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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 9 April- 15 Mei 2018 di 

Laboratorium Perikanan dan Laboratorium Nutrisi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi 

Tabel 1. Materi dan fungsi yang dipakai dalam kegiatan penelitian 

Materi Fungsi 

Benih gurame fase korek Hewan uji dalam penelitian 

Pakan ikan gurame FF 999 Nutrisi bagi benih ikan gurame yang di uji 

Tissue  Membersikan setelah melakukan uji  

Tablet kjeldahl Mempercepat reaksi saat uji  protein pakan 

Asam borat  6% Penangkap NH3 pada proses destilasi 

Etanol  Larutan uji proksimat 

Akuades  Bahan pelarut dan pengencer 

NaOH 50% Membantu uji proksimat pakan tahap desstilasi 

Indikator PP Pereaksi asam  dan basa 

Zink  Meratakan panas saat proses destilasi 

H2SO4 pekat Pereaksi dekstruksi 

HCl 0.1N Larutan penangkap saat uji proksimat  

Air tawar Media  untuk ikan gurame  

 

3.2.2. Alat 

Tabel 2. Alat dan fungsi yang dipakai dalam kegiatan penelitian 

Alat Fungsi 

Akuarium 40x30x25 cm Wadah penelitian 

Timbangan Menimbang kebutuhan bahan 

Seser Melakukan sampling  

Aerasi  

Selang aerasi 

Batu aerasi 

Kran aerasi 

Penyuplay oksigen  

Sebagai saluran O2 

Untuk pemberat selang aerasi dan pemecah O₂ 

Mengatur besar kecilnya O2 

Penggaris 

Thermometer  

Mengukur panjang ikan  

Mengukur suhu pada aquarium 

DO meter Mengukur DO pada aquarium 
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Alat Fungsi 

Labu kjedahl Wadah pada proses uji proksimat  

Kompor listrik Alat pembakaran uji proksimat 

Beaker glass Wadah penampung larutan  

Alat titrasi  Titrasi uji akhir proksimat pakan 

Tabung soxhlet Wadah uji proksimat pakan 

pH meter Mengukur pH pada perairan  

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Pemuasaan adalah metode yang mampu meningkatkan kecepatan 

pertumbuhan ikan setara bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa 

pemuasaan. Pemuasaan berarti pemberian pakan dengan selang waktu yang 

ditentukan dengan harapan penyerapannya efektif  (Rachmawati et al., 2010). 

2. Ikan Gurame adalah ikan konsumsi air tawar, dengan bentuk badan 

cenderung agak panjang, pipih kesamping (compressed), dan lebar, yang pada 

umumnya berwarna biru kehitaman dan bagian perut berwarna putih. Ikan  

didapakkan  dari salah satu petani ikan di kota Blitar, ikan yang digunakkan 

untuk penelitian adalah dengan ukuran korek. (Yusuf, 2010). 

3. Pertumbuhan ialah pertambahan berat rata rata ikan setelah diberi pakan 

dalam waktu tertentu. Pertumbuhan yang diamati adalah  pertambahan 

panjang harian ikan dan berat  ikan rata rata signifikan. (Minto, 2008) 

4. Rasio Efisiensi Protein perbandingan antara pertembahan berat badan dengan 

jumlah protein yang dikonsumsi untuk digunakan dalam sintesis protein 

tubuh (Chambell,2013) 
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3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode ini 

pada umumnya digunakan pada penelitian yang bersifat laboratoris, dilakukan 

dengan memberikan treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian, kemudian 

diamati dan diukur dampaknya (Jaedun, 2011). 

3.4.1 Perlakuan  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 5 kali ulangan. Hal ini didasarkan karena ikan yang dipuasakan akan 

mengalami hiperfagia dimana ikan dapat mengalami peningkatan nafsu makan 

setelah ikan tersebut dipuasakan, berlaku antara 2-3 hari lalu kembali lagi seperti 

semula hal ini lah yang memicu penyerapan nutrisi dengan baik sehingga dipercaya 

dapat menekan angka konsumsi pakan yang berlebihan. Penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh pemuasaan ikan terhadap pertumbuhan baik panjang maupun 

bobot dan rasio efisiensi proteinnya sehingga didapati hasil yang melebihi atau 

setara dengan pemberian pakan setiap hari. Penelitian ini mengikuti acuan dari 

Mulyani, et al. (2014) yaitu tentang pemuasaan dan efisiensi pakan pada ikan nila 

(Oreochromis niloticus) yang dipuasakan secara periodik  dengan perlakuan 

sebagai berikut:  

Perlakuan 1  : Ikan di beri makan 1 hari dan dipuasakan 1 hari  

Perlakuan 2 : Ikan di beri makan 2 hari dan dipuasakan 1 hari 

Perlakuan 3 : Ikan di beri makan 3 hari dan dipuasakan 1 hari 

Kontrol :Ikan di beri  makan setiap hari  
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3.4.2 Denah Percobaan 

 Adapun denah percobaan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah Penelitian 

 

Keterangan :  

P  : Perlakuan 

U  : Ulangan 

3.5. Tahapan Penelitian 

3.5.1. Persiapan wadah penelitian  

1. Persiapan akuarium percobaan disusun dalam unit sesuai dengan rencana 

denah percobaan. 

2. Persiapan sirkulasi dan aerasi untuk akuarium penelitian. 

3. Pemeliharaan ikan dilakukan selama  45 hari dihitung mulai dari satu 

minggu setelah ikan di karantina  

3.5.2. Persiapan benih dan pakan 

1. Meletakkan ikan dalam bak penampungan yang berisi air selama kurang 

lebih satu hari 

2. Memuasakan atau pemberokan ikan uji sebelum pelaksanaan penelitian. 

P2U1 P1U5 P4U5 P3U3 

P1U2 P4U1 P3U1 P2U4 

P3U4 P2U3 P1U3 P4U2 

P2U2 P1U4 P3U5 P4U3 

P2U5 P3U2 P4U4 P1U1 
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3. Menyiapkan ikan uji yang berukuran 8-10 cm sebanyak 10 ekor untuk 

masing-masing akuarium dengan ukuran 40x30x25 cm 

4. Melakuan percobaan prapenelitian dengan pemeliharaan selama satu mingu 

sebagai adaptasi pada lingkungan baru.  

5. Memberi makan ikan sesuai dengan setiap  perlakuaan pada denah 

percobaan dengan pakan FF 999 

3.5.3 Uji Proksimat (protein) pada pakan 

Menurut kurniawan, (2013) pengujian proksimat protein dengan metode 

kjedhl dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Menimbang pakan sebanyak ± 0.2 gram dan masukkan kedalam labu 

kjedahl 

2. Menambahkan 1 gram tablet kjedahl kemudian masukkan 5ml H2SO4 

pekat kedalam larutan tadi 

3. Melakukan proses deksruksi dengan kompor listrik di dalam asam sampai 

larutan berwarna hijau jernih lalu biarkan dingin  

4. Melakukan prosess destilasi (penyulingan), dengan menakar 30ml NaoH 

50% dan aquades 50ml 

5. Membuat larutan penangkap dengan memassukkan Hcl sebanyak 25ml 

konsentrasi 0.1N kedalam beaker glass kemudian tambahkan indikator PP 

3 tetes 

6. Membuat larutan sampel dengan mencampur ekstrak protein dengan 

aquades 10ml kemudian kedalam  tabung soxhlet, lalu tambahkan larutan 

NaoH dan zink sebanyak  1 gram 
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7. Memasang tabung soxhlet pada alat titrasi, menunggu sampai volume 

larutan penangkap sampai 50ml selama ±20 menit 

8. Melakukan proses titrasi dengan 0.1 NaoH sampai berwarna merah muda 

9. Menghitung volume titran kemudian masukkan pada rumus uji protein 

3.5.4 Perhitungan Pertumbuhan (panjang dan berat) 

3.5.4.1 Perhitungan Panjang: 

1. Mengambil ikan dalam kolam. 

2. Menghitung panjang setiap ikan dengan menggunakan mistar 

3. Perhitungan panjang ikan di hitung 10 hari sekali selama  masa 

percobaan  

3.5.4.2 Perhitungan Berat: 

1.  Mengambil ikan dalam akuarium 

2. Menghitung berat setiap ikan dengan menggunakan timbangan  

3. Perhitungan berat ikan di hitung 10 hari sekali selama  masa 

percobaan  

3.5.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Protein (PER) 

1. Menghitung bobot awal dan akhir ikan  

2. Melihat kandungan protein pada pakan yang di berikan 

3. Menghitung rasio efisiensi protein 

 

3.6. Parameter Pengamatan 

3.6.1. Parameter Utama 

1. Pertumbuhan ikan gurame 
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Pengukuran panjang tubuh hewan uji dilakukan pada awal dan akhir 

pemeliharaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan 

panjang menurut Mukti (2007) adalah :  

L =
𝐿𝑡−𝐿𝑜

𝑡
𝑥100% 

Ket:  

Lt  : Panjang akhir ikan masa penelitian (cm) 

Lo  : Panjang awal ikan masa penelitian (cm) 

T  : Lama penelitian (hari) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan bobot 

menurut Effendi (1997) dalam Fitriadi (2014) adalah :  

SGR =
𝑙𝑛𝑤𝑡−𝑙𝑛𝑤𝑜

𝑡
𝑥100% 

Ket: 

InWt   :Berat rata-rata akhir penelitian (g) 

InWo  :Berat rata-rata awal penelitian (g) 

T  :Lama penelitian (hari) 

2. Rasio Efisiensi Protein  

Perhitungan nilai protein efficiency ratio (PER)  menggunakan 

rumus Bake et al. (2014): 

PER =
𝑤𝑡−𝑤𝑜

𝑃
𝑥100% 

Ket:  

Wt : bobot ikan gurame akhir percobaan  

Wo :bobot ikan gurame awal percobaan 
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P  :kandungan protein dalam pakan  yang diberikan 

3.6.2. Parameter Penunjang 

1. Sintasan

Sintasan adalah persentase tingkat kelulushidupan suatu individu.

Perhitungan sintasan dilakukan dengan menghitung jumlah ikan uji yang hidup 

pada akhir percobaan dibagi dengan jumlah ikan uji yang hidup pada awal 

percobaan dikali 100% (Mambrasar, 2015). Berikut rumus sintasan : 

SR =
𝑁𝑡

𝑁0
𝑥100% 

Ket: 

SR : tingkat kelangsungan hidup (%) 

Nt : jumlah benih ikan gurame yang hidup pada akhir percobaan 

N0 : jumlah benih ikan gurame yang hidup pada awal percobaan 

2. Kualitas Air

Selama proses penelitian dilakukan pengukuran kualitas air dua kali sehari

yaitu pada pagi hari pukul 08.00 serta sore hari pada pukul 16.00 WIB dengan 

parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, pH dan DO. 

3.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian parameter utama (pertumbuhan dan 

retensi protein) dianalisa dengan analisa keragaman ANAVA (Analysis of Variants) 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terdapat perbedaan 

pengaruh pada perlakuan dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan 

taraf nyata 5%. Data penelitian diolah menggunakan Microsoft Excel© 2010. 


