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PEHGARUH IHDOL ASAH ASETAT TERHADAP
PERTUHBUHAN Pasteurella multocida

LISBET SITUHORANG
INTI SARI
Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kon~ntrasi
indol a9am asetat sebagai bahan
perangsang
pertumbuhan terhadap Pasteurella multooida.
Isolat yang digunakan adalah Pasteurella multooida.
Indol
asam asetat diencerkan menjadi berbagai konsentrasi yang
terdiri dari 4 plate konsentrasi indol a9am asetat 0,025
ppm,
4 plate konsentrasi
indol
asam asetat O,~ ppm,
4 plate konsentrasi indol asam asetat 1 ppm,
4 plate kon
sentrasi
indol asam asetat 2 ppm, 4 plate konsentrasi
I

indol asam asetat 4 ppm,
4 plate konsentrasi
indol asam
asetat 8 ppm, 4 plate konsentrasi indol asam asetat 16 p~m
dan 4 plate tanpa indol
asam asetat
sebagai
kontr6l.
Kemudian Pasteurella multocida dipupuk pada media triptose
dan diinkubasi pada temperatur 37 0 C selama tiga kali dua
puluh empat jam.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur
besarnya
koloni
setelah tiga hari
(pada hari
ke 3).
Data dianalisis dengan analisis sidik ragam dilanjutkan
dengan uji beda nyata jujur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ind~l a8am asetat
pada konsentrasi antara 0,5 ppm - 8 ppm berpengaruh untuk
merangsang pertumbuhan Pasteurella multocida, tetapi yang
pal ing ba i k adalah pada konsen tras i 4 ppm ... 8 pplTt .
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