
III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penenlitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan September sampai November 2014

di Laboratorium Biologi Molekuler, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquarium 25 cm persegi

sebanyak 40 buah sebagai wadah pemeliharaan ikan gurami, jangka sorong

untuk mengukur panjang, neraca ohaus untuk mengukur berat, aerator sebagai

oksigen tambahan, gayung untuk mengambil air, pH stick untuk mengukur

pH air pada aquarium, termometer untuk mengukur suhu air pada aquarium,

dan saringan untuk mengambil ikan. Bahan yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu ikan gurami ukuran 7-9 cm sebanyak 40 ekor, pakan komersial

berupa pelet sebagai pakan ikan, sampel air yang mengandung patogen

sebanyak 6 liter, dan taurin.
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C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL), dengan 4 perlakuan. Masing – masing perlakuan menggunakan 10

kali pengulangan. Perlakuan tersebut terdiri atas

1. Perlakuan 1: pakan pelet tanpa dicampur dengan taurin

2. Perlakuan 2: pakan pelet dengan ditambah 5 mg taurin

3. Perlakuan 3: pakan pelet dengan ditambah 10 mg taurin

4. Perlakuan 4: pakan pelet dengan ditambah 15 mg taurin

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Aquarium

Empat puluh buah Aquarium yang berukuran 25 cm persegi yang telah

disiapkan dibersihkan dahulu menggunakan air, kemudian direndam

dengan larutan klorin selama 24 jam. Hal ini bertujuan agar organisme

yang ada di dalam akuarium mati. Kemudian akuarium dibersihkan

kembali menggunakan air. Setelah bersih aquarium diisi air secukupnya,

diberi aerator sebagai sirkulasi udara.

2. Persiapan Ikan

Ikan gurami disiapkan dari pembudidaya  gurami. Ikan yang digunakan

yaitu sebanyak 40 ekor dengan ukuran ikan 7-9 cm.
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3. Aklimatisasi

Ikan yang dibeli dari petani tidak langsung dimasukkan ke dalam

aquarium tetapi diadaptasikan dahulu terhadap kondisi aquarium.

Aklimatisasi bertujuan untuk penyesuaian suhu akuarium terhadap ikan

gurami. Cara yang dilakukan yaitu dengan meletakkan benih ikan gurami

ke dalam plastik yang berisi air dengan diikat ujungnya, kemudian plastik

yang berisi ikan dimasukkan ke dalam aquarium yang telah disiapkan.

Perlakuan ini dilakukan selama 20-30 menit.

Dengan aklimatisasi ini diharapkan suhu air yang ada di dalam kantong

plastik sama dengan suhu air pada aquarium. Kemudian ikan dilepaskan

ke dalam aquarium dengan cara melepas ujung ikatan kantong plastik

dan menenggelamkannya ke dalam aquarium dan dibiarkan hingga ikan

keluar dengan sendirinya. Kemudian kantong plastik diambil dari

aquarium. Cara ini dilakukan agar ikan tidak stres ketika dimasukkan ke

dalam aquarium. Setelah aklimatisasi selesai, ikan di dalam aquarium

diberi pakan berupa pelet. Pakan diberikan sebanyak 2% dari berat ikan.

Per hari pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari. Aquarium

dibersihkan 1 minggu sekali agar bersih dari sisa-sisa pakan dan feses

ikan.
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4. Persiapan Pakan Buatan

Pakan pelet yang digunakan yaitu jenis pelet yang biasa digunakan oleh

pembudidaya gurami. Pelet biasanya dalam bentuk butiran dengan

ukuran 1 mm dan kandungan protein 30-40 %. Pakan dibedakan dalam 2

kelompok yaitu pakan yang dicampur dengan taurin dan pakan yang

tidak dicampur dengan taurin dengan berbagai konsentrasi. Kemudian

kedua pakan tersebut diberikan pada ikan gurami yang telah disusun

sesuai dengan prosedur.

5. Pemberian Pakan

Pemberian pakan dilakukan setiap hari yaitu pada pagi dan sore hari.

Setiap ikan diberi pakan sesuai dengan perlakuan dengan 2-4 % dari

berat total/hari. Pengambilan data pertumbuhan dilakukan setiap 7 hari

sekali. Data yang diambil yaitu berat tubuh dan panjang tubuh.

E. Parameter Penelitian

Parameter yang diamati dan analisis data mengacu pada NRC (1983) dan

Heinsbrook (1989) yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Spesifik (Specific Growth Rate)

Rumus untuk laju pertumbuhan spesifik yaitu:

SGR= (LnWt-LnWo)/T x100 %
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Keterangan :

SGR : Specific Growth Rate (Laju Pertumbuhan Spesifik)

Wo : Weight ( berat hari ke o(g))

Wt : Berat hari ke t (g)

T : Time (lama pemeliharaan)

2. Kelulushidupan

Rumus untuk kelulushidupan adalah sebagai berikut:

SR = Nt/No x 100

Keterangan :

Nt : Jumlah ikan yang hidup selama penelitian (ekor)

No : Jumlah ikan yang ditebar pada awal penelitian (ekor)

3. Panjang Tubuh dan Berat Tubuh

Pertambahan panjang tubuh ikan gurami dapat diukur dengan

menggunakan jangka sorong dari ujung mulut hingga ujung ekor.

Pertambahan berat diukur dengan melakukan penimbangan tubuh ikan

gurami. Penimbangan dan pengukuran dilakukan setiap tujuh hari sekali

selama 70 hari.

4. Ratio Konversi Pakan/Food Convertion Ratio (FCR)

Rumus yang digunakan yaitu:

FCR= F / (Wt + D) – Wo

Keterangan:
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F : Jumlah pakan yang diberikan (g)

D : Bobot ikan mati

Wt : Berat akhir rata-rata (g)

Wo : Berat awal rata-rata (g)

F. Pengambilan Sampel Air yang Mengandung Patogen

Sampel air diambil dari kolam para petani ikan yang terserang penyakit.

Sampel diambil sebanyak 6 liter. Sampel akan dimasukkan ke dalam

aquarium setelah 8 minggu perlakuan laju pertumbuhan ikan.

G. Pengambilan Data Daya Tahan Tubuh Ikan

Pengambilan data dilakukan dengan cara memberikan air yang mengandung

patogen ke masing-masing aquarium sebanyak 100 ml per aqurium.

Kemudian dilakukan pengamatan pada pagi dan sore hari. Pengamatan

dilakukan selama 2 minggu untuk dilihat kelulus hidupannya.

H. Analisi Data

Data yang diperoleh dari percobaan  akan dianalisis dengan uji Anova dan

dilanjutkan dengan uji Tukey pada selang kepercayaan 95% dengan

menggunakan program SPSS


