
 

 

 

 

 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2015 di Desa 

Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. 

 

B.  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolam terbuka , ijuk yang 

digunakan untuk proses peletakan telur, kotak sampah sebagai media peletakan 

ijuk, tambang tali digunakan untuk mengikat sarang sehingga letaknya tetap 

dan mempermudah saat pengambilan telur. Neraca digital untuk menimbang 

taurin, timbangan untuk menimbang pakan, akuarium pemijahan telur, saringan 

teh untuk mengambil telur dari sarang, tampah/karung sebagai tempat pakan 

komersil dan botol spray, dan tutup botol minuman ringan sebagai alat bantu 

menafsir jumlah telur. 

 

Alat yang digunakan untuk mengukur faktor fisik dan kimia air antara lain 

adalah DO meter untuk mengukur kadar oksigen terlarut di perairan, pH meter 

yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman kolam, dan termometer 

untuk mengukur suhu perairan. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) usia pijah dengan berat rata-rata sekitar 1,2 kg, 

senyawa osmolit organik taurin yang merupakan bahan uji , akuades yang 

digunakan untuk melarutkan taurin, dan pakan komersil. 

 

C.  Rancangan Percobaan 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan 2 

perlakuan, induk gurami (Osphronemus gouramy Lac.) yang diberi pakan 

buatan tanpa tambahan senyawa taurin sebagai kontrol dan induk gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) yang diberi senyawa taurin sebanyak 1g/1kg 

pakan. Ulangan yang digunakan adalah jumlah telur yang diambil dari 

seluruh sarang yang didapati pada saat pengambilan telur . Setiap 

pengulangan dianggap sebagai telur yang dihasilkan oleh induk yang 

berlainan dengan jumlah ikan uji sebanyak 38 ekor di dalam dua kolam yang 

berbeda.  Tiap kolam berisi 5 set ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

yang terdiri atas 5 pejantan dan 14 ikan betina. 

 

D.  Pelaksanaan Penelitian 

 

1.  Persiapan Kolam 

 

Kolam yang dijadikan sebagai lokasi uji adalah kolam buatan yang berada 

pada tempat terbuka dengan ukuran 12 m x 15 m dengan kedalaman air 

yang bergantung pada debit air dalam kolam.  Sebelum dilakukan 

pemindahan induk, dilakukan pengukuran kualitas air meliputi derajat 

keasaman  (pH), kandungan oksigen terlarut (DO), dan temperatur. 
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Debit air kolam bergantung pada irigasi dan curah hujan.  Kolam uji dapat 

dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kondisi kolam uji 

 

2.  Persiapan Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Ikan uji yang digunakan adalah ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

dengan berat sekitar 1,2 kg dan umur sekitar 1,2 tahun.  Ikan uji didapatkan 

dari kelompok tani di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

3.  Persiapan Pakan 

 

1.  Pakan uji yang digunakan hanya pakan komersil, namun pada pemberian 

pakan komersil yang diberi tambahan taurin, taurin diberikan dalam 

bentuk terlarut yang disemprotkan pada pakan sebanyak 1g/1kg pakan. 
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    Menurut Yuliana (2014) pemberian taurin ditentukan dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

  Dtot =  X 1 g DT =  

Dengan: 

N : Jumlah induk 

W2 : Berat rata-rata induk 

W1 : Berat standar manusia 

 

2.  Pakan disiapkan sebanyak 1 kg/hari untuk memberi pakan pada ikan uji 

baik yang diberi perlakuan taurin maupun tidak. Frekuensi pemberian 

pakan adalah 2 kali sehari pada pagi hari pukul 08.00 WIB. 

 

4.  Pemeliharaan Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Pemeliharaan ikan uji (Osphronemus gouramy Lac.) dilakukan dalam 2 kolam 

terbuka.  Sebelum mulai dilakukan perlakuan, dilakukan terlebih dahulu 

pengambilan data awal berupa penimbangan berat ikan, lalu ikan ditandai 

dengan menggunakan benang wol berwarna warni pada pangkal sirip ekornya.  

Aklimatisasi tidak perlu dilakukan karena ikan sudah berada pada tempat yang 

sama sebelumnya.  Perlakuan dimulai sehari setelah proses penandaan selesai.  

Setiap kolam uji terdiri dari 5 set ikan uji.  Ulangannya adalah jumlah telur 

yang didapat pada setiap hari pengamatan dari tempat telur yang berbeda-beda 

dianggap sebagai tempat telur dari induk betina yang berbeda pula. 
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5.  Pengambilan Data 

 

Pengambilan data berupa pengukuran berat awal sebelum perlakuan.  Lalu 

pengambilan telur dilakukan seminggu setelah perlakuan setiap hari selama 4 

minggu.  Setelah menghitung jumlah telur, selanjutnya telur ditetaskan dalam 

bak tetas dan dilihat seberapa besar kemampuan bertahan hidup atau tingkat 

kelulushidupannya.  Pertumbuhan dan perkembangan juga ditunjang oleh 

faktor lingkungan yang kondusif, seperti faktor pH perairan, kandungan 

oksigen terlarut,  dan temperatur. Untuk  mengukur faktor lingkungan tersebut 

digunakan alat-alat seperti DO meter, pH meter, dan termometer.  Monitoring 

kualitas perairan dilakukan setiap dua kali dalam seminggu antara pukul 09.00 

WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB. 

 

E.  Parameter Penelitian 

 

Parameter yang diamati untuk penelitian ini adalah : 

1.  Jumlah Telur yang Dihasilkan (Fekunditas) 

 

Pengamatan jumlah telur dilakukan setiap hari selama 4 minggu, 

pengambilan telur pertama dari sarang dilakukan seminggu setelah 

perlakuan pemberian taurin. Menurut Effendi (1997), fekunditas ikan 

ditentukan dengan menggunakan metode grafimatrik modifikasi dengan 

rumus :  

F =  
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Keterangan : 

 F = fekunditas (butir)                                       G = bobot tubuh (g) 

Q = bobot gonad(g)( Berat awal-berat akhir)    N = jumlah telur 

 

2. Perkembangan Telur Pra-menetas 

 

Perkembangan diukur dari diameter telur hingga telur mendekati waktu 

penetasan. Pengambilan data perkembangan telur dilakukan setiap 12 

jam dari pengambilan telur saat pagi hari. 

 

3.  Tingkat Kelulushidupan Larva 

 

Pengamatan kelulushidupan telur dilakukan pada bak tetas dengan 

mengambil secara acak telur yang diambil dari masing-masing sarang untuk 

ditetaskan. Pengamatan kelulushidupan larva dilakukan hingga larva 

berumur 5 hari. 

 

F. Analisis Data 

 

Data jumlah telur dan tingkat sintasan larva yang didapat akan diuji 

menggunakan Student test dengan α > 0,05 dan data kualitas perairan disajikan 

dalam bentuk deskriptif. 


