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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat  dan  Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2013 di 

Laboratorium Penelitian Biologi Molekuler Jurusan Biologi Gedung 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu (MIPA-T). 

 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquarium, timbangan/ 

neraca ohaus 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, ember dan keranjang 

plastik untuk tempat pakan ikan, dan alat tulis untuk mencatat data. 

Alat-alat lainnya yang diperlukan untuk pengukuran kualitas fisika-kimia air 

seperti; pH stick, termometer untuk mengukur suhu. 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) dengan berat 150-160 g, daun kimpul (Xanthosoma 

sagittifolium) dengan tepung kacang kedelai, osmolit organik taurin yang 
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digunakan sebagai perlakuan, akriflavin yang digunakan untuk mengobati luka 

luar pada ikan, multivitamin, vitamin E sebagai suplemen pendukung dan 

minyak cengkeh yang digunakan untuk membius ikan. 

 

 

C. Rancangan Percobaan  

 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 

perlakuan, yaitu pemberian taurin (dosis 3 mg/ikan) pada pakan alami dan 

kontrol tanpa taurin.  Pada satu perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 12 

individu yang dipelihara dalam aquarium yang masing-masing aquarium berisi 

2 ekor ikan gurami. 

 

 

D. Pelaksanaan Penelitian  

1. Persiapan Ikan 

Ikan gurami dibeli di penyediaan gurami. Ikan gurami yang digunakan 

untuk penelitian ini yaitu ikan gurami pradewasa dengan berat 150-160 g 

sebanyak 24 ekor.  Masing-masing perlakuan menggunakan 12 ekor sebagai 

pengulangan. 

 

2. Pemeliharaan Ikan Gurami 

Gurami berumur pra dewasa dipelihara di aquarium.  Sebelum diberi 

perlakuan ikan diaklimatisasi terlebih dahulu selama 2 hari, dan diberi 

pakan daun kimpul. Pemberian pakan 2 kali dalam sehari, pakan diberikan 

pada pagi dan sore hari.  Sehari sebelum diberi perlakuan gurami 

disampling terlebih dahulu, dengan menimbang bobot ikan. Untuk 
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mempermudah dilakukan penaggingan pada ikan.  Pembedahan dilakukan 

setiap kali sampling untuk mengambil gonad ikan gurami. 

 

3. Persiapan Taurin 

Taurin yang digunakan adalah sesuai dosis manusia dengan perhitungannya: 

DTtot =       

  
 x 1 g 

DT =      
 

 

Keterangan :  

DT   : Dosis taurin (g) 

DT tot   : Dosis taurin total (g) 

n  : jumlah individu (ekor) 

W1   : Berat standart biomassa manusia (kg) 

W2  : Berat biomassa ikan (kg) 

Berdasarkan dari perhitungan tersebut didapatkan dosis taurin yang 

digunakan untuk rata-rata bobot ikan 150 g sebanyak 3 mg. 

 

4. Persiapan Pakan Alami 

Komposisi pakan ikan gurame dengan kandungan protein 35% adalah 

sebagai berikut: 

1. Daun kimpul   97,23% 

2. Tepung kacang kedelai 2,77% 

3. Minyak Cumi   1 % 

 

Pembuatan pakan alami menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Daun kimpul dilayukan dengan cara dijemur selama dua hari. 
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2. Daun kimpul yang telah dibuang tulang daunnya kemudian dipotong-

potong lalu diblender. 

3. Setelah daun kimpul halus dicampur dengan kacang kedelai secukupnya. 

4. Adonan pelet kemudian ditambahkan sagu sebagai perekat pelet 

sebanyak 3% dari berat adonan. 

5. Minyak cumi ditambahkan ke dalam adonan sebanyak 1% dari berat 

adonan untuk memberi wangi yang disukai ikan dan meningkatkan nafsu 

makan ikan. 

6. Adonan yang telah jadi dicetak dengan menggunakan gilingan daging, 

kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 jam. 

7. Untuk pelet yang ditambahkan taurin, pelet yang telah dicetak 

disemprotkan dengan taurin yang telah dilarutkan dengan aquades, 

kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 jam. 

 

5. Pemberian perlakuan  

Perlakuan diberikan setelah dilakukan aklimatisasi selama 2 hari. Ikan 

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

12 ekor. Perlakuan yang diberikan yaitu; kelompok pertama sebagai kontrol 

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

alami dengan penambahan taurin. 

- Pemberian pakan 

Pakan yang diberikan yaitu campuran dari daun kimpul dan tepung 

kacang kedelai yang telah dibentuk seperti pelet.  Pakan alami yang 

telah disemprot taurin kemudian diberikan ke dalam kelompok ikan 

yang diberi perlakuan, sedangkan kelompok ikan sebagai kontrol atau 
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yang tidak diberi taurin hanya diberikan pakan alami. Pemberian pakan 

2 kali dalam sehari, pakan diberikan pada pagi dan sore hari.    

 

6. Pengambilan data 

Pengambilan data diambil pada awal penelitian (D0) kemudian diambil lagi 

setiap 20 hari sekali. Data yang diambil berupa berat tubuh dan berat 

gonad.  Gonad diambil dengan cara pembedahan pada hewan uji yang 

sebelumnya dilakukan pembiusan terlebih dahulu menggunakan minyak 

cengkeh. Pengambilan data gonad meliputi pengukuran dimensi gonad 

meliputi : panjang, diameter, berat basah gonad. 

 

7. Sampling Kualitas Air 

Sampling kualitas air dilakukan dua kali dalam seminggu. Parameter yang 

diamati yaitu suhu dan pH. 

 

 

E. Parameter Penelitian 

 

 

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi 

1. Indeks Gonad Somatik (IGS) 

Menurut Yustina et al (2002) IGS dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut : 

IGS = %100
(g)Tubuh Berat 

 (g) GonadBerat 
   

2. Pengamatan bobot tubuh ikan gurami (12 individu perperlakuan) dilakukan 

pada hari ke-0, 20, 40, dan 60. 
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F. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh berupa  pertambahan berat tubuh, lingkar tubuh, panjang 

ikan, dan indeks gonad somatik,  dianalis secara statistik dengan menggunakan 

t-test pada α = 5%  adalah hasil rataan Indeks Gonad  Somatik (IGS) pada 

masing-masing perlakuan yang diberi taurin dan tidak diberi taurin, IGS 

didapat dari %100
(g)Tubuh Berat 

 (g) GonadBerat 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


