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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu Dan Tempat 

Penelitian  telah dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sampai September 2011 

bertempat di Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Probolinggo, Lampung Timur. 

B. Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kolam dengan ukuran 32x15x1m
3
 

untuk pemeliharaan induk,  happa dengan ukuran 1x1x1 m
3
 untuk perlakuan, 

mikroskop, timbangan, penggaris,  sprayer, perlengkapan aerasi, kamera digital, 

dan alat ukur kualitas air (termometer, DO meter, dan pH meter). 

Bahan yang akan digunakan adalah ikan lele betina dengan ukuran 400-600 gr  

sebanyak 45 ekor, Ekstrak Testis Sapi (ETS), alkohol 70%, dan pakan buatan 

berbentuk pellet. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi persiapan kolam 

dan pemeliharaan induk. Persiapan kolam dilakukan dengan menguras kolam 

berukuran 32x15x1m
3
. Kemudian dikeringkan selama 3 hari, selanjutnya pada 

hari ke empat kolam diisi dengan air sampai ketinggian sekitar 80 cm dan 

dibiarkan sampai hari ke-7. Masa adaptasi ikan dilakukan selama 7 hari dengan 
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pemberian pakan buatan berbentuk  pellet. Pemberian makan induk selama 

pemeliharaan dilakukan sebanyak dua kali sehari secara ad satiation (sampai ikan 

kenyang). Setelah 7 hari masa adaptasi, ikan lele diseleksi dan ditempatkan di 

dalam happa  berukuran 1x1x1 m
3 

sesuai dengan perlakuan yang ditentukan. 

2. Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan rancangan percobaan berupa 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan pada penelitian ini yaitu pemberian 

pakan dengan tambahan ekstrak testis sapi,  dengan dosis : 

0 mg/kg pakan  (kontrol) (P1), 1 mg/kg pakan (P2), 2 mg/kg pakan (P3), 3 mg/kg 

pakan (P4) dan 4 mg/kg pakan (P5).  

 

Tabel 1. Perlakuan penambahan ETS pada pakan pada berbagai dosis yang   

dicobakan pada ikan lele. 

 

Perlakuan Ekstrak Testis Sapi  

(mg/kg pakan) 

A 0 

B 1 

C 2 

D 3 

E 4 

 

 

Model rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap (RAL). Model dalam RAL adalah sebagai berikut: 

ijiYij  
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Keterangan : 

Yij  = Pengaruh perlakuan dosis penambahan ekstrak testis sapi pada 

pakan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah data 

τi = Pengaruh dosis penambahan ekstrak testis sapi pada pakan ke-i 

εij = Galat dosis penambahan ekstrak testis sapi pada pakan dari 

perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i = Dosis penambahan ekstrak testis sapi pada pakan 

j = Ulangan (1, 2, 3, dan 4) 

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian yaitu : 

1. Tahap awal penelitian dilakukan dengan menyeleksi induk lele. Induk lele 

yang dipilih adalah induk yang belum matang gonad.  

2. Setiap perlakuan diberikan pakan dengan tambahan ekstrak testis sapi sesuai 

dengan perlakuan dengan jumlah pemberian pakan 3% dari bobot tubuh. 

Pemberian pakan dilakukan selama 30 hari, 2 kali sehari pada pukul 08.00 

WIB dan 16.00 WIB. 

3. Pengamatan kualitas air dilakukan untuk mengukur kadar DO, suhu dan pH. 

Pengukuran suhu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari sedangkan 

pengukuran pHdan DO dilakukan seminggu sekali. 

4. Pada tiap perlakuan diambil sampel gonad kemudian dilakukan histologi 

gonad di BBPBL Hanura Lampung Selatan. 

5.  Dilakukan pengukuran tingkat perkembangan gonad dengan cara menghitung 

perbandingan persentase tingkat kematangan gonad pada 3 lapang pandang di 

tiap perlakuan. Secara garis besar oosit diklasifikasikan; tahap 
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previtellogenesis; vitellogenesis awal; vitellogenesis pertengahan; 

vitellogenesis akhir; dan maturasi. Jumlah oosit pada masing – masing 

perkembangan dihitung dengan mengevaluasi histologi ovarium bagian 

posterior, median, dan anterior, untuk setiap preparat diamati dalam 3 lapang 

pandang, setiap lapang pandang dihitung jumlah setiap tahapan sel pada 

oogenesis. Oosit pada masing – masing tahapan kemudian dipersentasekan 

terhadap jumlah total oosit yang diamati. Proporsi oosit pada masing – masing 

perkembangan (X) dihitung dengan rumus: 

   
∑                            

∑                         
       

6. Dilakukan uji proporsi untuk melihat pengaruh dari penambahan ETS ke 

dalam pakan terhadap tingkat perkembangan telur induk ikan lele. 

 

D. Parameter Yang Diamati 

Adapun parameter yang diamati pada penelitian ini adalah : 

a. Tingkat perkembangan gonad 

Analisis histologi telur, analisis telur dilakukan untuk mengetahui tingkatan 

perkembangan gonad pada ikan lele terhadap dosis penambahan ekstrak testis 

sapi pada pakan yang berbeda. Pewarnaan preparat gonad dilakukan dengan 

menggunakan metode Hematoksilin Eosin. Setelah dilakukan pewarnaan maka 

dilakukan pengamatan kematangan gonad dengan menghitung persentase 
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gonad yang berada pada tingkat provitellogenesis, vitellogenesis dan matang 

gonad. Tahapan kondisi kematangan gonad dapat dilihat di Tabel 2 

Tabel 2. Tahapan kondisi kematangan gonad 

Tahapan Perkembangan 

Oosit 
Keterangan 

Previtellogenesis 
Adanya oosit berukuran kecil yang belum terdapat 

globula lemak 

Vitellogenesis awal 
Mulai munculnya globula lemak yang terdapat 

pada oosit  

Vitellogenesis pertengahan 

Oosit mulai berukuran cukup besar dengan 

globula lemak yang sangat banyak dan sudah 

terdapat granula lemak 

Vitellogenesis akhir 
Sitoplasma oosit berukuran besar dengan sedikit 

globula lemak namun granula lemak meningkat 

(Wijayanti et al, 2004) 

b. Kualitas air, pengukuran kualitas air dilakukan sebelum perlakuan, saat 

perlakuan, setelah perlakuan. Kualitas air yang diukur adalah suhu, pH, dan 

DO (dissolved oxygen). Alat yang digunakan yaitu thermometer, pH meter, DO 

meter, dan spektrofotometer. 

 

E. Analisa Data 

Untuk membandingkan proporsi previtellogenesis, vitellogenesis, dan matang 

gonad dari dua populasi digunakan uji dua proporsi. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Walpole, 1995): 
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Wilayah kritik untuk p1≠p2 adalah – tα/2 > z atau z > tα/2 

 ̂  = 
  

  
 

 ̂  = 
  

  
 

 ̂ = 
     

     
 

 ̂ = 1 -  ̂ 

z = 
 ̂    ̂ 

√ ̂     ̂ (
 

  
  

 

  
) 

 

Keterangan : 

    : Jumlah previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad populasi ke- 1 

    : Jumlah previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad populasi ke- 2 

    : Jumlah anggota populasi ke- 1 

    : Jumlah anggota populasi ke- 2 

 ̂  : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad ke- 1 

 ̂  : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad ke- 2 

 ̂  : Dugaan gabungan proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang    

gonad 

z : Uji dua proporsi 

      : Nilai tabel t 

 

Hipotesis yang digunakan dalam uji dua proporsi adalah sebagai berikut : 

    : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad dua populasi 

tidak berbeda pada selang kepercayaan 95% 

    : Proporsi previtellogenesis/ vitellogenesis/ matang gonad dua populasi 

berbeda pada selang kepercayaan 95% 

 

 

 

 


