
25 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksananakan pada bulan Juli  – September 2013 di 

laboratorium penelitian Biologi Akuatik Gedung MIPA Terpadu Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bak fiber untuk 

pemeliharaan induk lobster dengan kapasitas volume 100 liter.  Bak fiber 

untuk pemijahan dan aklimasi dengan kapasitas volume air 48 liter.  Bak kaca 

untuk perlakuan dan pengamatan dengan kapasitas volume 5 liter.  Loop 

untuk pengamatan morfologi lobster larva.  Cawan petri untuk wadah 

pengamatan morfologi lobster.  Neraca digital untuk pengukuran berat tubuh 

larva lobster.  Milimeter block dan jangka sorong untuk pengukuran panjang 

tubuh larva lobster.  Pengukuran kualitas air menggunakan pHmeter untuk 

mengukur pH, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut/dissolved oxygen  

(DO), termometer untuk mengukur suhu air, dan refraktometer untuk 

mengukur salinitas.  Pengeringan ekstrak steroid teripang menggunakan 

rotary vacum evaporator.  Labu ukur 500 mL dan gelas becker 250 mL untuk 

wadah ekstrak steroid teripang.  Lembar kerja untuk pencatatan data 
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parameter pengamatan dan kalkulator untuk perhitungan dan hasil 

pengamatan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hewan uji berupa larva 

lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus) dengan perlakuan 

umur larva yang berbeda 0, 7, 14 dan 21 hari.  Ekstrak organ dalam teripang 

pasir (Holothuria scabra) yang digunakan sebagai sumber ekstrak steroid.  

Pakan berupa cacing sutera dan pelet.  Air media pemeliharaan dalam bak 

pengeraman, bak pemijahan aklimasi, maupun bak perlakuan, etanol, aseton, 

dietil eter, fenol ftelin, dan kalium hidroksida untuk ekstraksi teripang. 

C. Prosedur Penelitian 

1.  Persiapan Tempat dan Air Media Pemeliharaan 

1. Media pemeliharaan dilakukan dengan mempersiapkan bak  

pengeraman dan pemijahan aklimasi.  Seluruh bak berukuran (63 x 40 x 

40) cm3  dengan pembagian sebagai berikut: 

a. Bak pemeliharaan lobster berjumlah 3 unit dengan pengisian air 

sebanyak 50 liter dan jumlah lobster per bak yaitu 3 ekor   (1 jantan 

dan 2 ekor betina). 

b. Bak pengeraman induk lobster berjumlah 3 unit dengan pengisian air 

50 liter dengan jumlah induk 1 ekor yang sudah siap menetas. 

c. Bak pemijahan  aklimasi berjumlah 1 unit dengan pengisian air 20 

liter. 

2. Air untuk media pemeliharaan yang disiapkan berupa air sumur. 

 

 

 



27 
 

2. Pengeraman Telur Lobster dan Aklimasi Larva Lobster 

Pengeraman telur lobster dilakukan selama 3-5 minggu dengan kondisi 

pemeliharaan bak induk disesuaikan dengan kehidupan optimal lobster di 

alam.  Pemisahan anakan dilakukan pada saat telur lobster telah menetas 

menjadi larva pada abdomen induk dan larva sudah tampak lepas dari 

abdomen induknya pada bak pemijahan.  Selanjutnya aklimasi dilakukan 

pada larva lobster pada umur yang berbeda dengan pemberian pakan, 

suplai oksigen, dan sanitasi bak yang dianggap memadai. 

3. Pembuatan Ekstrak Steroid Teripang  

Pembuatan ekstrak steroid teripang dilakukan dengan cara mengekstraksi 

lemak dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol dengan 

perbandingan teripang dan etanol 1 : 2.  Lemak yang diperoleh  kemudian 

disabunkan menggunakan kalium hidroksida  1 M dan dilakukan refluks 

dengan suhu 700 C selama 1 jam.  Untuk mendapatkan ekstrak steroid  

dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut dietil eter sebanyak tiga kali.  

Pengeringan ekstrak steroid teripang dilakukan dengan menggunakan 

rotary vacum evaporator pada suhu 550C (Riata, 2010). 

4. Seleksi Larva Lobster 

 

Seleksi larva lobster air tawar dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi 

lobster larva tersebut, seperti panjang tubuh dan kelengkapan organ.  

Larva yang diseleksi yaitu larva yang berumur 0-3 minggu setelah 

pemijahan. 
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5. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam bak pemeliharaan larva lobster air 

tawar, yang diberi perlakuan perendaman ekstrak steroid teripang dengan 

umur larva yang berbeda yaitu 0, 7, 14 dan 21 hari pada konsentrasi 2 ppm 

serta lama perendaman 18 jam.  Kepadatan larva dalam bak pemeliharaan 

yaitu 20 ekor per 4 liter air.  Setelah dilakukan perendaman dengan umur 

larva yang berbeda (0, 7, 14 dan 21 hari), lobster dipelihara selama 40 hari 

dengan kepadatan 20 ekor per 4 liter air.  Selama pemeliharaan lobster 

diberi pakan berupa pelet yang sudah dihancurkan dengan pemberian 

pakan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore.  Setelah itu dilakukan pengamatan 

parameter  yaitu parameter utama meliputi pembentukan kelamin jantan 

yang diamati setiap 10 hari sekali  dan kelulushidupan pada awal dan akhir 

pengamatan, serta parameter penunjang yaitu laju pertumbuhan yang 

diamati setiap 10 hari sekali  dan pengukuran kualitas air pada pagi dan 

sore hari selama pemeliharaan.  

a. Parameter Utama 

1. Jumlah pembentukan alat kelamin jantan yang diamati secara 

morfologi.  Pengamatan jenis kelamin jantan dilakukan dengan 

menggunakan loop berdasarkan ciri-ciri yang ada yaitu memiliki  

pethasma yang terdapat di kedua pangkal pereiopod kelima.  

Pengamatan dilakukan 20 hari sekali setelah pemberin hormon 

steroid teripang. 
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Menurut Effendi (1979), rasio pembentukan kelamin jantan dapat 

ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

 J (%) = (A/T) x 100% 

Keterangan : J = presentase jenis kelamin jantan (%) 

      A = jumlah lobster berkelamin jantan 

      T = jumlah sampel lobster yang diamati 

 

2. Survival rate (kelulushidupan) dimana menentukan jumlah larva 

lobster yang mati dari awal perlakuan sampai akhir penelitian.  

Selanjutnya dapat ditentukan dengan menghitung rasio 

kelulushidupan dengan rumus sebagai berikut : 

SR (%) =  x 100% 

                              Keterangan : 

        SR = survival rate / rasio kelulushidupan larva (%) 

         Nt = total lobster hidup pada akhir penelitian 

        No = total lobster hidup pada awal  penelitian 

(Effendi,1979). 

b. Parameter Penunjang  

1. Pertumbuhan lobster air tawar dihitung setiap 10 hari dimulai setelah 

pemberian perlakuan terhadap 20 sampel larva, dimana yang 

dihitung yaitu pertambahan panjang dan berat larva lobster air tawar.  

Pertambahan panjang diukur dengan milimeter blok dan jangka 
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sorong (sesuai dengan ukuran larva lobster), sedangkan pertambahan 

berat tubuh larva lobster ditimbang dengan neraca O’Hauss, 

kemudian rata – rata pertumbuhan yang dihitung berdasarkan waktu 

pemeliharaan.  Menurut Tacon (1987) untuk menentukan 

pertumbuhan lobster air tawar dapat dilakukan perhitungan sebagai 

berikut : 

SGR= x 100 % 

Keterangan : 

 SGR = Standard Growth  Rate / laju pertumbuhan  standar   larva 

                 Wt   = berat tubuh larva pada pengamatan terakhir 

                 Wo  = berat tubuh larva pada pengamatan awal 

                   T    = waktu antar pengamatan 

2. Jumlah lobster yang cacat  atau mengalami kelainan morfologi 

diamati dengan menggunakan loop pada hari ke 40, kemudian 

dihitung presentase lobster yang cacat dengan menggunakan 

perhitungan menurut Sarida (2008), sebagai berikut : 

C (%) = (A / T) x 100% 

        Keterangan : 

 C = presentase lobster cacat (%) 

                             A = jumlah lobster cacat 

                             T = jumlah sampel lobster yang diamati 
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3. Pengukuran kualitas air diamati 2 kali sehari pada pukul 06.00 WIB 

dan 17.00 WIB yang meliputi: 

1. Dissolved oxygen (DO) yang diukur dengan DO meter 

elektrik. 

2. pH yang diukur dengan pH meter elektrik. 

3. suhu yang diukur dengan termometer. 

4. salinitas air yang diukur dengan refraktometer. 

 

6.    Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode eksperimental 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan umur larva yang berbeda 

sebagai kelompok yaitu 0, 7, 14, dan 21 hari dengan perlakuan pemberian 

ekstrak steroid teripang pasir  (Holothuria scabra) dengan dosis 2 ppm dan 

dilakukan perendaman selama18 jam.  Masing – masing perlakuan diulang 

sebanyak 4 kali, dan setiap akuarium digunakan untuk memelihara 20 ekor 

larva.  Data hasil perlakuan akan diuji dengan analisis ragam (Anara) dan jika 

terdapat perbedaan nyata maka diuji dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

dengan taraf α-0,05 (Gasper’s, 1991). 

 


