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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2018, yang bertempat di 

Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang 

3.2  Materi dan Alat  

3.2.1 Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Bahan Penelitian 

No. Materi  Kegunaan  

1. Ikan Gurami  Bahan yang akan dijadikan objek penelitian  

2. Pellet FF 999 Digunakan untuk pakan ikan  

4. Media Air Digunakan sebagai tempat hidup ikan  

5. pH universal Untuk mengukur pH  

3.2.2  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5 sebagai 

berikut :  

Tabel 2. Alat Penelitian 

No. Alat  Kegunaan  

1. Aquarium  40x30x25 cm Wadah penumbuhan plankton 

2. Blower  LP 60 Untuk menyupley oksigen 

3. Seser  Untuk sampling ikan 

4. Penggaris  Untuk mengukur panjang ikan 

5. Timbangan  Untuk mengukur bobot ikan 

6. Thermometer  Untuk mengukur suhu pada media penelitian 

7. Selang aerasi Untuk penyalur dan pengalir oksigen 

8. DO meter Untuk mengukur kadar DO perairan 

9. Batu Aerasi Untuk pemberat selang aerasi dan pemecah 

oksigen 

10. Kran Aerasi Untuk pengatur oksigen 

11. Pipa Untuk penyalur dan pengalie oksigen 
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3.3  Batasan Variabel 

Adapun batasan variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemuasaan merupakan salah satu strategi pemberian pakan dengan seminimal 

mungkin, tetapi tidak menghambat pertumbuhan ikan. waktu pemuasaan 

yang digunakan yaitu satu hari diberi pakan satu hari tidak, dua hari diberi 

pakan satu hari tidak, tiga hari diberi pakan satu hari tidak, dan setiap hari 

diberi pakan (Walter et al., 2013). 

2. Ikan gurami 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 gurami yang 

digunakan berukuran panjang 8-9 cm (Bachtiar, 2010). 

3. Pakan adalah makanan yang diberikan sebagai sumber energi. Pakan yang 

digunakan adalah pakan dengan kadar protein 33,19%  (Prasetyo, 2015). 

4. Efensiensi pakan adalah mengukur tingkat penggunaan input, yaitu pakan dan 

output yang dihasilkannya berupa bobot daging ikan (Prasetyo, 2015). 

5. Jumlah rasio konversi pakan atau food convertion ratio (FCR) adalah rasio 

jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan 

(Prasetyo, 2015) 

6. Jumlah konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi ikan selama 

waktu penelitian (Parakkasi, 1999 dalam Rasmada, 2008). 

3.4  Metode Penelitian  

Metode penelitian menggunakan metode eksperimental. Data yang 

dianalisa berasal dari pengamatan lapangan yang merupakan objek-objek yang 
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telah diteliti.  Menurut Srigandono (1989), metode eksperimen merupakan suatu 

usaha tere ncana untuk mengungkapkan fakta-fakta baru atau menguatkan teori 

bahkan membantah penelitian-penelitian yang sudah ada.  

3.4.1  Rancangan Penelitian  

 Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). RAL adalah suatu rancangan dimana perlakuan dilibatkan 

sepenuhnya secara acak pada unit-unit eksperimen. Rumus Rancangan Acak 

Lengkap menurut Suhaemi (2011) adalah :  

 

Keterangan : 

 Yij  : Nilai parameter utama akibat perlakuan ke-i (P1, P2, P3, P4) dan 

ulangan  ke-j (U1, U2, U3, U4, U5) 

 μ  : Nilai rata-rata (nilai tengah) 

 αi  : Pengaruh perlakuan ke-i (P1, P2, P3, P4) 

 Σij  : Pengaruh kesalahan perlakuan akibat perlakuan ke-j 

 i  : Jumlah perlakuan (P1, P2, P3, P4) 

 j  : Jumlah Ulangan (U1, U2, U3, U4, U5) 

  Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 4 perlakuan dan ulangan 

sebanyak 5 kali, keempat perlakuan tersebut adalah perbedaan waktu pemuasaan 

pada ikan gurame. Suhaemi (2011) menyatakan bahwa rumus yang digunakan 

untuk menentukan jumlah ulangan yaitu : 

t (r - 1) ≥ 15 

     Keterangan:  

    t  : jumlah pengelompokan atau perlakuan 

    r : jumlah pengulangan  

Yij : μ + αi + Σ ij 



15 
 

  Menurut Yuwono et al., 2005, waktu pemuasaan 1-3 hari yang diikuti 

pemberian pakan kembali merupakan cara yang dapat diterapkan dalam menejemen 

pemberian pakan untuk mengurangi jumlah pakan yang diberikan. Oleh karena itu 

dosis waktu pemuasaan ikan gurami pada penelitian ini yaitu : 

   P1 : Satu hari diberi pakan, satu hari tidak 

   P2  : Dua hari diberi pakan, satu hari tidak 

   P3  : Tiga hari diberi pakan, satu hari tidak 

   P4  : Setiap hari diberi pakan (kontrol) 

   Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak lima kali 

sehingga terdapat dua puluh unit percobaan. Denah percobaan dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Gambar 1. Denah penelitian 
 

3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1  Persiapan Penelitian 

3.5.1.1  Persiapan Alat  

1. Persiapan akuarium percobaan disusun dalam unit sesuai dengan rencana 

denah percobaan. 

2. Persiapan sirkulasi dan aerasi untuk akuarium penelitian. 

3. Mendiamkan air selama 3 hari sebagai persiapan media.  

P1U2 

P2U1 

P3U4 

P4U1 P3U1 P2U4 

P1U5 P4U5 P3U3 

P2U3 P1U3 P4U2 

P2U5 P3U2 P4U4 P1U1 

P4U3 P1U4 P2U2 P3U5 
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3.5.1.2 Persiapan Ikan Uji 

1. Menyiapkan ikan uji yang berukuran 8-10 cm sebanyak 10 ekor untuk 

masing-masing akuarium dengan ukuran 40x30x25 cm.. 

2. Mengaklimatisasi ikan selama satu minggu agar beradaptasi dengan 

lingkungan baru.. 

3. Memuasakan ikan atau memberokkan ikan selama satu hari setelah ikan 

beradaptasi. 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Menimbang bobot awal ikan uji dan mengukur panjang awal ikan uji.  

2. Memelihara ikan uji pada akuarium dengan kepadatan 10 ekor per akuarium 

selama 1 bulan.  

3. Menimbang pakan sebanyak 50 gram per akuarium 

4. Memberikan pakan pellet dengan interval waktu berbeda, sebanyak tiga kali 

sehari (pagi, siang, sore) secara at satiation. 

5. Mengambil sisa pakan setelah 4 jam pemberian pakan. 

6. Menimbang jumlah pakan setiap harinya. 

7. Menimbang sisa pakan setiap 10 hari sekali. 

8. Melakukan sampling setiap 10 hari sekali berupa menimbang bobot ikan 

dan mengukur panjang ikan. 

9. Mengukur kualitas air suhu dan pH setiap 3 hari sekali. 

10. Menjaga kualitas air dengan membersihkan feses setiap pagi dengan cara 

penyiponan. 
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3.6 Parameter Uji 

3.6.1 Parameter Uji Utama 

  Parameter utama yang diukur dalam penelitian ini yaitu :  

1. Efensiensi Pakan  

  Rumus yang digunakan untuk menghitung efensiensi pakan menurut 

Afrianto dan Evi (2005) adalah : 

 EP = 
(𝑊𝑡+𝐷)−𝑊0

𝐹
𝑥 100% 

Keterangan : 

EP  : Efensiensi Pakan (%) 

Wt  : Bobot akhir ikan (g) 

Wo : Bobot awal ikan (g) 

D    : Bobot ikan mati (g) 

F     : Jumlah pakan yang dikonsumsi (g) 

 

2. Jumlah konsumsi pakan  

  Jumlah pakan yang dikonsumsi ikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan, 

kondisi ikan, dan kondisi lingkungan. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

jumlah konsumsi pakan menurut Parakkasi (1999) dalam Rasmada (2008) adalah  

 JKP = jumlah pakan yang diberikan – jumlah sisa pakan 

3. Rasio Konversi Pakan (FCR) 

  Konversi pakan dapat dihitung dengan rumus Tacon (1987)  

 FCR = 
𝐹

(𝑊𝑡+𝐷)−𝑊𝑜
  

Keterangan : 

FCR  : Rasio Konversi Pakan (%) 
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Wt  : Bobot akhir ikan (g) 

Wo : Bobot awal ikan (g) 

D    : Bobot ikan mati (g) 

F     : Jumlah pakan yang dikonsumsi (g) 

 

3.6.2 Parameter Uji Penunjang 

3.6.2.1 Pertumbuhan Mutlak 

  Parameter yang menunjang dalam aktifitas penelitian ini adalah 

pertumbuhan mutlak, seperti pertumbuhan bobot dan pertumbuhan panjan pada 

ikan gurami. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan mutlak 

menurut Effendi (2002) adalah  

  W   = Wt – Wo 

   Keterangan : 

  W : Bobot Mutlak 

  Wt : Bobot ikan akhir 

  Wo : Bobot ikan awal 

  Pengukuran pertumbuhan dilakukan pada awal penelitian untuk mengetahui 

bobot awal dan juga pada akhir penelitian untuk mengetahui bobot akhir pada ikan 

penelitian. Pengukuran bobot ikan menggunakan timbangan analitik, dan 

pengukuran panjang menggunakan mistar atau penggaris. 

3.6.2.2 Kualitas Air  

  Parameter penunjang lainnya pada penelitian ini yaitu kualitas air seperti 

DO (Dissolve oxygen), suhu dan pH. Menurut Cahyo (2009), pada tahap 

pembenihan parameter kualitas air yang harus diperhatikan adalah suhu, keasaman 

air (pH), dan kadar oksigen dalam media budidaya. 
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 Pengukuran DO menggunakan DO meter, pengukuran suhu menggunakan 

Thermometer dan pengukuran pH menggunakan pH universal. Pengukuran 

dilakukan setiap hari pagi dan sore. 

3.7  Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisis variansi 

(ANAVA) untuk menentukan berpengaruh atau tidaknya perlakukan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 

(BNT) untuk menentukan perlakuan yang optimal pada taraf kepercayaan 95% 

sampai 99%, untuk mengetahui hubungan antara pengaruh perlakuan pemuasaan 

ikan gurame (Osphronemus gourami) terhadap efensiensi pakan, jumlah konsumsi 

pakan dan jumlah FCR, dan untuk mengetahui interval waktu yang efektif terhadap 

pemuasaan ikan gurami (Osphronemus gourami). 


