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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2009 

di Keramba Jaring Apung (KJA) Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 

(BBPBL) Lampung, Desa Hanura, Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung.  

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

 

1.  Pemeliharaan Cobia 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keramba Jaring Apung 

(KJA) dengan ukuran 3x3x3 m, timbangan gantung digunakan untuk 

menimbang pakan dan ikan, timbangan digital digunakan untuk menimbang 

senyawa taurin dan organ gonad, 1 buah meteran untuk mengukur panjang 

dan lingkar perut ikan, jaring atau serok untuk menangkap ikan, kamera untuk 

pengambilan gambar, speedboat yang digunakan sebagai alat transportasi 
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menuju KJA, ember dan keranjang plastik untuk tempat pakan ikan, freezer 

digunakan untuk menyimpan pakan ikan, dan alat tulis untuk mencatat data. 

Sedangkan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk pengukuran kualitas fisika-

kimia air seperti; pH meter, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut dalam 

air, refraktometer untuk mengukur salinitas air laut, termometer untuk 

mengukur suhu, spektofotometer untuk mengukur kandungan amonia, nitrit.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian kultur jaringan ini antara lain : 

Ikan cobia berukuran 2.5 – 3 Kg, umur sekitar 6 bulan yang diperoleh dari 

Pancur, Kecamatan Padang Cermin Pesawaran. Selain itu bahan lain yang 

digunakan adalah senyawa osmolit organik taurin yang digunakan sebagai 

perlakuan, akriflavin yang digunakan untuk mengobati luka luar pada tubuh 

ikan, multivitamin, vitamin E sebagai suplemen pendukung dan minyak 

cengkeh yang digunakan untuk membius ikan. 

2.  Mikroteknik 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian mikroteknik antara lain : tabung 

(vial) untuk tempat bahan pada proses fiksasi sampai dengan infiltrasi, tempat 

pewarnaan (staining jar) diguakan juga untuk meletakkan bahan kimia, 

alkohol, xylol), oven digunakan untuk mencairkan dan mengembangkan pita 

paraffin, mikrotom untuk menyayat blok parafin, meja pemanas (hot plate) 

digunakan untuk mengembangkan dan mengeringkan sisa parafin, gelas objek 

dan gelas penutup untuk meletakkan sampel, binokuler untuk pemeriksaan 
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preparat, pisau (cutter) untuk memotong dan merapihkan blok parafin 

sebelum disayat dengan mikrotom, kayu berbentuk balok kecil untuk 

penyangga dan sebagai dudukan parafin, kertas pencetak blok parafin, kuas 

kecil untuk membersihkan pisau mikrotom dan melebarkan pita parafin, 

kulkas digunakan untuk membekukan parafin, mikrometer untuk pengukuran 

diameter telur, 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengerjaan mikroteknik antara lain : 

Sampel gonad cobia, larutan bouin dan formalin yang digunakan sebagai 

fiksatif, alkohol bertingkat yang digunakan untuk dehidrasi, aquades 

digunakan sebagai pengencer, parafin digunakan untuk infiltasi dan 

embbeding, xylol digunakan sebagai media penjernih dari sisa bahan-bahan 

yang masih tersisa dalam sampel, haematoxilin-eosin digunakan sebagai zat 

pewarna, albumin meyer digunakan sebagai zat perekat yang gelas penutup. 

C. Pelaksanaan Penelitian     

 

1. Pemeliharaan Ikan Cobia 

 

Cobia berumur 6 bulan dipelihara di Keramba Jaring Apung (KJA) 

berukuran 3x3x3 m.  Sebelum diberi perlakuan ikan diaklimatisasi terlebih 

dahulu selama 2 minggu, dan diberi pakan ikan rucah. Pemberian pakan 

satu kali dalam sehari, pakan diberikan pada pagi hari antara pukul 09.00-

09.30 WIB setiap harinya. Sehari sebelum diberi perlakuan cobia 

disampling terlebih dahulu, sampling meliputi : menimbang bobot ikan, 
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pengukuran panjang, dan lingkar perut. Untuk mempermudah dalam 

pengamatan dilakukan penaggingan pada ikan. Pembedahan dilakukan 

setiap kali sampling untuk mengambil gonad ikan cobia. 

2. Pemberian Perlakuan 

Perlakuan diberikan setelah dilakukan aklimatisasi selama 2 minggu. Ikan 

dibagi menjadi dua kelompok untuk dua perlakuan, masing-masing berisi 5 

ekor. Perlakuan yang diberikan yaitu; kelompok pertama sebagai kontrol 

atau diberi pakan alami (tanpa taurin) dan kelompok kedua diberi pakan 

alami serta taurin. 

- Teknik pemberian taurin 

Taurin setelah ditimbang sebanyak 0,06 g  kemudian dimasukkan ke 

dalam kapsul dan disisipkan pada pakan. Sebelum disisipkan taurin, 

pakan alami berupa ikan dan cumi dipotong-potong sesuai bukaan 

mulut ikan, kemudian taurin yang sudah dikemas dalam kapsul 

disisipkan ke dalam potongan pakan. 

- Pemberian pakan 

Pakan yang diberikan antara lain rucah dan cumi, rucah adalah pakan  

berupa ikan yang dipotong-potong sesuai bukaan mulut cobia, cumi 

yang diberikan bila ukurannya tidak sesuai dengan bukaan mulut ikan 

dipotong-potong juga sesuai bukaan mulut ikan. 
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Pakan alami yang telah disisipi oleh taurin kemudian diberikan 

kedalam kelompok ikan yang diberi perlakuan, sedangkan kelompok 

ikan sebagai control atau yang tidak diberi taurin hanya diberikan 

pakan alami (rucah dan cumi). Tiap-tiap ikan diusahakan mendapatkan 

1 buah kapsul taurin, teknik pemberiannya dilakukan dengan 

mengamati behavior makan ikan. Setiap kali  ikan cobia mendapatkan 

rucah akan berenang kedasar terlebih dahulu sebelum memakan rucah 

selanjutnya, pada saat ikan cobia berenang didasar tersebut 

dimanfaatkan untuk memberikan rucah berisi taurin pada ikan lainnya 

yang masih berada dipermukaan begitu seterusnya sehingga setiap 

ikan cobia mendapatkan taurin. 

3. Pengambilan Data 

 

Pengambilan data dilakukan pada awal penelitian (D0) kemudian diambil 

setiap sebulan sekali. Gonad diambil dengan cara pembedahan pada hewan 

uji, yang sebelumnya dilakukan pembiusan terlebih dahulu menggunakan 

minyak cengkeh. Pengambilan data meliputi pengukuran dimensi gonad 

meliputi :  panjang, diameter, berat basah, berat kering gonad dan ciri-ciri 

morfologi gonad. Sampel dari tiap-tiap populasi yang telah diambil 

gonadnya dimasukkan ke dalam larutan pengawet formalin 7%. Pengerjaan 

preparat histologi dilakukan dilaboratorium, kemudian dilihat tingkat 

kematangan gonadnya dengan berpedoman kepada standar Cassie, (2009) . 
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4. Mikroteknik 

 

Pembuatan sediaan mikroanatomi gonad dilakukan melalui beberapa 

tahapan antara lain fiksasi, dehidrasi, penjernihan, infiltrasi, penanaman, 

pemotongan, penempelan dan pewarnaan  sebagai berikut (Handari, 1983) : 

 

 fiksasi, gonad dipotong melintang setebal ± 0,5 cm dimasukkan 

kedalam   larutan bouin selama satu jam agar semua jaringan terfiksasi 

selanjutnya dicuci dengan alkohol 70% hingga warna kuning hilang. 

 Dehidrasi, potongan gonad dicuci secara bertahap dengan alkohol 70% 

sebanyak 4 kali, alkohol 80% 2 kali, alkohol 90% 2 kali, alkohol 96% 

sekali dan alkohol absolut sekali masing-masing selama 30 menit. 

 Penjernihan, potongan gonad dimasukkan kedalam toluen selama 

semalam.  

  Infiltrasi, setelah potongan gonad terlihat jernih dimasukkan kedalam 

campuran toluen - parafin (1 : 1) selama 30 menit, parafin I, II dan III 

masing - masing selama 50 menit dilakukan dalam oven dengan suhu 

56°C. 

 Penanaman, potongan gonad dimasukkan kedalam cetakan karton 

berisi parafin cair panas, diatur letaknya sesuai arah pemotongan dan 

dibiarkan sampai membeku. 
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 Pemotongan, blok parafin berisi potongan gonad diletakkan pada 

holder selanjutnya dipotong tipis-tipis menggunakan rotary-microtome 

sehingga menghasilkan coupes berukuran ± 6 µm. 

 Penempelan, sejumlah coupes diletakkan diatas kaca benda yang telah 

diulas dengan albumin Mayer kemudian ditetesi aquades lalu 

diletakkan diatas hot-plate dengan suhu 40-50°C. Setelah kering 

dilakukan deparafinisasi dengan memasukkannya kedalam xylol 

selama 30 menit. 

 Pewarnaan, sediaan mikroanatomi gonad diambil dari dalam xylol 

dilap dengan kertas filter, dicelupkan kedalam alkohol 96% beberapa 

kali selanjutnya dimasukkan berturut-turut beberapa kali celupan 

kedalam alkohol 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% dan akuades. 

Setelah itu dimasukkan kedalam zat warna HE selama 8 detik lalu 

dicuci dalam air mengalir selama 10 menit, dimasukkan dalam akuades 

beberapa kali celupan. Kemudian berturut-turut dimasukkan beberapa 

kali celupan kedalam alkohol 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Selanjutnya 

dimasukkan kedalam zat warna Eosin selama 1-2 menit. Tahap 

berikutnya sediaan berturut-turut dimasukkan beberapa kali celupan 

kedalam alkohol 70%, 80%, 90% dan 96% lalu dilap dengan kertas 

filter. Setelah itu sediaan kembali dimasukkan kedalam xylol selama 

10 menit, diangkat dan sebelum kering ditetesi dengan canada balsem 

lalu ditutup dengan gelas penutup 
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5. Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 perlakuan, yaitu taurin (dengan 

dosis 0,06 mg/ikan) diberikan setiap hari dan kontrol tanpa taurin. Pada 

masing-masing perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 5 kali. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan t – test pada α  =5%. 

Data yang dianalisis statistik adalah hasil rataan Indeks Kematangan Gonad 

(IKG) pada masing-masing perlakuan yang diberi taurin dan tidak diberi  

taurin, IKG didapat dari  
berat gonad

  x   100%. 

                                         
berat badan 

 

Data selanjutnya dianalisis statistik menggunakan t-test (α=5%). Data lain 

berupa ukuran diameter sel-sel gonad pada jantan dan betina disajikan 

secara deskriptif. Untuk mengetahui komponen senyawa pembangun 

gonad, berat kering gonad ditentukan dan data disajikan secara diskriptif. 


