
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilaksanakan bulan Juni sampai September 2011 bertempat di 

Laboratorium Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian adalah empat buah akuarium 

ukuran 50x40x40 cm
3
 untuk pemeliharaan sekaligus pemijahan induk, dua 

akuarium ukuran 40x30x30 cm
3
 untuk pemeliharaan induk betina yang telah 

bunting, 21 toples untuk perlakuan perendaman larva dengan ekstrak testis 

sapi, perlengkapan aerasi, alat ukur kualitas air (termometer, DO meter, dan 

pH meter). 

 

Bahan yang akan digunakan adalah induk ikan guppy ukuran 2-3 cm sebanyak 

150 ekor, ekstrak testis sapi produksi BATAN, pakan alami Daphnia sp., 

cacing sutra, dan pakan buatan berupa pelet. 
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C. Prosedur Penelitian 

a. Persiapan 

Tahap persiapan meliputi beberapa kegiatan yaitu persiapan wadah 

pemijahan dan pemeliharaan induk. Wadah dibersihkan lalu dikeringkan 

kemudian diisi air ¾ dari tinggi akuarium. Sebelumnya, induk jantan dan 

betina diukur berat dan panjang awalnya. Kemudian dimasukkan kedalam 

akuarium pemeliharaan dan perkawinan massal dalam dua wadah 

akuarium berukuran 50x40x40 cm
3
. Induk diberi pakan pelet selama 

pemeliharaan dan diberikan dua kali sehari secara adlibitum. 

Induk betina yang sudah bunting dipelihara dalam akuarium dengan 

ukuran 40x30x30 cm
3
 sampai beranak. Larutan perendaman dibuat dengan 

cara melarutkan tiap konsentrasi perlakuan ekstrak testis sapi dengan 1 ml 

alcohol 95%. Kemudian dimasukkan kedalam akuarium yang telah diisi 

air dan diberikan aerasi selama 1-3 jam. 

Setelah itu larva dimasukkan kedalam akuarium yang telah diberikan 

konsentrasi perlakuan selama 5 jam/hari selama 3-5 hari, dan kemudian 

dipindahkan lagi ke wadah pemeliharaan setelah pemberian perlakuan 

(Akuarium berukuran 25x15x35cm
3
). 

b. Perlakuan 

 

Perlakuan dalam penelitian ini yaitu pemberian ekstrak testis sapi dengan 

lama perendaman yang berbeda. Perendaman dilakukan pada konsentrasi 

ekstrak testis sapi dengan media air dengan lama perendaman 5 jam per 
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harinya. Konsentrasi perendaman 0 ppm (Kontrol), 1 ppm (P1), 2 (P2), 3 

(P3). 

(P1) = Konsentrasi ekstrak testis sapi 0 ppm (kontrol) 

(P2) = Konsentrasi ekstrak testis sapi 265 mg    

(P3) = Konsentrasi ekstrak testis sapi 530 mg 

(P4) = Konsentrasi ekstrak testis sapi 795 mg 

 
 

c. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan merendam larva ikan guppy yang baru 

berumur 1 hari ke dalam larutan ekstrak testis sapi. Perendaman dilakukan 

selama 3, 4, dan 5 hari (5 jam per hari) dengan konsentrasi perendaman 0 

ppm (kontrol), 265 mg (P1), 530 mg (P2), 795 mg (P3). Sebelum  

dilakukan perendaman, dilakukan pengenceran larutan ekstrak testis sapi 

sesuai dengan konsentrasi perlakuan dengan media air sebanyak 1 liter 

pada masing-masing perlakuan. Air yang digunakan adalah air yang 

berasal dari tandon pengendapan. 

Larva yang telah diberi perlakuan perendaman dipelihara dalam wadah 

akuarium dengan dimensi 25x15x35 cm
3
. Larva ikan guppy tersebut diberi 

pakan awal cacing sutra yang telah dipotong halus hingga berumur satu 

minggu lalu dilanjutkan dengan pemberian pakan alami Daphnia sp. dan 

pakan buatan. Pemberian pakan pada anak guppy dilakukan secara 

adlibitum sebanyak 3 kali sehari serta dilakukan penyifonan setiap hari. 
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d. Parameter Yang Diamati 

Pengamatan dilakukan secara visual setelah pemeliharaan larva sampai 

terlihat perbedaan antara ikan jantan dan betina dengan adanya 

gonopodium pada ikan jantan, penampakan warna, dan bentuk sirip ekor 

yang lebar. Kemudian dilakukan seleksi dan penghitungan jumlah anak 

jantan dan betina. Dilanjutkan dengan pengamatan preparat dengan 

pewarnaan Hematoksilin Eosin (HE) untuk proses pewarnaan gonad pada 

saat memeriksa keberadaan testes ataupun ovarium pada gonad ikan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel. 

Parameter yang diamati adalah: 

1. Persentase Individu Jantan 

%100
diamati yangIkan 

jantankelamin  berjenisIkan 
Jantan % 




 

Melakukan perbandingan jumlah ikan berjenis kelamin jantan dengan 

jumlah ikan yang diamati. Kegiatan ini dilakukan di akhir penelitian. Ciri 

dari ikan guppy jantan secara visual dapat dilihat pada bentuk tubuh dan 

sirip ekor. Jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dan sirip ekor yang 

lebih cerah dari ikan guppy betina. 
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2. Survival Rate (SR) 

 

%100
awalIkan 

akhirIkan 
TKH 




 

Menghitung jumlah ikan di awal kegiatan dan jumlah ikan di akhir 

kegiatan. Kegiatan ini dilakukan di akhir penelitian. 

3. Kadar Testosteron 

Pengukuran kadar testosteron ini menggunakan teknologi ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) yang dilakukan di Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi (BBATS). Pengukuran 

hanya dilakukan pada ekstrak testis sapi. 

4. Kualitas air 

Pengukuran kualitas air dilakukan sebelum perlakuan, saat perlakuan, 

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

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

meter, dan DO meter. 

 

E. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan membandingkan jumlah jantan yang 

dihasilkan dari masing-masing perlakuan konsentrasi dan lama perendaman larva 

ikan guppy berumur 1 hari dalam ekstrak testis sapi. 


