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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan Maret 

2015 di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung 

Timur, Provinsi Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain toples dengan ukuran 

±20 cm yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan larva ikan gurami 

dengan masing – masing toples berisi 30 ekor larva, baskom atau toples 

sebagai tempat persediaan pakan alami cacing sutra, timbangan digital yang 

digunakan untuk menimbang taurin, jarring atau serok untuk mengambil larva 

yang akan diukur pertumbuhannya, aerasi agar kadar oksigen terlarut tetap 

baik, botol sebagai tempat senyawa taurin yang telah dilarutkan, millimeter 

block yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan larva gurami 

(Osphronemus gouramy) dan alat-alat tulis.  
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 Alat – alat lain yang digunakan untuk pengukuran kualitas fisika – kimia air 

seperti pHmeter yang digunakan untuk mengukur pH tempat pemeliharaan 

larva, DO meter probe digital yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen 

terlarut dalam air, dan thermometer air raksa 100oC yang digunakan untuk 

mengukur suhu tempat pemaliharaan larva. 

 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain : larva 

ikan gurami (O. gouramy) yang berumur 10 hari, senyawa osmolit organik 

taurin yang digunakan sebagai perlakuan pada pakan, dan pakan alami cacing 

sutra digunakan sebagai pakan ikan dengan perlakuan. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Diagram Alir pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 4. 

 

1. Persiapan pemeliharaan larva 

 

Pada hari pertama setelah telur menetas larva dipindahkan kedalam 

aquarium larva yang telah disiapkan.  Setelah larva berumur D10, larva 

dipindahkan kedalam toples dengan masing – masing toples berisi 10 ekor 

larva ikan gurami.  Selanjutnya, dilakukan pengukuran awal suhu, 

oksigen terlarut (DO), dan derajat keasaman (pH) pada toples 

pemeliharaan.  
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Gambar 4. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Persiapan Larva ikan gurami sejumlah 

480 ekor 
Persiapan pakan alami cacing sutra 

Perlakuan B 

cacing sutra 

diberi taurin 

Perlakuan A 

cacing sutra 

tidak diberi 

taurin 

Larva ikan gurami dimasukkan kedalam 

toples dengan masing – masing toples 

berisi 30 ekor 

Larva ikan gurami diberi pakan dengan cacing sutra perlakuan A dan Perlakuan B 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan masing- masing 

perlakuan di ulang sebanyak 8 kali dan dilakukan pengamatan selama 50 hari 

Pengambilan data untuk 

pertumbuhan larva dilakukan 

pada hari ke 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, dan 50 

Pengambilan data untuk 

Kelulushidupan larva dilakukan 

pada akhir pemeliharaan yaitu 

pada hari ke 50 

Analisis data dengan 

mengunakan uji T-Student pada 

taraf 5 % 
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Untuk mempertahankan kualitas air selama pemeliharaan larva ikan 

gurami dilakukan pergantian air setiap 4-6 hari sekali, pergantian air juga 

dapat dilakukan dengan cara penyiponan dengan menggunakan selang 

yang ditutup dengan kain kasa.  Penyiponan dilakukan dengan hati-hati 

agar larva ikan gurami tidak ikut masuk kedalam selang.  Larva gurami 

juga sangat rentan terhadap kekurangan oksigen sehingga aerasi juga 

dibutuhkan untuk menjaga kadar oksigen terlarut di dalam air. 

 

2. Persiapan Pakan 

Pakan cacing sutra yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua 

jenis pakan yaitu pakan tanpa penambahan senyawa taurin sebagai kontrol 

dan pakan kedua dengan penambahan taurin sebanyak 1 gram yang di 

larutkan dalam 1 liter air yang kemudian di masukkan cacing sutra.  

Senyawa taurin dilarutkan dalam aquades, kemudian pakan alami cacing 

sutra direndam dalam media yang telah tercampur dengan taurin tersebut.  

Perendaman dilakukan 1 hari sebelum pakan diberikan agar kandungan 

taurin dapat diserap dengan baik oleh cacing sutra. Pakan yang telah siap 

kemudian diberikan kepada larva ikan gurami sebanyak 2 – 3 kali sehari 

pada pagi dan sore hari. 

 

3. Pengambilan Data 

 

Pengambilan data berupa pengukuran pertambahan panjang tubuh larva 

ikan mulai dari D5 kemudian untuk data pengukuran pertambahan 

panjang tubuh larva dilakukan kembali setiap 5 hari sekali sampai larva 
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berumur D50. Kemudian untuk mengukur tingkat kelulushidupan 

dilakukan perhitungan mulai dari D10 sampai dengan D50, selain itu 

tingkat kelulus hidupan juga dihitung selang 5 hari sekali pada saat 

pemeliharaan. 

 

Pertumbuhan larva ikan akan mengalami keberhasilan jika didukung oleh 

kualitas air yang baik, seperti faktor pH, kandungan oksigen terlarut 

dalam air, dan suhu.  Selama pemeliharaan larva ikan, kondisi kualitas air 

pemeliharaan larva dimonitor dengan mengukur pH atau derajat 

keasaman air menggunakan pHmeter, mengukur kandungan oksigen 

terlarut dalam air dengan menggunakan DO meter probe digital, dan 

mengukur suhu air kolam dengan menggunakan thermometer air raksa 

100oC.  Pengecekan kualitas air dilakukan dengan interval 1 minggu 

sekali. 

 

D. Rancangan Percobaan  

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengam 2 

perlakuan, yaitu perlakuan pertama sebagai kontrol berupa pakan alami 

cacing sutra tanpa penambahan senyawa taurin, dan perlakuan kedua yaitu 

pakan alami cacing sutra dengan penambahan senyawa taurin 1g taurin/1 liter 

air yang berisi cacing sutra. Setiap perlakuan dilakukan 8 kali pengulangan 

dengan masing-masing toples terdiri atas 30 ekor ikan.  
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E. Parameter Penelitian 

 

Parameter yang diamati selama penelitian meliputi : 

1. Panjang tubuh larva ikan 

 

Pengamatan penambahan panjang tubuh larva ikan gurami dilakukan pada 

hari ke 5, hari ke 10, hari ke 15, hari ke 20, hari ke 25, hari ke 30, hari ke 

35, hari ke 40, hari ke 45, dan hari ke 50 dengan cara mengukur larva 

dengan menggunakan millimeter block. 

2. Kelulushidupan larva ikan  

 

Untuk mengetahui kelulushidupan larva ikan gurami dapat diukur dengan 

membandingkan jumlah larva yang ada pada saat awal pemeliharaan dan 

jumlah larva pada akhir pemeliharaan. Kelulushidupan larva dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

SR = tingkat kelangsungan hidup (%) 

Nt = jumlah total ikan yang hidup pada akhir pemeliharaan (ekor) 

No = jumlah ikan pada awal pemeliharaan (ekor) 

 

F. Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh dari semua parameter pengukuran selanjutnya 

dapat dianalisis menggunakan uji T-Student pada taraf 5%. 


