
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2015 di 

Laboratorium Biologi Molekuler Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain akuarium, timbangan atau 

neraca ohaus, timbangan digital digunakan untuk mengukur berat tubuh, 

meteran digunakan untuk mengukur panjang tubuh, jaring atau serok, kamera, 

ember dan  keranjang plastik digunakan untuk tempat pakan  ikan, pH stick, 

termometer digunakan untuk mengukur suhu, dan aerator digunakan sebagai 

pensuplai oksigen.  Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah larva 

ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac.) sebagai hewan uji, kutu air 

(Daphnia Sp.) dari hasil kultur , dan senyawa taurin yang digunakan sebagai 

perlakuan. 
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C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Kelompok Teracak Lengkap 

(RKTL), dengan 2 perlakuan.  Masing-masing perlakuan dilakukan 8 kali 

pengulangan.  Perlakuan tersebut adalah : 

Perlakuan I    : Pakan alami berupa kutu air (Daphnia Sp.) dengan   

 penambahan taurin. 

Perlakuan II    : Pakan alami berupa kutu air (Daphnia Sp.) tanpa 

penambahan taurin. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap yang dapat dilihat pada 

(gambar 6.) tentang diagram alir penelitian. 

 

1. Persiapan Akuarium 

 

Akuarium yang digunakan berukuran 15x15x15 cm yang telah 

dibersihkan, kemudian diisi air sebanyak 2 liter.  Jumlah akuarium yang 

digunakan sebanyak 16 buah. 

 

2. Persiapan Ikan 

 

Penelitian ini menggunakan larva ikan gurame (O.  gouramy Lac.) yang 

berukuran 1cm beberapa hari setelah egg yolk habis. 
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3. Aklimasi 

Sebelum dimasukkan ke dalam akuarium yang telah berisi air, larva ikan 

gurame harus melewati proses aklimasi terlebih dahulu.  Larva ikan 

gurame yang masih berada di dalam plastik dari tempat pembelian 

dimasukkan kedalam akuarium yang telah tersedia dan dibiarkan 

terapung selama kurang lebih 15-30 menit, hal ini dimaksudkan agar 

suhu yang ada pada kantung plastik berisi larva ikan gurame sama 

dengan suhu yang ada pada akuarium.  Setelah larva ikan gurame tenang 

dan suhu di dalam  plastik telah sama dengan akuarium maka plastik 

berisi benih ikan gurame tersebut dibuka dan ikan dibiarkan keluar 

dengan sendirinya tanpa harus dipaksa.  Kemudian setelah larva 

melewati proses aklimasi masing-masing akuarium diberi aerator dan 

pakan.  Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pada waktu pagi 

dan sore hari.  Akuarium dibersihkan dari feses ikan gurame maupun 

sisa-sisa pakannya dengan cara disiphon, penyiponan dilakukan 2 hari 

sekali serta pergantian air sebanyak 80-85% dalam waktu 1 minggu 

sekali. 

 

4. Persiapan Taurin 

 

Taurin yang digunakan adalah 2g/1 liter air yang dimasukkan ke dalam 

kultur Daphnia Sp. 
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Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 

 

 

1.  Pengamatan Pertumbuhan Larva 

 

Parameter yang diamati dan dianalisis mengacu pada NRC (1983) dan 

Heinsbroek (1989) adalah sebagai berikut : 

 

a. Kelulushidupan 

 

Kelulushidupan ditentukan dengan menggunakan rumus : 

SR =  Nt/No X 100% 

Keterangan : 

Nt  = Jumlah ikan yang hidup selama penelitian (ekor) 

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

 

Persiapan Akuarium 

Persiapan Larva Ikan Gurame 

Aklimasi 

Larva Dimasukkan ke dalam Akuarium 

Persiapan  Taurin 

Daphnia sp. Diberi Taurin Daphnia sp. Tanpa 

Taurin 

Pengamatan Pertumbuhan Larva 

Analisis Data 
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b. Berat Tubuh dan Panjang Tubuh Larva Ikan Gurame 

 

Pola pertumbuhan ikan gurame dapat dilihat dari pengukuran 

pertambahan berat yang dilakukan di awal dan akhir penelitian. 

 

2.     Kualitas Air 

 

Kualitas air yang diukur pada penelitian ini yaitu suhu dan pH sedangkan    

untuk DO (oksigen terlarut) tidak dilakukan pengukuran karena masing-

masing akuarium diberikan aerator sebagai penyuplai oksigen.  

 

3.     Analisis Data 

  

Penelitian ini dirancang dengan rancangan kelompok teracak lengkap      

(RKTL)  dengan 2 perlakuan dan 8 kali pengulangan.  Data yang diperoleh 

berupa panjang, dan berat tubuh yang dianalisis menggunakan uji T student 

pada taraf signifikansi α = 5% pada program SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


