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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu Dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2011 sampai Desember 2011 

bertempat di Laboratorium Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

 

B. Alat Dan Bahan 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian adalah 16 buah akuarium 

ukuran 50x40x40cm
3
 untuk pemeliharaan larva, perlengkapan aerasi dan alat ukur 

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

Bahan yang akan digunakan adalah larva lobster air tawar umur 8, 10, dan 

12 hari, ekstrak testis sapi yang sudah jadi, alkohol 70%  sebagai pelarut ekstrak 

testis sapi, sendok makan, toples perendaman larva lobster air tawar dan pakan 

komersial. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan membersihkan semua akuarium yang 

akan digunakan menggunakan sabun dan kaporit sebagai desinfektan, setelah itu 

dibilas dengan air bersih dan dijemur selama 24 jam. Setelah kering, akuarium 
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diletakkan pada rak kayu dan diisi air setinggi 10 cm menggunakan air yang 

berasal dari tandon yang telah diaerasi selama 1 hari, kemudian tutup secara 

keseluruhan aquarium menggunakan plastik berwarna hitam sehingga keadaan 

aquarium menjadi gelap. Setelah itu dimasukkan larva lobster air tawar dengan 

kepadatan 15 ekor per akuarium. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara melarutkan ektrak testis sapi 

menggunakan 2 tetes alkohol, dibantu dengan sendok untuk menghancurkan 

ekstrak testis sapi agar lebih halus kemudian dimasukan ke dalam toples atau 

wadah perendaman yang sebelumnya toples sudah berisi air dan diberikan aerasi 

yang cukup. Larva kemudian direndam dengan ektrak testis sapi dengan dosis 135 

mg/l dan 265 mg/l dengan lama perendaman 3 sampai 5 hari dengan stadia larva 

8, 10 dan 12 hari masa perontokan dari induk larva lobster air tawar. 

Larva yang telah diberi direndam menggunakan ekstrak testis sapi  

kemudian dipelihara selama 3 bulan dalam akuarium ukuran 50x40x40 cm
3 

dengan kepadatan 15 ekor per akuarium. Pemberian pakan dilakukan secara 

feeding rate yaitu sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pembuangan 

kotoran pada dasar akuarium dengan menggunakan selang (penyiponan) 

dilakukan setiap hari. 

 

D. Parameter Yang Diamati 

Pengamatan dilakukan setelah dua bulan dari pemeliharaan larva lobster 

air tawar. Pengamatan dilakukan secara visual dengan memperhatikan ciri 



 

17 

 

kelamin sekunder pada lobster air tawar. Ciri kelamin sekunder lobster air tawar 

dapat diketahui dengan melihat perbedaan antara ikan jantan dan betina pada 

Gambar 2. Kemudian dilakukan seleksi dan dengan cara pengamatan mikrokospik 

dengan memotong kaki kelima dan kaki ketiga, kemudian di amati perbedaannya, 

lalu melakukan  penghitungan jumlah anak jantan dan betina.  

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel. 

Parameter yang dihitung adalah persentase jumlah anak berkelamin jantan dengan 

persentase jumlah anak berkelamin jantan dapat ditentukan menggunakan rumus 

berikut : 

 

1. Persentase Jantan 

 

 

2. Laju Pertumbuhan Harian (LPH)  

  

√  
 

 / Wo – 1     × 100 % 

LPH = 

 

 

Keterangan :  

 

Wt : panjang awal larva 

Wo : panjang akhir larva 

 t : waktu 

 

3. Tingkat Kelangsungan Hidup 

%100
awalIkan 

akhirIkan 
SR 




 

%100
diamati yangIkan 

jantankelamin  berjenisIkan 
Jantan % 
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4. Kualitas Air 

Pengukuran kualitas air dilakukan sebelum perlakuan, saat perlakuan, setelah 

perlakuan, dan panen. Kualitas air yang digunakan adalah suhu, pH, DO 

(dissolved oxygen). 


