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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1   Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2012 hingga Februari 2013  

bertempat di Laboratorium Perikanan, Jurusan Budidaya Perairan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3 

berikut ini: 

Tabel 2. Alat Penelitian 

No Alat Kegunaan 

1 Akuarium uk. 60x35x30 cm
3
 Media pemeliharaan 

2 Termometer pyrex
® 

ket. 1
O
C Mengukur suhu air 

3 DO-meter Lutron
® 

ket. 0.1 mg/liter Mengukur kandungan oksigen terlarut 

4 Stopwatch ket. 0.01 detik Mengukur waktu kecepatan pingsan 

5 Timbangan digital ket. 0.1 gram Mengukur berat ikan awal dan akhir 

6 Kertas label Menandai perlakuan 

7 Alat tulis Mencatan informasi 

8 Styrofoam Box  uk. 60x40x40 cm
3
 Wadah pengangkutan benih ikan mas  

9 Gelas ukur Menakar volume air 

10 Sepeda motor  Kendaraan transportasi 

  Keterangan : uk.= ukuran, ket.= ketelitian 
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Tabel 3. Bahan Penelitian 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Lima konsentrasi perlakuan yang digunakan dalam uji penentuan konsentrasi 

efektif (EC50-1 Jam) yaitu: 1,585; 2,512; 3,979; 6,298; dan 9,963 ppm, yang 

setiap perlakuannya dilakukan 3 kali ulangan. Parameter yang diamati adalah 

jumlah ikan yang pingsan selama 1 jam. Analisis data penentuan nilai konsentrasi 

efektif (EC50-1 jam) menggunakan analisis probit. Perlakuan yang digunakan 

untuk uji simulasi transportasi adalah lama waktu transportasi yaitu 2, 4 dan 6 

jam; serta  konsentrasi efektif yaitu kontrol (tanpa anestesi), etanol dan heksan; 

yang diulang sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, jumlah unit percobaan adalah 

3x3x3 unit atau 27 unit percobaan. Parameter yang digunakan adalah 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan mas. Analisis data pengaruh 

waktu transportasi dan konsentrasi efektif terhadap kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan benih ikan mas menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

faktorial dengan selang kepercayaan 95%. Lay out penelitian susunan akuarium 

pemeliharaan benih ikan mas tersaji pada Gambar 5. 

No Bahan Kegunaan 

1 akar tuba Bahan utama 

2 Etanol Pelarut 

3 Heksan Pelarut 

4 Benih ikan mas Ikan uji 

5 Oksigen Digunakan pada saat transportasi 
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Gambar 5. Susunan akuarium uji pemeliharaan benih ikan mas 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Gambaran umum rangkaian kegiatan dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Rangkaian kegiatan penelitian 
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3.4.1 Persiapan Wadah Tandon 

Tandon dibersihkan menggunakan sikat untuk menghilangkan lendir dan kotoran 

tanpa menggunakan sabun. Tandon dibiarkan mengering dalam waktu 24 jam. 

Tandon diisi dengan air setinggi 75 cm serta ditambahkan aerasi untuk 

meningkatkan suplai oksigen dalam air. Wadah tersebut digunakan untuk 

aklimatisasi benih ikan mas. 

 

3.4.2 Pesiapan Ikan Uji 

Benih ikan mas diperoleh dari lokasi pembenihan di Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu. Ikan uji yang digunakan adalah benih ikan mas ikan 

berukuran 5-7 cm yang kondisinya sehat dan tidak cacat. Ikan mas yang sehat 

memiliki ciri-ciri gerakan renang aktif, bereaksi terhadap rangsangan dari luar, 

sisik tidak terlepas, mulut dan sirip tidak cacat atau luka, mata cerah dan tidak ada 

bercak putih (Junianto, 2003). 

 

3.4.3 Aklimatisasi 

Benih ikan mas diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari. Selama aklimatisasi, 

benih ikan diberi pakan buatan berupa pelet terapung  sebanyak 5% bobot tubuh 

ikan dengan intensitas dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Benih ikan yang 

akan diberi perlakuan, kemudian diberok atau dipuasakan selama 2 hari. 
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3.4.4 Persiapan Akuarium Uji Penentuan Konsentrasi Efektif (EC50-1 Jam)  

Wadah uji berupa akuarium berukuran 60x35x30 cm³, sebelum digunakan 

akurium dicuci tanpa sabun dan dikeringkan. Akuarium selanjutnya  diisi air 

sebanyak 15 liter. Akuarium kemudian diaerasi selama 48 jam, sebelum 

digunakan untuk perlakuan, untuk meningkatkan suplai oksigen dalam air. 

 

3.4.5 Uji Penentuan Konsentrasi Efektif (EC50-1 Jam) 

Lima konsentrasi yang digunakan pada uji toksisitas yaitu 1,585; 2,512; 3,979; 

6,298 dan 9,963 ppm, yang setiap konsentrasi diulang sebanyak tiga kali. Menurut 

Probosunu (2004) dalam Irawan (2014), padat tebar untuk ikan mas yang 

berukuran 4-6 cm adalah 1 ekor/liter. Ikan mas yang tersedia untuk penelitian ini 

adalah yang berukuran 5-7 cm, maka dibutuhkan volume air yang lebih banyak. 

Sehingga pada padat tebar pada penelitian ini adalah 10 ekor/15 liter air/akuarium.  

 

Pengamatan dan pencatatan jumlah benih ikan mas yang pingsan pada setiap 

perlakuan, dilakukan pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 

60. Benih ikan mas yang pingsan ditandai dengan kondisi benih yang bergerak 

lambat dan tidak bereaksi terhadap rangsangan luar. Selanjutnya benih ikan mas 

dipindahkan ke wadah yang berisi air bersih. 

 

3.4.6 Uji Simulasi Transportasi 

Pelaksanaan uji simulasi transportasi dilaksanakan di dua tempat berbeda. 

Anestesi benih ikan mas dilaksanakan di lokasi budidaya yang bertempat di 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Sedangkan pengamatan 
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kelangsungan hidup dan pemeliharaan dilaksanakan di Laboratorium Perikanan, 

Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ikan yang 

digunakan dalam pengujian ini, memiliki ciri-ciri dan berasal dari tempat yang 

sama dengan ikan yang digunakan saat uji penentuan konsentrasi efektif (EC50- 1 

Jam), namun ikan yang digunakan adalah ikan yang berbeda dengan pada saat uji 

penentuan konsentrasi efektif (EC50- 1 Jam). Perlakuan dalam uji simulasi 

transportasi adalah konsentrasi pelakuan konsentrasi efektif ekstrak akar tuba 

dengan etanol, dan heksan serta kontrol. Ketiga perlakuan tersebut diinteraksikan 

dengan perbedaan waktu transportasi yaitu 2, 4 dan 6 jam. Interaksi perlakuan 

tiga pelarut ekstrak dan waktu transportasi menghasilkan sembilan perlakuan 

yang  berbeda, perlakuan tersebut diulang sebanyak tiga kali.  

 

1. Aklimatisasi 

Aklimatisasi diawali dengan menyeleksi benih ikan berukuran panjang 7-

10 cm di kolam pendederan. Ikan yang telah dipilih dikumpulkan dalam 

satu kolam.  

 

2. Persiapan wadah anestesi benih ikan mas 

Wadah yang digunakan adalah bak besar berkapasitas ±100 liter. Wadah 

dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih tanpa sabun dan diisi 

air sebanyak 60 liter.  
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3. Anestesi benih ikan mas 

Perlakuan anestesi ikan dilakukan dalam satu wadah yang sama untuk satu 

pelarut. Wadah yang telah diisi air ditambahakan bahan anestesi  sebanyak 

nilai konsentrasi efektif dan diaduk merata. Ikan uji dimasukkan ke dalam 

wadah dan diamati. Ikan uji dipindahkan setelah sebagian besar pingsan, 

untuk selanjutnya dikemas. 

 

4. Pengemasan (Packaging)  

Wadah plasik berlabel berukuran 20x35 cm
2
 dan dirangkap dua untuk satu 

kemasan dipersiapkan terlebih dahulu. Ikan yang telah pingsan 

dimasukkan ke dalam plastik secara acak. Selain menguji transportasi ikan 

yang diberi bahan anestesi, uji transportasi tanpa bahan anestesi juga 

dilakukan sebagai perbandingan. Wadah plastik yang sudah berisi ikan 

ditambahkan oksigen dan ditutup rapat. Tahap pengemasan dilakukan 

dengan cepat agar meminimalisir pengaruh luar. Ikan yang telah dikemas 

dimasukkan ke dalam styrofoam box, ditutup, dan disegel dengan selotip. 

 

5. Uji simulasi transportasi 

Ikan yang telah dianestesi dan dikemas, ditransportasikan selama 2, 4 dan 

6 jam. Ikan diangkut menggunakan dua buah motor. Kemudian ikan 

dipindahkan dari kemasan plastik ke akuarium yang telah disiapkan 

sebelumnya. Dilakukan perhitungan terhadap jumlah ikan yang mati dan 

berat awal ikan tersebut. Ikan dimasukkan ke akuarium sesuai label yang 

telah ditentukan. 
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3.4.7 Pemeliharaan Benih setelah uji simulasi transportasi 

Persiapan wadah pemeliharaan setelah uji simulasi transportasi yaitu, wadah uji 

berupa akuarium berukuran 60x40x40 cm
3
 sebanyak 27  buah dibersihkan dengan 

air bersih dan dikeringkan. Padat tebar ikan dalam penelitian adalah 30 ekor yang 

masing-masing akuarium diisi air sebanyak 45 liter. Akuarium kemudian diaerasi 

selama 48 jam sebelum digunakan dan diberi label yang ditentukan secara 

acak/random. 

 

Ikan diberi pakan setelah 48 jam pasca uji transportasi. Pakan diberikan secara 

adlibitum sebanyak dua kali perhari, yaitu pagi pukul 07.30 WIB dan sore hari 

pukul 16.00 WIB. Akuarium pemeliharaan dibersihkan setiap 3 hari sekali dengan 

cara disipon. Parameter kualitas air berupa suhu, oksigen terlarut dan pH, diamati 

setiap hari, yaitu pagi hari 07.00 WIB. Benih ikan ditimbang beratnya dan 

dihitung jumlah benih yang hidup, setelah 14 hari pemeliharaan. 

 

3.5 Parameter yang Diamati 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi, kecepatan pingsan, 

kelangsungan hidup, laju pertumbuhan mutlak, dan kulaitas air pemeliharaan : 

1. Kecepatan  pingsan. Parameter tersebut mengukur reaksi benih ikan mulai dari 

pemberian bahan anestesi sampai benih ikan tersebut pingsan. Ciri-ciri ikan 

yang pingsan ditandai dengan pergerakan operculum yang lambat dan ikan 

diam di dasar akuarium (Tidwel et. al., 2004). Satuan percobaan untuk 

mengukur kecepatan pingsan yaitu menit. Kecepatan pingsan diamati setiap 

menit selama satu jam, dalam setiap pengamatan di amati perilaku ikan. 
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2. Kelangsungan hidup uji simulasi transportasi dan pemeliharaan: Kelangsungan 

hidup uji simulasi yaitu nilai ikan yang hidup pada pengujian setelah dilakukan 

uji simulasi transportasi. Kelangsungan hidup pemeliharaan adalah nilai dari  

perbandingan antara jumlah ikan yang hidup sampai akhir pemeliharaan, 

dengan jumlah awal ikan saat dipelihara. Menurut Effendi (1979), untuk 

menghitung survival rate (SR) dapat digunakan rumus: 

  SR=
Nt

 No
100%  

Keterangan : 

SR : derajat kelangsungan hidup (%) 

Nt : jumlah ikan akhir (ekor) 

N0 : jumlah ikan awal (ekor) 

Laju pertumbuhan mutlak: Laju pertumbuhan mutlak  (Growth rate) adalah 

pertambahan berat benih ikan mas setiap harinya selama pemeliharaan. 

Menurut nurut Effendi (1979), laju pertumbuhan mutlak dapat dinyatakan 

dengan rumus : 

𝐺𝑅 =
𝑊𝑡 −𝑊𝑜

𝑡
 

Keterangan : 

GR : Growth rate (gram/hari) 

Wt : Berat rata-rata akhir (gram) 

W0: Berat rata-rata awal (gram) 

t    : Lama Pemeliharaan (hari) 

3. Kualitas Air : Kualitas air yang diamati meliputi suhu, oksigen terlarut dan pH, 

pengamatan dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai 

selesai.  
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3.6 Analisis Data 

3.6.1 Penentuan Nilai Konsentrasi Efektif (EC50-1 Jam) 

Penentuan nilai konsentrasi efektif (EC50-1 Jam) menggunakan analisis probit. 

Perhitungan Analisis Probit mengacu pada Hubert (1979) dalam Hendri dkk 

(2010). konsentrasi efektif (EC50-1 Jam) diperoleh dari hubungan nilai logaritma 

konsentrasi bahan toksik uji dan nilai probit, dari persentase jumlah pingsan 

hewan uji.  

 

3.6.2 Uji Simulasi Transportasi 

Analisis data pengaruh waktu transportasi dan konsentrasi efektif terhadap 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan mas menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) faktorial dengan selang kepercayaan 95%. 

 


