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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air 

Tawar (BBPBAT) Sukabumi pada bulan Februari 2012. 

 
B.  Alat dan Bahan  

 
1. Alat Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian alat yang digunakan adalah mikroskop, cawan 

petri, akuarium berukuran 60×40×40 cm sebanyak 12 akuarium, lap, bulu ayam, 

termometer, stopwatch, alat tulis, spuit dan kamera digital. 

 
2. Bahan Penelitian 

Bahan yang dipergunakan pada penelitian adalah ikan uji yang digunakan 

adalah ikan mas jantan dan betina berumur 1,5-2 tahun dengan bobot tubuh         

1-2,5 kg, ovaprim (Syndel), aquabides, sperma ikan mas (Cyprinus carpio L), 

telur ikan mas (Cyprinus carpio L.) dan fruktosa dengan konsentrasi 70%. 

  
C. Rancangan Penelitian 

Eksperimen dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan perlakuan variasi konsentrasi larutan fruktosa 0%, 1,75%, 2,1%, dan 

2,45%, dengan tiga kali ulangan.  
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Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : Yij = Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan ke-j 

  µ = Nilai tengah umum 

  τi = Pengaruh pemberian fruktosa ke-i 

  εij = Galat percobaan perlakuan ke-i, ulangan ke-j 

  i = 1, 2, 3,  

  j = 1, 2, 3 

 
D. Perameter yang Diamati 

 
1. Fertilization Rate (FR) atau Derajat Pembuahan 

Pengamatan pembuahan spermatozoa terhadap telur dilakukan setelah 1 

jam pencampuran sperma dengan telur, sampel telur yang diamati sebanyak 20 

butir telur dalam setiap perlakuan, telur yang terbuahi akan mengalami 

pembelahan sel dan berwarna bening (Murtidjo, 2001). Kemudian menghitung 

tingkat pembuahan  ditentukan dengan menggunakan derajat pembuahan 

(Fertilization Rate) menurut (Murtidjo,2001) dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
dan menghitung   jumlah telur yang menetas dan tidak menetas, menurut 

(Murtidjo, 2001) dengan penghitungan sebagai berikut : 

 

 
Derajat Pembuahan =  Jumlah telur yang terbuahi  x 100%   
                                          Jumlah sampel telur 
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Tabel 1. Ciri-ciri Pembuahan 
Telur Dibuahi Telur Tidak Dibuahi 

Setelah 1 menit pencampuran telur 
dengan sperma, 

 Sel telur mulai membelah dari 
satu sel menjadi dua sel 

 Telur berwarna kuning dan 
cerah, kemudian sel telur akan 
membelah 

 Dua sel menjadi empat sel dan 
seterusnya sampai menetas  

 Telur berwarna bening 
 

Setelah 1 menit pencampuran telur 
dengan sperma, 

 Telur tetap menjadi satu sel 
 Telur akan berwarna putih 

pekat dan mati 

Sumber. Murtidjo (2001) 
 
 
2. Pelaksanaan Penelitian 

 
a. Persiapan Alat 

  Alat-alat yang akan digunakan dibersihkan sebelum digunakan mangkok, 

cawan petri dan akuarium berukuran 60×40×40 cm dibersihkan dan dikeringkan. 

 
b. Persiapan Induk Jantan dan Betina Ikan Mas 

Induk ikan yang digunakan adalah induk yang matang gonad. Ikan mas 

jantan dan betina matang gonad berumur 1,5-2 tahun, induk jantan mempunyai 

ciri-ciri apabila di stripping atau dialin pada bagian anus mengeluarkan cairan 

putih susu berupa semen spermatozoa dan induk betina mempunyai ciri-ciri 

apabila di stripping pada bagian anus mengeluarkan telur berwarna kuning tua 

atau TKG 4 (Tingkat Kematangan Gonad). Induk ikan yang sudah dipilih disuntik 

dengan hormon ovaprim (Syndel) 0,5 ml/kg ikan mas. 

 

Derajat Penetasan =               Jumlah larva           x 100% 
         Jumlah telur yang terbuahi 
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c. Pembuatan Larutan Fruktosa 

Pembuatan Larutan fruktosa dilakukan dengan cara melarutkan fruktosa, 

dengan  variasi konsentrasi fruktosa yaitu 0%, 1,75 % (2,5 ml), 2,1% (3 ml), dan 

2,45% (3,5 ml) fruktosa yang masing-masing dilarutkan ke dalam 100 ml 

aquabides.  

 
d. Fertilisasi (Pembuahan)  

Sebelum dilakukan pembuahan terlebih dahulu melakukan tindakan 

Stripping atau pengalinan terhadap ikan yang telah matang gonad, dilakukan 

dengan mengurut bagian perut mengarah ke bagian ekor sampai keluar cairan 

putih atau telur. Cairan putih  (semen) atau telur diletakkan ke dalam cawan petri 

dan dicampur dengan telur dan selanjutnya dimasukan ke dalam masing-masing 

variasi konsentrasi larutan fruktosa dan kontrol dan selanjutnya dilakukan 

pengamatan. 

 
e. Pengambilan Data 

1. Pengambilan data derajat pembuahan dengan cara menghitung telur yang 

terbuahi dan tidak terbuahi, 

2. Pengambilan data derajat penetasan dengan cara menghitung larva yang 

dihasilkan dan menghitung telur yang tidak menetas.  

 
f. Analisis Data 

 
Analisis data yang digunakan menggunakan analisis ragam pada selang 

kepercayaan 95%. 

 
 
 


