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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April – Oktober 2013, bertempat 

di Laboratorium Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Materi penelitian yang digunakan terdiri dari alat dan bahan penelitian. Alat 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi: tandon ember plastik besar sebagai 

penampungan, akuarium 30x30x20 cm
3
, aerator, stopwatch, timbangan digital, 

saringan, blender, kertas label, alat tulis, DO meter, termometer, pH meter, 

kantong plastik ukuran 20 cm x 35 cm dengan tebal 2 mm, karet, styrofoam 50 x 

35 x 30 cm
3
, pipet tetes, tabung oksigen, dan lakban.  

Bahan penelitian yang digunakan adalah benih ikan nila berukuran 3-5 cm 

sebanyak 360 ekor, ekstrak daun bandotan, air murni, akuades, gas oksigen, pakan 

komersil, dan es batu. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu tahap 

pendahuluan dan tahap penelitian utama. Tahap pendahuluan berupa persiapan 

ikan uji, pembuatan ekstrak daun bandotan yang akan digunakan dalam penelitian, 

penentuan selang konsentrasi, dan penentuan median lethal concentration (LC-
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50) dengan melakukan uji toksisitas menggunakan metode probit menurut Finney 

(1971). 

Penelitian utama berupa kegiatan simulasi transportasi menggunakan sistem 

media air (basah) dengan bahan imotilisasi ekstrak daun bandotan. 

 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

3.3.1.1 Persiapan Ikan Uji 

Ikan yang digunakan dalam penelitian dilakukan aklimatisasi terlebih 

dahulu selama 1 minggu dengan menempatkan benih ikan pada akuarium yang 

bersuhu 26-28
o
C. Aklimatisasi ini dilakukan agar benih ikan nila dapat 

menyesuaikan dengan kondisi air yang digunakan dalam penelitian. 

Ikan uji yang digunakan adalah benih ikan nila yang memiliki panjang total 

3-5 cm yang didapat dari lokasi Balai Benih Ikan di Natar Lampung - Selatan. 

Benih ikan nila yang digunakan sebagai hewan uji adalah benih ikan yang sehat 

dan tidak cacat. Benih ikan yang sehat ditandai dengan gerak renang aktif, reaktif 

terhadap rangsangan dari luar, sisik tidak lepas, mulut dan sirip tidak cacat atau 

luka, mata cerah dan tidak ada bercak putih. 

Sebelum digunakan dalam penelitian, ikan diberok atau dipuasakan selama 

24 jam didalam bak penampungan dan diberi aerasi. Pemberokan bertujuan untuk 

menurunkan aktivitas metabolisme ikan dan membersihkan sisa-sisa makanan di 

dalam usus untuk menghindari ikan muntah (Pramono, 2002). 
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3.3.1.2 Pembuatan Ekstrak Daun Bandotan 

Pembuatan ekstrak daun bandotan dilakukan menurut metode Quinn (1988) 

dalam Pramono (2002) yang dimodifikasi sebagai berikut:  

 Daun bandotan disortasi untuk memilih daun yang berwarna hijau tua dan 

dibersihkan dari kotoran yang melekat pada daun. 

 Daun bandotan yang telah disortasi dikeringkan, lalu dihancurkan dan 

ditimbang terlebih dahulu. 

 Daun bandotan yang telah halus dicampurkan dengan akuades dengan 

perbandingan 1:2 dan dihomogenkan sampai membentuk campuran. 

 Campuran tersebut diaduk sampai merata setiap 1 jam sekali selama 24 jam 

untuk memastikan senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam daun 

bandotan keluar dan terlarut dalam akuades. 

 Campuran bahan disaring menggunakan kertas saring/kain untuk memperoleh 

filtrat yang terbebas dari kotoran dan ampas. 

 Filtrat yang berupa ekstrak kasar disimpan dalam botol berwarna gelap 

sebelum digunakan sebagai zat antimetabolik. 

 

3.3.1.3 Pembuatan Larutan Stok 

Pada pembuatan larutan stok didapatkan berdasarkan hasil percampuran 

400 gram daun bandotan kering yang telah dihancurkan dengan 800 ml akuades. 

Hasil pembentukan larutan ekstrak yang didapatkan adalah 37 gram.  

Larutan stok 1000 ppm disiapkan dengan melarutkan 37 gram dalam 1 L 

akuades. Larutan stok 1000 ppm kemudian diencerkan sesuai dengan konsentrasi 

perlakuan yang dibutuhkan. 
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3.3.1.4 Penentuan Selang Konsentrasi  

Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh konsentrasi ambang atas dan 

ambang bawah bahan anestetik ekstrak daun bandotan. Konsentrasi ambang 

adalah konsentrasi yang menyebabkan 95% populasi hewan uji hidup dalam 

waktu 48 jam (ambang bawah) dan konsentrasi yang menyebabkan hewan uji 

mati dalam waktu 24 jam (ambang atas). 

Pada penentuan konsentrasi ambang digunakan derajat konsentrasi ekstrak 

daun bandotan (bahan uji), yaitu 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L, 10 mg/L, dan 100 

mg/L. Setiap konsentrasi merupakan perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. 

Pengamatan dilakukan pada jam ke-24 dan 48, dihitung mulai bahan uji 

dimasukkan dalam wadah uji. Pada setiap wadah percobaan dimasukkan 10 ekor 

benih ikan nila. Selama percobaan benih ikan nila tidak diberi pakan dan air 

media dioksigenasi. Benih ikan nila yang mati pada setiap perlakuan dicatat dan 

dikeluarkan dari wadah percobaan. 

 

3.3.1.5 Penentuan Uji Toksisitas 

Pengujian aktivitas bahan anestetik ekstrak daun bandotan meliputi 

penentuan toksisitas yang dinyatakan dengan Median Lethal Concentration (LC-

50) merupakan konsentrasi yang menyebabkan 50% hewan uji mengalami 

kematian. 

Dosis perlakuan pada uji toksisitas dan daya anestetik ekstrak daun 

bandotan dapat ditentukan berdasarkan Finney (1971) dalam interval logaritmik 

yang diperoleh dengan rumus: 
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N = Konsentrasi ambang atas 

n  = Konsentrasi ambang bawah 

k  = Jumlah konsentrasi yang diuji 

a  = Konsentrasi terkecil dalam deret yang akan ditentukan 

 

Dengan rumus (1) dapat dihitung nilai konsentrasi terkecil. Selanjutnya 

dapat dihitung berturut-turut konsentrasi b, c, d dan e dengan menggunakan  

rumus (2). 

Penentuan Median Lethal Concentration (LC50) menurut deret logaritmik 

didapatkan 5 konsentrasi perlakuan yaitu 1,585 mg/L, 2,512 mg/L, 3,982 mg/L, 

6,311 mg/L, dan 10,002 mg/L. Benih ikan nila dimasukkan secara acak dalam 

setiap wadah percobaan dengan masing-masing 3 kali ulangan. Selama percobaan 

benih ikan nila dipuasakan dan air media dioksigenasi. Pengamatan dilakukan 

pada jam ke-24 dan 48 setelah bahan anestetik dituangkan ke dalam wadah uji. 

Jumlah benih ikan nila uji yang mati dicatat dan dikeluarkan untuk mencegah 

tercemarnya media uji. 

 

3.3.2 Penelitian Utama 

3.3.2.1 Persiapan  

 Mempersiapkan benih ikan nila sebanyak 360 yang diambil dari Balai Benih 

Ikan di Natar dan Pagelaran dengan ukuran 3-5 cm dan berat rata – rata 1,25 

gram.   
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 Mempersiapkan kantung plastik yang diisi dengan 1 L akuades. 

 Menyiapkan es batu yang telah diperkecil ukurannya dengan cara dihancurkan, 

es berfungsi menjaga suhu agar tetap dingin 

 

3.3.2.2 Imotilisasi Ikan 

 Sebelum melaksanakan imotilisasi, benih ikan nila dipuasakan/diberok terlebih 

dahulu selama 48 jam. 

 Benih ikan nila diimotilisasi dengan menyiapkan akuarium berukuran 30 x 20 

x 30 cm
3
 dan mengisinya dengan akuades sebanyak ¾ bagian akuarium 

selanjutnya memasukan 15 ekor benih ikan nila dan menambahkan ekstrak 

daun bandotan hingga di dalam akuarium terdapat konsentrasi yang diinginkan 

serta mengukur kualitas airnya. 

 Mengamati efek yang dihasilkan dari proses anestesi yaitu dengan cara 

mencatat lama waktu imotilisasi sampai keseluruhan imotil. 

 

3.3.2.3 Pengemasan (Packing) 

 Menyiapkan wadah styrofoam dan mencucinya hingga bersih tanpa sabun. 

 Memasukkan benih ikan nila yang sudah terbius ke dalam kantung plastik yang 

telah dirangkap dan berisi akuades, kemudian diberi gas oksigen murni. Suhu 

air dijaga pada 15°C dan perbandingan antara akuades, ikan dan oksigen 

adalah 1 : 1 : 2. 

 Kantung plastik yang berisi benih ikan nila tersebut kemudian diikat rapat 

dengan karet, lalu dimasukkan ke dalam kotak styrofoam yang pada bagian 

sudut-sudutnya telah diberi es dalam plastik. Kotak styrofoam kemudian 

ditutup dengan lakban. 
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3.3.2.4 Simulasi Transportasi 

 Ikan yang telah dikemas dilakukan simulasi transportasi di tempat dengan 

asumsi bahwa jarak tempuh dihitung sama dengan dengan waktu transportasi 

dan goncangan saat dalam perjalanan seminimal mungkin. Simulasi 

transportasi dilakukan selama 6 jam berdasarkan ukuran benih dan kepadatan 

yang digunakan (Ismail, 1992). 

 

3.3.2.5 Pengamatan Pulih Sadar 

Langkah-langkah dalam pengamatan pulih sadar adalah sebagai berikut: 

 Menyiapkan akuarium sebanyak 24 buah dan masing-masing diisi air sebanyak 

10 liter dan mengukur kualitas airnya. 

 Benih ikan nila yang telah selesai ditransportasikan diambil kemudian 

dimasukan kedalam akuarium dan diamati sampai benih sadar sebagai 

indikator benih ikan nila bergerak aktif dan juga diamati waktu pulih sadar 

benih ikan nila. 

 

3.3.2.6 Pemeliharaan Benih 

 Mempersiapkan akuarium yang telah diisi air dan memberikan aerasi dalam 

akuarium tersebut selama 48 jam sebelum digunakan untuk memelihara ikan. 

 Ikan uji tersebut dipelihara selama 30 hari. 

 Pakan yang diberikan adalah pakan buatan komersial dengan frekuensi dua 

kali sehari, pagi pukul 08.00 dan sore pukul 16.00 WIB. 

 Penyiponan dilakukan setiap hari dan dilakukan pergantian air 100% selama 3 

hari sekali 
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 Setelah memelihara ikan selanjutnya melakukan  penghitungan survival rate 

dan pertumbuhan harian. 

 

3.4 Analisis Data 

Perlakuan yang diujikan adalah konsentrasi di bawah sublethal dari ekstrak 

daun bandotan berdasarkan deret logaritmik dengan perlakuan konsentrasi uji 0 

ml/L (sebagai kontrol), 1,585 mg/L, 2,512 mg/L, 3,982 mg/L, masing-masing 

perlakuan 6 kali ulangan dan dilakukan simulasi waktu transportasi 6 jam. 

Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rancangan penelitian 

yang digunakan adalah Rancangan  Acak Lengkap (RAL). Model rancangan yang 

digunakan yaitu:  

Yij = µ + τi + εij 

i = 1, 2, 3....a      j = 1, 2, 3....a     

Keterangan : 

Yij             = Nilai pengamatan dari perlakuan konsentrasi ekstrak daun bandotan 

ke-i terhadap imotilisasi benih ikan nila ke-j 

µ  = Nilai tengah populasi  

τi  = Pengaruh aditif dari perlakuan konsentrasi ekstrak daun bandotan 

i  = Jumlah perlakuan  

j                  = Jumlah satuan percobaan / ulangan 

εij  = Pengaruh galat percobaan perlakuan konsentrasi ekstrak daun 

bandotan ke-i terhadap imotilisasi benih ikan nila ke-j 

Analisis data menggunakan analisis ragam (ANOVA) pada selang 

kepercayaan 95% atau 99%. Apabila berpengaruh nyata, untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan diuji dengan menggunakan uji BNJ (Stell and Torrie, 

1991). 
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3.5 Parameter yang Diamati 

3.5.1 Uji Toksisitas  

Pengujian toksisitas LC50 menggunakan metode analisis probit (Finney, 

1971). 

 

3.5.2 Kecepatan Imotilisasi 

Kecepatan imotilisasi diukur pada saat mulai memberikan bahan 

antimetabolik sampai benih ikan nila imotil. Ciri-ciri ikan imotil ditandai dengan 

pergerakan operkulum yang lambat dan ikan berdiam di dasar akuarium. 

 

3.5.3 Lama Pulih Sadar 

Lama pulih sadar benih ikan nila diamati sejak simulasi transportasi dengan 

cara benih ikan nila dimasukan kedalam akuarium yang berisi air tawar. Air tawar 

yang digunakan telah diaerasi selama 24 jam selanjutnya dihitung sampai ikan 

sadar dari imotil dan ikan terlihat aktif pergerakannya. 

 

3.5.4 Survival Rate Simulasi Transportasi 

Nilai ikan yang hidup pada pengujian setelah dilakukan uji simulasi 

transportasi. Nilai ini dapat diketahui setelah melaksanakan pengujian pulih sadar. 

Menurut Anastasia (2009), untuk menghitung survival rate (SR) dapat digunakan 

dengan rumus: 

             SR = —— x 100%  

Keterangan : 

SR : derajat kelangsungan hidup 

Nt : jumlah ikan akhir (ekor) 

No : jumlah ikan awal (ekor) 

Nt 

No 
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3.5.5 Kecepatan Pertumbuhan Harian 

Kecepatan pertumbuhan harian (Growt rate) adalah laju pertumbuhan 

dalam kurun waktu tertentu dalam satuan hari. Menurut Effendi (1997), kecepatan 

pertumbuhan harian dapat dinyatakan dengan rumus : 

GR = Wt - W0 

           t 

Keterangan: 

 GR = Kecepatan pertumbuhan harian (gram/hari) 

  t    = Lama pemeliharaan (hari) 

 Wt = bobot rata-rata akhir(gram) 

 W0 = bobot rata-rata awal(gram) 

 

3.5.6 Kualitas Air 

Kualitas air yang diamati adalah pada saat pemeliharaan ikan selama 30 

hari. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sampai pemeliharaan selesai. 

Parameter yang diamati yaitu suhu, DO, dan  pH. 

 


