
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai denganSeptember 2011 

bertempat di BBPBL(Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut) Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah akuarium yang berukuran 40 x 40 x 

40 cmsebanyak 12 buah, aerator, pipa, selang, timbangan, saringan, alat tulis, 

termometer, pHmeter danDOmeter. Bahan yang digunakan adalah benih ikan 

ClownfishjenisAmphiprion percula yang berukuran 1,8 – 2,1 cm dan airlaut serta 

pellet dan pakan alami. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan adalah padat tebar yang berbeda, yaitu sebagai berikut : 

Perlakuan A =  30 ekor dengan air 30 liter (1 ekor/ liter) 

Perlakuan B =  60 ekor dengan air 30 liter (2 ekor/ liter) 

 



Perlakuan C =  90 ekor dengan air 30 liter (3 ekor/liter) 

Perlakuan D =  120 ekor dengan air 30 liter (4 ekor/liter) 

Model linier yang digunakan pada metode penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij =  Nilai pengamatan 

i  =  Perlakuanpadat tebar A, B, C, D 

j  =  Ulangan (1, 2, 3) 

µ =  Rataan umum 

τi =  Pengaruh perlakuan padat tebar A, B, C, D pada ulangan ke 1, 2, 3. 

εij =  Galat percobaan pada perlakuan padat tebar A, B, C, D pada ulangan ke 

1, 2, 3. 

 (Mattjik dan Sumartajaya, 2002) 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

1. PersiapanWadah 

 

Penelitian menggunakan perlakuan padat tebar dengan sistem flow through yang 

terdiri atas 12 unit akuarium untuk pemeliharaan ikan yang berukuran 40 x 40 x 

40 cm serta 1 unit bak fiber kerucut sebagai wadah filter air (Gambar 3). Tahap 

persiapan wadah meliputi pembuatan konstruksi sistem flow through, penempatan 

wadah, pengisian air, sterilisasi dan stabilisasi sistem. Jenis filter yang digunakan 

adalah filter fisik yaitu berupa arang aktif, pasir (kerikil) dan busa.Sebelum 

pembuatan konstruksi dilakukan sterilisasi alat-alat terlebih dahulu dengan 

perendaman alat-alat seperti pembersihan akuarium, pencucian bak filter dan alat-



alat pendukung lainnya seperti selang sifon, baskom, alat saring dan paralon yang 

bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran penyakit. 

 

Gambar 3. Persiapan akuarium dan wadah filter 

 

2. Penebaran Benih dan PadatTebarIkan 

 

 

Ikan yang digunakan dalam penelitian adalahAmphiprion perculadengan panjang 

awal 1,8 – 2,1 cm dan bobot ikan antara 0,27 - 0,31 gr yang berasal dari BBPBL 

Lampung. Padat tebar yang digunakan yaitu 30, 60, 90 dan 120 ekor. Sebelum 

ditebar, benih ikan diaklimatisasi terlebih dahulu dengan cara memasukkan air 

laut sedikit demi sedikit ke dalam wadah pengangkut benih. Benih yang sudah 

diaklimatisasi dengan sendirinya akan keluar dari wadah. 

 
Gambar 4. Benih Ikan 
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3. Pemberian Pakan 

 

Pemberian pakan buatan berupa pellet (tenggelam) dan pakan alami selama 

pemeliharaan. Pada minggu pertama ikan diberi pakan berupa pellet jenis LL-3 

dan pakan alami, sedangkan untuk minggu kedua dan seterusnya pakan yang 

diberikan berupa campuran dari pellet jenis LL-3 dengan jenis LL-4 serta 

pemberian pakan alamiberupa Artemia sp.. Pakanpellet diberikan secara ad 

satiation(sekenyangnya)dengan frekuensi 2 kali sehari pada pukul 08.00 dan 

14.00 WIB.Sedangkan pakan alami diberikan agar ketersediaan pakan di dalam 

akuarium tetap ada. Pakan alami diberikan dua kali sehari yaitu pukul 10.00 dan 

pukul 15.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jenis pakan yang digunakan 

 

4. Sampling 

 

Sampling yang dilakukan adalah pengukuranterhadap pertumbuhan panjang dan 

beratAmphiprion percula yang dilakukan setiap 10 hari.Sampling dilakukan 

dengan mengambil sampel ikan sebanyak 30% dari masing-masing akuarium. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Gambar 6. Sampling ikan 

(Farzuki, 2011) 

 

5. Pergantian Air dengan Sistem  Flow through 

 

Sistem flow through yaitu air dibiarkan mengalir setiap saatdimana air akan terus 

mengalir selama 24 jam. Sistem flow through dapat diterapkan di daerah pesisir 

pantai dikarenakan ketersediaan air yang melimpah. 

 

Konstruksi sistem flow through dengan penempatan dan penyusunan alat-alat 

yang digunakan serta pengisian air akuarium dengan penyambungan pipa-pipa 

penyaluran air ke dalam akuarium. Sebelum digunakan untuk pemeliharaan ikan 

sistem dijalankan selama 2 hari untuk menstabilkan debit air sekaligus memeriksa 

komponen yang belum berfungsi. Debit air yang digunakan selama penelitian 

adalah sebesar 50 ml/ detik, hal tersebut mengikuti penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Ari et al, (2007) dimana  kecepatan debit air dalam sistem flow through 

sebesar 50 ml/ detik dengan ukuran akuarium 80x45x50 cm. Pengukuran debit air 

dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan mengisi gelas ukur dan dicatat 

waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh gelas ukur tersebut.Sistem flow 

through diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi seperti di alam 

sebagai habitat asli anemon dan memudahkan sirkulasi udara(Ariet al., 2007). 

H-20 

H-50 



Pada sistem flow through  air dialirkan dari tandon ke wadah filter yang kemudian 

dialirkan kembali ke wadah akuarium. Aliran air yang telah melewati akuarium 

akan dikeluarkan melalui pipa yang telah diberi lubang dan kemudian air akan  

keluar melalui  saluran pembuangan (outlet). 

 
 

 
 

Gambar 7. Sistem flow through 

 

6. Kualitas Air 

 

Fisika-kimia air pada sistem flow through yang diamati selama pemeliharaan 

berupa suhu (
0
C), pH, DO(mg/l), nitrit (mg/l) dan amoniak (mg/l).Pengamatan 

dilakukan pada pagi hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses sampling kualitas air dan alat kualitas air 
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E.Pengamatan 

 

Parameter yang diamati selama penelitian meliputi jumlah ikan, pertumbuhan 

panjang dan berat ikan yang diamati selama 10 hari sekali sertakualitas air berupa 

suhu (
0
C), pH danDO (mg/l) yang dilakukan setiap lima hari sekali.Parameter 

tersebut digunakan untuk menentukan pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan 

harian dan kelangsungan hidup (SR) Amphiprion percula. 

 

1. Pertumbuhan Berat Mutlak 

 

Menurut Effendi (1997), pertumbuhan berat mutlak dapat dinyatakan dengan 

rumus : 

Keterangan : 

G =  Pertumbuhan mutlak (gr) 

Wt =  Berat rata-rata akhir ikan (gr) 

Wo =  Berat rata-rata awal benih ikan (gr) 

 

2. Pertumbuhan Panjang Mutlak 

 

Menurut Effendi (1997), pertumbuhan panjang mutlak dapat dinyatakan dengan 

rumus : 

Keterangan : 

G =  Pertumbuhan mutlak (cm) 

Pt =  Panjang rata-rata akhir ikan (cm) 

Po =  Panjang rata-rata awal benih ikan (cm) 

 

G = Wt-Wo 

G = Pt-Po 



3. Laju Pertumbuhan Harian 

 

Laju pertumbuhan harian adalah laju pertumbuhan ikan dalam kurun waktu 

tertentu (hari). Menurut Effendi (1997), laju pertumbuhan harian dapat dinyatakan 

dengan rumus : 

 

Keterangan : 

GR =  Laju pertumbuhan harian (gr/ hari) 

Wt =  Berat rata-rata akhir ikan (gr) 

Wo =  Berat rata-rata awal benih ikan (gr) 

t =  Lama pemeliharaan (hari) 

 

4. Survival Rate(SR) 

 

Survival rate (SR) adalah jumlah ikan yang hidup dibandingkan dengan jumlah 

ikan pada saat awal tebar.SR digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase 

ikan yang hidup selama proses penelitian. 

Menurut Effendi (1997), Survival Rate (SR) dapat dinyatakan dengan rumus : 

SR=  x 100% 

Keterangan : 

SR =  Kelangsungan hidup ikan 

Nt =  Jumlah ikan pada akhir penelitian 

N0 =  Jumlah ikan pada awal penelitian 

 

 

GR =  



F. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan analisis ragam pada 

selang kepercayaan 95%.Apabila dalam analisis didapat hasil yang berbeda nyata, 

maka dilakukan uji lanjut dengan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada selang 

kepercayaan 95%. 

 

 


