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MATERI DAN METODE 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari pada bulan juni, bertempat di CV. 

Apri Hatchery Gerokgak, Buleleng, Bali.  

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat dan Kegunaan 

Tabel 4. Alat dan kegunaan 

     No.             Nama Alat              Kegunaan  

1. Aquarium    Wadah pemeliharaan ikan 

2. Thermometer    Mengukur suhu 

3. Heater     Mengatur suhu dalam wadah  

pemeliharaan 

4. Baskom    Wadah penampung telur dan sperma 

5. Beaker glass    Pengambilan sampel 

6. Mikroskop    Mengamati sampel  

7. Objek glass    Wadah objek pengamatan sampel 

8. Blower     Penyuplai oksigen 

9. Selang aersi    Penyalur oksigen menuju batu aerasi 

10. Batu aersi    Membuat gelembung gas pada air 

11. Pipet tetes    Memgambil sampel yang akan  

     diamati 

12. pH meter    Mengukur pH 

13. Refraktometer    Mengamati saliitas  

14. Styrofoam    Wadah akuarium perlakuan suhu 

3.2.2  Bahan  

1. Telur ikan kerapu cantik (Epinephelus sp.) 

2. Air laut 

3.3 Batasan Variabel 

      1. Ikan Kerapu Cantik 

2.  Air Laut 



21 
 

 Kerapu cantik merupakan kerapu hasil hibridasi atau perkawinan silang 

antara kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) sebagai induk betina dan kerapu 

batik (Epinephelus microdon) sebagai induk jantan ( Ismi 2012). 

3. Pengaruh Suhu Terhadap Perkembangan Embrio 

Hubungan antara kecepatan perkembangan embrio ikan kerapu cantik 

(Epinephelus sp.) dangan perbedaan suhu media. 

4. Hubungan Suhu dengan Kecepatan Menetas 

Hubungan antara perbedaan suhu terhadap lama waktu menetasnya telur 

menjadi larva pada ikan kerapu cantik (Epinephelus sp.). 

5. Hubungan Suhu Berbeda dengan Tingkat Normalitas dan Abnormalitas 

Hubungan antara suhu inkubasi dengan tingkat abnormalitas larva dari total 

larva yang menetas. 

3.4      Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen 

sebagaimana menurut Sugiyono (2010) metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sedangkan menurut Sutedi (2009) 

metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan 

data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan. 

3.5 Rancangan Percobaan  

 Rancangan penelitian yang digunakan merupakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) karena kondisi unit percobaan yang digunakan relatif homogen. 
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Model yang digunakan dalam rancangan tersebut adalah model linier aditif (Mattjik 

dan Sumertajaya, 2000). Model yang digunakan dalam rancangan dituliskan 

sebagai berikut : 

   

 

Keterangan : 

i : ulangan 1,2,.. 

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-1 dan ulangan ke-j 

µ : rataan umum 

τi : pengaruh perlakuan ke-i 

εij : pengaruh acak pada perlakuan ke 1 dan ulangan ke-j 

3.6 Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

Andriyanto, et.al (2013) yaitu dimana telur yang diinkubasikan pada suhu 30° C 

menghasilkan pola perkembangan embrio dan waktu penetasan yang lebih baik 

namum daya tetas rendah serta abnormalitas rendah pada ikan kerapu Raja Sunu 

(Plectropoma laevis). Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. 

Perlakuan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu : 

Perlakuan 1 :   Suhu 21-22 ° C 

Perlakuan 2 :   Suhu 23-24 ° C 

Perlakuan 3 :   Suhu 25-26 ° C 

Perlakuan 4 :   Suhu 27-28 ° C 

Perlakuan 5 :   Suhu 29-30 ° C 

Perlakuan 6 :   Suhu 31-32 ° C 

Yij = µ + τi + εij 
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3.7 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut 

pada gambar 4: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Denah Penelitian 

Keterangan : 

P1-P6  = Perlakuan 1 sampai 6 

U1-U3 = Ulangan 1 sampai 3 

3.8  Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisa sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data akan dianalisis secara deskriptif Melianawati (2010) dimana 

analisis data secara deskriptif dengan menjabarkan setiap hasil data yang telah 

diolah dengan menggunakan Excel. 

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisa sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pengaruh suhu terhadab abnormalitas larva ikan kerapu cantik dan 

hateching rate (HR). Dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) 

dengan uji F pada selang kepercayaan 95%. Adapun analisis data disajikan dalam 

tabel analisa sidik ragam sebagai berikut : 

P4U1 P5U2 P2U3 

P2U1 P5U3 P1U3 P6U1 

P4U3 P2U2 P3U1 P5U2 

P6U2 P1U3 

P3U1 

P6U2 P1U1 

P4U2 

P3U3 
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Tabel 5. Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

   Sumber               Db          Jumlah 

Keragaman                         Kuadrat 

Kuadrat        F-hitung          F-tabel 

Tengah 

Perlakuan            t-1               JKP 

Galat                 t(nr-1)           JKG 

Total                   tr-1         

KTP             KTP/KTG    Fα(dbp,dbg) 

KTG 

Sumber : Mattjik dan Sumertajaya (2000) 

3.9  Prosedur Penelitian 

3.9.1     Persiapan Wadah 

  Sebelum penelitian ini dimulai tahap awal yang dilakukan yakni persiapan 

wadah. Dimana wadah yang digunakan adalah sebanyak 18 akuarium dengan 

ukuran 30x30x35 cm dan diisi tiap wadahnya dengan ketinggian air 25 cm. 

Sebelum digunakan untuk pemeliharaan, akuarium akan dibersihkan terlebih 

dahulu hingga bersih dan dikeringkan dengan menggunakan spons. Akuarium yang 

telah siap kemudian diisi air laut sistem resirkulasi dan aerasi. Ke-18 akuarium akan 

dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana untuk perlakuan suhu 21-22 °C, 23-24 

°C, 25-26 °C akan diberlakukan pada wadah akuarium yang ditempatkan di dalam 

styrofoam dengan diisi es batu sesuai dengan derajat suhu yang ditentukan. 

Akuarium dengan perlakuan suhu 27-28°C akan ditempatkan pada ruang terbuka, 

hal ini dilakukan karena suhu ruang yang berada pada lokasi penelitian sesuai 

dengan derajat suhu yang akan digunakan. Sedangkan untuk akuarium dengan 
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perlakuan suhu 29-30 °C, 31-32 °C akan diletakkan pada ruangan terbuka dengan 

diberikan tambahan heather. Pada masing-masing perlakuan suhu akuarium akan 

diberikan thermometer dengan tujuan mengetahui kestabilan derajat suhu setiap 

wadah perlakuan. 

3.9.2    Persiapan Telur Uji Ikan Kerapu Cantik (Epinephelus sp.) 

   Telur ikan Kerapu cantik didapat dari hasil hibridasi atau perkawinan silang 

antara kerapu macan (E.  fuscoguttatus) sebagai induk betina dan kerapu batik (E. 

microdon) sebagai induk jantan. Telur yang dipilih merupakan telur dengan kualitas 

baik dimana dengan ciri-ciri bentuk telur bulat, berwarna putih bening, melayang 

di perairan.  

3.9.3    Pelaksanaan Penelitian 

Telur yang telah didapatkan kemudian ditebar pada media akuarium yang 

telah disiapkan diamana pada setiap akuarium diberi 100 butir telur dengan 

perlakuan suhu tiap media yang berbeda-beda yaitu suhu 21-22 °C, 23-24 °C, 25-

26 °C, 27-28°C, 29-30 °C, 31-32 °C. Dilakukan pengamatan secara mikroskopis 

terhadap perkembangan embrio dan dianalisa secara deskriptif. 

3.10    Parameter Uji  

3.10.1 Parameter Uji Utama 

Menurut Andriyanto et al, (2013) menyatakan : 

a. Pengaruh Suhu Terhadap Perkembangan Embrio 

Lama waktu yang dibutuhkan terhadap perkembangan embrio yang 

dibutuhkan terhadap perlakuan suhu yang berbeda-beda 

b. Hubungan Suhu dengan Kecepatan Menetas 
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Waktu kecepatan yang dibutuhkan pada setiap telur yang menetas dengan 

perlakuan suhu yang berbeda-beda. 

c. Hubungan Suhu Berbeda dengan Tingkat Normalitas dan Abnormalitas

larva yang menetas.

Persentase daya tetas telur yang menetas normal dan abnormal

HR = 
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐 
𝑥 100% 

Keterangan : 

HR = Daya tetas (Hatching rate) 

a = Jumlah telur menetas normal 

b = Jumlah telur menetas abnormal 

c = Jumlah telur tidak menetas 

d. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan pasangan suhu perlu dilakukan

analisis lnjutan yang menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

3.10.2 Parameter Uji Penunjang 

a. Kulitas Air

Parameter uji penunjang pada penelitian ini adalah kualitas air yang

meliputi salinitas, pH, dan Do. Pengukuran kualitas air tersebut dilakukan setiap 

hari selama masa penelitian. 
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