21 2,02 1,38 68 ++ 
  3,85    

 
 

 4,00    
 

7 67,18  2,02 1,34 66 ++ 
8 63,06 4,12 1,89 1,30 69 ++ 
9 63,06  1,89 1,28 68 ++ 
10 63,06  1,89 1,31 69 ++ 
11 63,06  1,89 1,29 68 ++ 
12 63,06  1,89 1,46 77 +++ 
13 63,06  1,89 1,52 80 +++ 
14 63,06  1,89 1,49 79 +++ 
15 63,06  1,89 1,57 83 +++ 
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D. Perlakuan Ekstrak Daun Sirih 0,4 g / 100 g Pakan 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 

 

 

 

 

 

 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-6 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-5 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-4 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-3 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-2 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
-1 109,45 0,00 3,28 3,28 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札          札 
2 109,45  3,28 1,23 37 + 
3 102,33 3,66 3,07 1,18 38 + 
  3,46    

 
4 94,46 4,24 2,83 1,07 38 + 
  3,63    

 
5 87,16 3,78 2,61 1,00 38 + 
  3,52    

 
6 82,84 4,32 2,49 1,20 48 ++ 
7 82,84  2,49 1,23 49 ++ 
8 79,26 3,58 2,38 1,19 50 ++ 
9 79,26  2,38 1,32 56 ++ 
10 79,26  2,38 1,37 58 ++ 
11 79,26  2,38 1,68 71 +++ 
12 79,26  2,38 1,74 73 +++ 
13 79,26  2,38 1,89 79 +++ 
14 79,26  2,38 1,90 80 +++ 
15 79,26  2,38 1,92 81 +++ 
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E. Perlakuan Ekstrak Daun Sirih 0,6 g / 100 g Pakan 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-6 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-5 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-4 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-3 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-2 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
-1 102,79 0,00 3,08 3,08 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札          札 
2 102,79  3,08 1,24 40 + 
3 94,32 4,15 2,83 1,63 58 ++ 
  4,32     

4 86,60 3,70 2,60 1,71 66 ++ 
  4,02  1,71   

5 82,75 3,85 2,48 1,68 68 ++ 
6 82,75  2,48 1,54 62 ++ 
7 82,75  2,48 1,31 53 ++ 
8 82,75  2,48 1,34 54 ++ 
9 82,75  2,48 1,39 56 ++ 
10 82,75  2,48 1,76 71 +++ 
11 82,75  2,48 1,78 72 +++ 
12 82,75  2,48 1,84 74 +++ 
13 82,75  2,48 2,03 82 +++ 
14 82,75  2,48 2,09 84 +++ 
15 82,75  2,48 2,16 87 +++ 



ヶヱ 
 

F. Perlakuan Ekstrak Daun Sirih 0,8 g / 100 g Pakan 

Hari ∑ 
Biomas 

∑ Bobot 
Ikan ∑ Pakan ∑ Pakan Respon 

makan Keterangan 

Ke- (g) Mati (g) Harian (g) Terkonsumsi (g) (%)   
-7 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-6 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-5 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-4 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-3 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-2 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
-1 103,47 0,00 3,10 3,10 100 +++ 
0 x x x x x          x 
1 札 札 札 札 札           札 
2 103,47  3,10 1,21 39 + 
3 95,95 4,11 2,88 1,15 40 + 
  3,41    

 
4 87,88 4,12 2,64 1,24 47 ++ 
  3,95    

 
5 87,88 0,00 2,64 1,32 50 ++ 
6 79,37 4,28 2,38 1,38 58 ++ 
  4,23    

 
7 75,62 3,75 2,27 1,42 63 ++ 
8 75,62  2,27 1,39 61 ++ 
9 75,62  2,27 1,35 60 ++ 
10 75,62  2,27 1,37 60 ++ 
11 75,62  2,27 1,81 80 +++ 
12 75,62  2,27 1,85 82 +++ 
13 75,62  2,27 1,80 79 +++ 
14 75,62  2,27 1,90 84 +++ 
15 75,62  2,27 2,01 89 +++ 

Keterangan : Bobot Ikan Gurame Sebanyak 24 Ekor. 
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Lampiran 2. Perubahan Bobot Ikan Ikan Gurame Selama Masa Penelitian 21 Hari. 

 

 

 

 

Perlakuan 
  

Ulangan 
  

Bobot Awal 
  

Bobot Akhir 
  

Selelisih Perubahan 
Bobot 

A 
1 32,78 34,20 1,42 
2 35,57 37,10 1,53 
3 34,16 35,34 1,18 

  Rata-rata 34,17 35,55 1,38 
 SD% 1,40 1,46 0,18 

B 
1 32,65 34,85 2,20 
2 34,40 37,80 3,40 
3 36,31 39,74 3,43 

  Rata-rata 34,45 37,46 3,01 
 SD% 1,83 2,46 0,70 

C 
1 33,20 34,85 1,65 
2 36,31 39,08 2,77 
3 32,39 34,20 1,81 

  Rata-rata 33,97 36,04 2,08 
 SD% 2,07 2,65 0,61 

D 
1 38,25 40,12 1,87 
2 41,56 43,09 1,53 
3 29,64 31,46 1,82 

  Rata-rata 36,48 38,22 1,74 
 SD% 6,15 6,04 0,18 

E 
1 32,27 35,46 3,19 
2 36,12 39,15 3,03 
3 34,40 36,95 2,55 

  Rata-rata 34,26 37,19 2,92 
 SD% 1,93 1,86 0,33 

F 
1 32,79 35,21 2,42 
2 31,23 33,23 2,00 
3 39,45 41,56 2,11 

  Rata-rata 34,49 36,67 2,18 
 SD% 4,37 4,35 0,22 



ヶン 

Lampiran 3. Normalitas Liliiefort Perubahan Bobot Ikan Gurame Selama Masa 
Penelitian 21 Hari. 

  

X  = 2,22 

S. Deviasi = 0,70 

LHit Maks = 0,13 

L Tab (5%) = 0,20 

L Tab (1%) = 0,24 

L Hit < L Tab 5%   Data Normal 

 

 

 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
1 ヱがヱΒ -1,47 0,07 0,06 0,01 
2 ヱがヴヲ -1,13 0,13 0,11 0,02 
3 ヱがヵン -0,98 0,16 0,17 0,00 
4 ヱがヵン -0,98 0,16 0,22 0,06 
5 ヱがヶヵ -0,81 0,21 0,28 0,07 
6 ヱがΒヱ -0,58 0,28 0,33 0,05 
7 ヱがΒヲ -0,56 0,29 0,39 0,10 
8 ヱがΒΑ -0,49 0,31 0,44 0,13 
9 ヲがヰヰ -0,31 0,38 0,50 0,12 
10 ヲがヱヱ -0,15 0,44 0,56 0,12 
11 ヲがヲヰ -0,02 0,49 0,61 0,12 
12 ヲがヴヲ 0,29 0,61 0,67 0,05 
13 ヲがヵヵ 0,47 0,68 0,72 0,04 
14 ヲがΑΑ 0,79 0,78 0,78 0,01 
15 ンがヰン 1,16 0,88 0,83 0,04 
16 ンがヱΓ 1,38 0,92 0,89 0,03 
17 ンがヴヰ 1,68 0,95 0,94 0,01 
18 ンがヴン 1,72 0,96 1,00 0,04 

Jumlah 39,91 0,00 8,71 9,50 1,03 
Rata-rata 2,22 0,00 0,48 0,53 0,06 
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 Lampiran 4. Uji Homogenitas Ragam Bartlet Perubahan Bobot Ikan Gurame 
Selama Masa Penelitian 21 Hari. 

Perlakuan db ∑X2 S2 LogS2 db.LogS2 db.S2 Ln10 
A 2 5,75 0,03 -1,49 -2,99 0,06 2,30 
B 2 28,16 0,49 -0,31 -0,62 0,98  
C 2 13,67 0,37 -0,44 -0,87 0,73  
D 2 9,15 0,03 -1,47 -2,94 0,07  
E 2 25,86 0,11 -0,95 -1,91 0,22  
F 2 14,31 0,05 -1,32 -2,65 0,09  

Jumlah 12 96,90 1,08 -5,99 -11,98 2,17   
 

S2 = 岫辰但 淡 託辿鉄岻デ辰但  

 =  岫態淡待┸待戴ふ岻袋橋袋岫態淡待┸待泰ふ岻怠態  

 = 態┸怠胎怠態  = 0,18 
 

B =  (∑db) log S2 

 = 12 x -0,74 

 = -8,93 
 

X2Hit  = Ln10 x (B - ∑ db.log S2) 

 = 2,30 x (-8,93 – -11,98) 

 = 7,01 
 
X2Tab (5%) = 11,59 

X2Tab (1%) = 16,81 

X2Hit < X2Tab 5%   Data Homogen 
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Lampiran 5. Analisis Varian (ANAVA) Perubahan Bobot Ikan Gurame Selama 
Masa Penelitian 21 Hari. 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 1 2 3 
A 1,42 1,53 1,18 4,13 1,38 
B 2,20 3,40 3,43 9,03 3,01 
C 1,65 2,77 1,87 6,29 2,10 
D 1,87 1,53 1,82 5,22 1,74 
E 3,19 3,03 2,55 8,77 2,92 
F 2,42 2,00 2,11 6,53 2,18 

Jumlah 12,75 14,26 12,96 39,97 13,32 
Rata-rata 2,13 2,38 2,16 6,66 2,22 

 

FK = 岫デ凧岻鉄椎┻通 噺  岫戴苔┸苔胎岻鉄滞┻戴 噺 怠泰苔胎┸滞待怠腿 噺 88,75 

JKT = (Xi2+….+Xi2) – FK  

 = (1,422+….+2,112)  – 88,75 

 = 97,13 – 88,75 

 = 8,38 

JKP = デ盤諜沈鉄袋橋諜沈鉄匪追  –  FK 

 = 替┸怠戴鉄袋橋袋滞┸泰戴鉄戴  – 88,75 

 =  94,99 – 88,75 

 = 6,24 

JKG = JKT – JKP 

 = 8,38 – 6,24 

 = 2,14 

Fhit > Ftab 5% & 1% 
keterangan:  Perlakuan Berbeda Sangat Nyata ** 

 

SK db JK KT Fhit Ftab 
5% 1% 

Perlakuan 5 6,23 1,25 
7,00** 3,11 5,06 Galat 12 2,14 0,18 

Jumlah 17 8,37         
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Lampiran 6. Koefisien Keragaman Perubahan Bobot Ikan Gurame Selama Masa 
Penelitian 21 Hari. 
 

KT Galat    = 0,18 

Y                = 2,22 

 

KK (%) =ヂ啄鐸 鷹叩狸叩担攫  x 100% 

   = ヂ待┻怠腿態┸態態  x 100% 

   = 19,11% 

Nilai KK yaitu 19,11% sehingga dilakukan uji lanjut Duncan 
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Lampiran 7. Uji Lanjut Duncan Perubahan Bobot Ikan Gurame Uji Koefisien 
Keragaman yang di Hasilkan 19,11% Maka dilakukan Uji Lanjut Duncan. 
 
KT Galat  0,18 

DUNCAN  0,24 

Perlakuan Rata-rata Beda Pada Jeda (P) BNJD 
5% 2 3 4 5 6 

A 1,38      a 
D 1,74 0,36 tn     a 
C 2,10 0,36 tn 0,72 tn    a 
F 2,18 0,08 tn 0,44 tn 0,80 tn   a 
E 2,92 0,75* 0,83* 1,18** 1,55**  b 
B 3,01 0,09 tn 0,83* 0,91* 1,27** 1,63** b 
P0,05(p.10) 3,08 3,23 3,33 3,36 3,40  
P0,01(p.10) 4,32 4,55 4,68 4,76 4,81  

BNJD       
0,05(p)=(p.Sy 0,75 0,79 0,82 0,82 0,83  
0,01(p)=(p.Sy 1,06 1,11 1,15 1,17 1,18  

 
Keterangan :  ** = Berbeda Sangat Nyata 
                        *  = Berbeda Nyata 
                        tn = Tidak Berbeda Nyata   
 
   Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf  

                       5% dalam (P < 0,05). 
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Lampiran 8. Persentase Kelangsungan Hidup (SR) Ikan Gurame Selama Masa 
Penelitian 21 Hari. 

Perlakuan Ulangan Ikan Awal Ikan Akhir SR% 

A 
1 8,00 4,00 50,00 
2 8,00 4,00 50,00 
3 8,00 4,00 50,00 

  Rata-rata 8,00 4,00 50,00 
 SD% 0,00 0,00 0,00 

B 
1 8,00 8,00 100,00 
2 8,00 8,00 100,00 
3 8,00 8,00 100,00 

  Rata-rata 8,00 8,00 100,00 
 SD% 0,00 0,00 0,00 

C 
1 8,00 5,00 62,50 
2 8,00 5,00 62,50 
3 8,00 4,00 50,00 

  Rata-rata 8,00 4,67 58,33 
 SD% 0,00 0,58 7,22 

D 
1 8,00 6,00 75,00 
2 8,00 5,00 62,50 
3 8,00 5,00 62,50 

  Rata-rata 8,00 5,33 66,67 
 SD% 0,00 0,58 7,22 

E 
1 8,00 7,00 87,50 
2 8,00 6,00 75,00 
3 8,00 5,00 62,50 

  Rata-rata 8,00 6,00 75,00 
 SD% 0,00 1,00 12,50 

F 
1 8,00 5,00 62,50 
2 8,00 6,00 75,00 
3 8,00 6,00 75,00 

  Rata-rata 8,00 5,67 70,83 
 SD% 0,00 0,58 7,22 
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Lampiran 9. Uji Normalitas Liliiefort Kelangsungan Hidup Ikan Gurame Selama 
Masa Penelitian 21 Hari. 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
1 50,00 -1,17 0,12 0,06 0,07 
2 50,00 -1,17 0,12 0,11 0,01 
3 50,00 -1,17 0,12 0,17 0,05 
4 50,00 -1,17 0,12 0,22 0,10 
5 62,50 -0,44 0,33 0,28 0,05 
6 62,50 -0,44 0,33 0,33 0,00 
7 62,50 -0,44 0,33 0,39 0,06 
8 62,50 -0,44 0,33 0,44 0,12 
9 62,50 -0,44 0,33 0,50 0,17 
10 62,50 -0,44 0,33 0,56 0,23 
11 75,00 0,28 0,61 0,61 0,00 
12 75,00 0,28 0,61 0,67 0,06 
13 75,00 0,28 0,61 0,72 0,11 
14 75,00 0,28 0,61 0,78 0,17 
15 87,50 1,01 0,84 0,83 0,01 
16 100,00 1,73 0,96 0,89 0,07 
17 100,00 1,73 0,96 0,94 0,01 
18 100,00 1,73 0,96 1,00 0,04 

Jumlah 1262,50 0,00 8,62 9,50 1,32 
Rata-rata 70,14 0,00 0,48 0,53 0,07 

 

X                  = 70,14 

S. Deviasi    = 17,22 

L Hit Maks  = 0,23 

L Tab  (5%) = 0,20 

L Tab (1%)  = 0,24 

L Hit < L Tab 1%  Data Normal 
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Lampiran 10. Uji Homogenitas Ragam Bartlet Kelangsungan Hidup Ikan Gurame 
Selama Masa Penelitian 21 Hari. 

Perlakuan db ∑X2 S2 LogS2 db.LogS2 db.S2 Ln10 
A 2 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 
B 2 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
C 2 10312,50 52,08 1,72 3,43 104,17  
D 2 13437,50 52,08 1,72 3,43 104,17  
E 2 17187,50 156,2500 2,19 4,39 312,50  
F 2 15156,25 52,0833 1,72 3,43 104,17  

Jumlah 12 93593,75 312,50 7,34 14,69 625,00   
 

S2 = 岫辰但 淡 託辿鉄岻デ辰但  

 =  岫態淡待┸待待岻袋橋袋岫態淡泰態┸待腿岻怠態  

 = 滞態泰┸待待怠態  = 52,08 

 
B =  (∑db) log S2 
 

 = 12 x 1,71 
 
                        = 20,60 
 
X2Hit  = Ln10 x (B - ∑ db.log Si2) 

 
 = 2,30 x (20,60– 14,69) 
 
 = 13,59 
 

X2Tab (5%) = 11,59  

X2Tab (1%) = 16,81 

X2Hit < X2Tab 1%  Data Homogen 
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Lampiran 11. Transformasi Homogenitas Data Kelangsungan Hidup (SR) Ikan 
Gurame Selama Masa Penelitian 21 Hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Ulangan SR% Arcsin 

A 
1 50 45,00 
2 50 45,00 
3 50 45,00 

B 
1 100 90,00 
2 100 90,00 
3 100 90,00 

C 
1 63 52,24 
2 63 52,24 
3 50 45,00 

D 
1 75 60,00 
2 63 52,24 
3 63 52,24 

E 
1 88 69,30 
2 75 60,00 
3 63 52,24 

F 
1 63 52,24 
2 75 60,00 
3 75 60,00 
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Lampiran 12. Analisis Varian (ANAVA) Tingkat Kelangsungan Hidup Ikan 
Gurame Selama Masa Penelitian 21 Hari. 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 1 2 3 
A 45,00 45,00 45,00 135,00 45,00±50,00 
B 90,00 90,00 90,00 270,00 90,00±100,00 
C 52,24 52,24 45,00 149,48 49,83±66,67 
D 60,00 52,24 52,24 164,48 54,83±66,67 
E 69,30 60,00 52,24 181,53 60,51±75,00 
F 52,24 60,00 60,00 172,24 57,41±70,83 

Jumlah 368,77 359,48 344,48 1072,73 357,58±429,17 
Rata-rata 61,46 59,91 57,41 178,79 59,60±71,53 

 

FK = 岫デ凧岻鉄椎┻通 噺  岫怠待胎態┸胎戴岻鉄滞┻戴 噺 怠怠泰待胎替苔┸滞泰怠腿 噺  ヶンΓンヰがヵン 

JKT = (Xi2+….+Xi2) – FK 
 

= (45.002+….+60.002)  – 63930,53 
 

             = 67975,15 – 63930,53 

             = 4044,62 

 
JKP = デ盤諜沈鉄袋橋諜沈鉄匪追  –  FK 

= 怠戴泰┸待待鉄袋橋袋怠胎態┸態替鉄戴  – 63930,53 
            = 67714,05 – 63930,53 

            = 3783,52 

JKG = JKT – JKP 

=  4044,62 – 3783,52 

=  261,10 

SK db JK KT Fhit Ftab 
5% 1% 

Perlakuan 5 3783,78 756,76 
34,78** 3,11 5,06 Galat 12 261,10 21,76 

Jumlah 17 4044,88         
 Fhit > Ftab 5% & 1% 

keterangan:  Perlakuan Berbeda Sangat Nyata ** 
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Lampiran 13. Koefisien Keragaman Kelangsungan Hidup Ikan Gurame Selama 
Masa Penelitian 21 Hari. 
 
KT Galat  = 21,76 

Y              = 59,60 

KK (%)    =ヂ啄鐸 鷹叩狸叩担攫  x 100% 

     = ヂ態怠┸胎滞泰苔┸滞待  x 100% 

                 = 7,83% 

Nilai KK yaitu 7,83% sehingga dilakukan uji lanjut BNT 
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Lampiran 14. Uji Lanjut BNT Kelangsungan Hidup Ikan Gurame Uji Koefisien 
Keragaman yang di Hasilkan 7,83% Maka dilakukan Uji Lanjut BNT. 
 
 KT Galat = 21,76 3,81 

 

BNT 5% = 21,18 8,30 

BNT 1% = 3,06 11,64 

 

Perlakuan Rata-rata Selisih Dengan BNJD 
5% A B C D E 

A 45,00      a 
B 90,00 45,00**     b 
C 49,83 4,83tn 40,17**    ac 
D 54,83 9,83* 35,17** 5,00tn   c 
E 60,51 15,51** 29,49** 10,69* 5,69tn  d 
F 57,41 12,41** 32,59** 7,59tn 2,59tn 3,10tn cd 

 

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata  

                       *  = berbeda nyata   

                       tn = berbeda tidak nyata 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf  

                     5% dalam (P < 0,05). 
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Lampiran 15.  Dokumentasi Kegiatan Proses Pembuatan Ekstrak Daun Sirih 
Selama Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Proses pemetikan 
daun sirih yang masih segar. 

Gambar 5.2. Proses pencucian 
daun sirih 

Gambar 5.3. Proses 
pengeringan daun sirih 

Gambar 5.4. Daun sirih yang 
sudah kering 
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Gambar 5.5. Daun sirih yang 
kering dibelender sampai halus. 

 

Gambar 5.6. Pencampuran 
serbuk daun sirih dengan etanol. 

 

Gambar 5.7. Di evaporasi 
menggunakan rotary evaporator. 

Gambar 5.8. Ekstrak daun sirih. 
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Lampiran 16. Dokumentasi Proses Persiapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Pencucian 
akuarium 

 

Gambar 5.10. Rak aquarium 
penelitian. 

 

Gambar 5.11. Pengukuran suhu 
air. 

 

Gambar 5.12. Pengukuran pH. 
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Lampira 17. Dokumentasi pencampuran ekstrak pada pakan komersil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13. Pengukuran 
oksigen 

Gambar 5.14. Pengukuran 
amoniak 

Gambar 5.15. Penimbangan 
pakan komersil 

Gambar 5.16. Penimbangan 
ekstrak daun sirih 
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Lampiran 18. Dokumentasi Penyuntikan Bakteri A. hydrophila Pada Ikan 
Gurame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17. Pencampuran 
ekstrak pada pakan komersil. 

Gambar 5.18. Pengeringan 
pakan. 

 

Gambar 5.19. Persiapan alat 
penyuntikan bakteri. 

Gambar 5.20. Bakteri A. 
hydrophila. 
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Lampiran 19. Dokumentasi Pembedahan Ikan Gurame Akhir Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21. Bakteri A. 
Hydrophila didalam spuit. 

 

Gambar 5.22. Penyuntikan 
bakteri A. hydrophila sebanyak 
0,1 ml ke tubuh ikan gurame. 

Gambar 5.24. Proses 
pembedahan ikan gurame. 

Gambar 5.23. Persiapan alat 
untuk membedah ikan uji. 
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