
19 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2011, di 

Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian adalah akuarium berukuran 

40x30x30 cm
3
 sebanyak 15 buah, instalasi aerasi,  scoope net, timbangan digital, 

pH meter, DO meter, termometer, botol film untuk pengambilan sampel air, 

pompa air, pipa paralon, blower dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan 

adalah benih ikan mas dengan ukuran panjang 5-7 cm/ekor sebanyak 150 ekor, 

probiotik, pakan pelet, garam ikan dan molase dengan kandungan karbon organik 

sebesar 42,3%. 

 

C. Rancangan Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan dengan asumsi bahwa ukuran 

dan kondisi benih ikan mas pada tiap unit percobaan masing-masing metode uji 

homogen. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Perlakuan A = 0 gr/L molase  

Perlakuan B = 2,4 gr/L  molase 
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Perlakuan C = 4,8 gr/L  molase 

Perlakuan D = 7,2 gr/L  molase  

Perlakuan E = 9,6 gr/L  molase 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

1.1 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

Wadah yang akan digunakan berupa akuarium berukuran 40x30x30 cm
3 

dengan jumlah 15 unit. Akuarium terlebih dahulu dibersihkan, disusun dan diberi 

label secara acak. Selanjutnya akuarium diisi air tawar yang telah diendapkan 

selama 24 jam sampai ketinggian 20 cm dan diberi aerasi kuat.  

Benih ikan mas yang digunakan berukuran 5-7 cm/ekor sebanyak 150 ekor. 

Kondisi benih ikan mas dalam keadaan sehat yaitu secara morfologi benih ikan 

mas tidak terdapat luka di bagian tubuhnya dan  ikan  dapat berenang aktif serta 

pengambilan stok benih ikan mas dari lokasi yang sama. Sebelum dimasukan ke 

dalam akuarium benih ikan mas direndam dalam larutan garam sebanyak 5 mg/L 

selama 5 menit untuk menghilangkan ektoparasit yang mungkin menempel. 

Sebelum dimasukkan ke akuarium, ikan terlebih dahulu diaklimatisasi dengan 

cara membiarkan ikan selama beberapa menit sehingga ikan masuk ke akuarium 

dengan sendirinya. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu 15 buah akuarium 

masing-masing dimasukan benih ikan mas dengan kepadatan 1 ekor/2 liter. Benih 

ikan mas diberi pakan pelet komersil sebanyak 3 kali sehari pada pukul 09.00, 
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13.00 dan 16.00 dengan FR (Feeding Rate) 6% (Shafrudin, 2003b). Perlakuan 

yang dilakukan yaitu dengan pemberian molase pada aplikasi probiotik. Selama 

penelitian tidak dilakukan penyiponan dan pergantian air untuk menghindari 

hilangnya probiotik dan molase yang telah ditebar ke akuarium. 

Pemberian probiotik dengan kandungan bakteri Bacillus sp. dengan dosis 

48µl/24L diberikan pada awal pemeliharaan, selanjutnya diberikan setiap minggu 

sampai akhir pemeliharaan (Gunarto et al., 2008). Pada hari ke-2 ditambahkan 

molase dengan dosis sesuai perlakuan beserta pakan sebanyak 4 gram untuk 

masing-masing akuarium dan  diberikan setiap hari sampai akhir penelitian yaitu 

hari ke-38. Molase ditambahkan setiap hari sampai hari ke-7 selanjutnya 

pemberian molase dilakukan setiap minggu sampai hari ke-38, karena pemberian 

molase yang diberikan secara terus menerus menyebabkan DO (Dissolve oxygen) 

menurun.  

 

3. Tahap Pengamatan 

3.1.  Pengukuran Kualitas Air 

Parameter kualitas air yang diukur selama penelitian meliputi pengukuran 

konsentrasi amoniak, suhu, pH dan DO. Pengukuran konsentrasi amoniak 

dilakukan lima kali selama penelitian yaitu pada hari ke-0, hari ke-2, hari ke-10, 

hari ke-24 dan hari ke-38. Setiap kali pengukuran diambil contoh air dari masing-

masing ulangan dari setiap perlakuan kemudian dicampurkan (komposit). 

Sedangkan pengukuran suhu, pH dan DO dilakukan 2 kali sehari yaitu pukul 

09.00 sebelum pemberian pakan dan pukul 16.00.  
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3.2  Laju Pertumbuhan Harian (LPH) 

Pengukuran laju pertumbuhan benih ikan mas dilakukan setiap minggu. 

Pengukuran laju pertumbuhan harian dengan cara menimbang bobot ikan 

menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 1 gram. Effendi (2004) 

menyatakan bahwa, perhitungan laju pertumbuhan harian dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

      GR = Wt – Wo 

   T 

 

Keterangan: 

 

LPH = Laju pertumbuhan harian (gram/hari) 

Wt = Bobot rata-rata ikan pada saat akhir (gram) 

W0 = Bobot rata-rata ikan pada saat awal (gram)  

t = Lama pemeliharaan (hari) 

 

3.3  Tingkat Kelangsungan Hidup  

Tingkat kelangsungan hidup adalah jumlah benih ikan mas yang hidup 

hingga akhir penelitian dibandingkan dengan jumlah benih ikan mas pada saat 

awal tebar sedangkan tingkat kelangsungan hidup relatif adalah jumlah benih ikan 

mas yang mati pada hari tersebut dibandingkan dengan jumlah benih ikan mas 

pada hari sebelumnya. Effendie (1997) menyatakan bahwa, tingkat kelangsungan 

hidup dapat dinyatakan dengan rumus: 
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Keterangan : 

Nt : Jumlah ikan pada akhir penelitian 

N0 : Jumlah ikan pada awal penelitian 

 

 

 

E. Analisis Data 

 

Data hasil pengamatan konsentrasi amoniak dan tingkat kelangsungan hidup 

benih ikan mas dianalisis secara deskriptif sedangkan, data hasil pengamatan yang 

meliputi laju pertumbuhan harian dan pengukuran kualitas air meliputi suhu, pH 

dan DO dianalisis menggunakan uji nonparametrik yaitu Kruskal-Wallis dan uji 

Mann-Whitney U dengan selang kepercayaan 95%.            

                                                         ∑ ikan mati pada hari ke t   

Tingkat Kelangsungan Hidup Relatif  =                                                       X  100% 

                                                                   ∑ ikan hidup pada hari ke t-1     
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