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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pada 10 Juni- 8 Juli 2018. 

3.2 Materi dan Alat  

3.2.2 Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Materi yang digunakan dalam penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1. Ikan Koi (Cyprinus Carpio) 

jenis Shiro 

Sebagai hewan uji 

2. Tinta cumi Sebagai suplemen pada pakan ikan 

Koi 

3. Pakan komersil pf-1000 Sebagai pakan ikan Koi tanpa ada 

kandungan pewarnaan Koi 

3.2.3 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Nama Kegunaan 

1. Aquarium ukuran 60x 

30x 30 

Sebagai wadah media penelitian.  

2. Blower/ Aerator Sebagai alat suplay oksigen 

3. Pompa air Sebagai alat memompa air ke tangka utama 

setelah difilter 

4. Busa filter Sebagai media filter aquarium 

5. Sterofoam Sebagai alas dan penutup aquarium 

6. Thermometer Sebagai alat deteksi suhu air 
7. pH meter/ pH pen Sebagai alat deteksi kadar pH air  

8. DO meter Sebagai alat deteksi DO pada air 

9. Penggaris Sebagai alat ukur panjang ikan 

No. Nama Kegunaan 
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10.  Timbangan analitik Sebagai alat penghitung berat (ikan, dan 

pakan) 

11. Serok Sebagai alat penangkap ikan 

12.  Alat tulis Sebagai alat pencatat data hasil penelitian 

13. Filter gantung Sebagai alat filter air media agar selalu 

terjaga kualitas airnya 

14. Modifikasi alat 

pengukur warna 

Sebagai alat pengukur ketebalan warna 

manual 

15. Toples Sebagai alat homogen tinta cumi dengan 

pakan komersil 

16. Pipet volume Sebagai alat ukur takaran tinta cumi 

17. Oven Sebagai alat pengering pakan ikan  

18. Colour reader Sebagai alat pengukur ketebalan warna 

digital 

3.3 Batasan Variabel 

1. Tinta Cumi adalah zat yang dikeluarkan oleh Spesies Cephalopod dari 

kantung yang terletak di antara insang, dibantu didorong oleh air dari siphon 

yang terletak dekat mata, dengan kandungan melanin yang mendominasi dan 

protein. 

2. Ikan Koi (Cyprinus Carpio) merupakan ikan hias air tawar dengan memiliki 

berbagai pola dan kombinasi warna hitam putih pada tubuhnya. Ukuran ikan 

yang di gunakan adalah ±9 cm (Eva dkk., 2014). Ikan Koi yang digunakan 

merupakan ikan Koi jenis shiro yang memiliki corak warna hitam putih 

yang memiliki pola seperti zebra (Alex, 2011). Ikan Koi yang di gunakan 

berasal dari blitar.  

3. Peningkatan warna hitam ikan Koi jenis Shiro. Ikan Koi Shiro yang memiliki 

warna sumi (abu-abu) akan memiliki perubahan menjadi warna hitam. 

3.4 Metode Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimen dengan metode 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan Acak Lengkap adalah jenis 

rancangan percobaan dimana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit 
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percobaan. Hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan 

relatif homogen sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh 

berarti pada respon yang diamati. Adapun model rancangan acak lengkap adalah 

sebagai berikut (Sastrosupadi, 2000). Penelitian ini dilakukan menambahan 

suplemen tinta cumi pada pakan komersial pf-1000 dan aplikasi pakan pada 

budidaya ikan Koi (Cyprinus Carpio) jenis shiro.  

3.4.1 Perlakuan 

Penelitian ini dilakukan dengan pemberian pakan yang sudah ditambahankan 

suplemen tinta cumi pada ikan Koi jenis Shiro guna mendapatkan peningkatan 

warna hitam pada bagian sisik ikan. Menurut Putriana et al., (2015) Perlakuan 

berupa penambahan paprika dengan konsentrasi 1%, 3% dan 5% dilakukan 

pengulangan sebanyak 4 kali. Pada penelitian tersebut memiliki hasil terbaik pada 

5%. Sedangkan pada penelitian Hulu (2014) melakukan penelitian dengan 4 

perlakuan yaitu tanpa ada penambahan dan adanya penambahan tepung astaxanthin 

3%, 4%, dan 5%. Penelitian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Pada 

penelitian tersebut memiliki hasil yang terbaik adalah astaxanthin 3%. Pengulangan 

dilakukan dengan tujuan peningkatan akurasi pada hasil penelitian. Mengacu dari 

penelitian sebelumnya, maka matriks rancangan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

P0 = pakan pf-100 dengan penambahan tinta cumi konsentrasi 0% sebagai kontrol 

P1 = pakan pf-100 dengan penambahan tinta cumi konsentrasi 1% 

P2 = pakan pf-100 dengan penambahan tinta cumi konsentrasi 3%   

P3 = pakan pf-100 dengan penambahan tinta cumi konsentrasi 5% 
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3.4.2 Denah Penelitian 

Adapun denah pada peneltian ini adalah: 

P1U1 P3U3 P2U2 P0U2 

P2U1 P1U3 P3U1 P1U2 

P0U3 P2U3 P0U1 P3U2 

Keterangan: 

P : Perlakuan 

U : Ulangan  

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

A.  Pengolahan Pakan 

1. Membeli tinta cumi murni dengan berbentuk botol yang berada dari daerah 

Rembang 

2. Menghitung Kebutuhan tinta sesuai konsentrasinya yaitu 1%, 3% dan 5% dari 

pakan yang dicampurkan. 

3. Mencampur pakan dan tinta dengan cara menyemprot hingga rata (apabila 

terlalu kental cairannya maka diencerkan secukupnya menggunakan aquades). 

4. Mengeringkan pakan dengan menggunakan sinar matahari dan udara. 

B.  Persiapan hewan uji 

Hewan uji yang di gunakan adalah ikan Koi (Cyprinus carpio) jenis Shiro 

yang didapatkan dari petani ikan Koi yang berada di kabupaten Blitar. Pengiriman 

hewan uji ke laboratorium Perikanan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan kantong plastik yang telah diberi 

air dan penambahan oksigen agar ikan tetap hidup. Ikan Koi yang telah diangkut 
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kemudian dikarantina pada aquarium karantina yang berukuran 100x60x60 cm 

dengan filter samping untuk memastikan ikan sudah adaptasi dengan lingkungan 

dan dipastikan sehat sebelum digunakan sebagai hewan uji penelitian. Karantina 

dilakukan kurang lebih selama 7 hari. Ikan di karantina dengan Suhu yang ideal 

untuk Koi yaitu sekitar 15oC - 25oC dan dengan pH ideal sekitar 7.2 – 7.4 (Loka 

dan Roospitasari, 2002). 

3.5.2 Pelaksanaan Budidaya Ikan Koi Shiro 

1. Melakukan karantina selama kurang lebih 1 minggu untuk menyesuaikan 

lingkungan dan menjaga kesehatan 

2. Memberikan pakan kontrol selama karantina dan pakan perlakuan selama 

penelitian dengan menghitung sebanyak 5% dari bobot ikan dengan 

perubahan berat pakan selama 10 hari sekali. 

3.  Media yang sudah siap dilakukan dengan pengukuran awal pada suhu, DO, 

pH, dan NH3 untuk memastikan kesiapan media budidaya ikan Koi Shiro.  

Adapun metode pengukuran sebagai berikut: 

a. Pengukuran Suhu dengan menggunakan Thermometer.  

b. Pengukuran DO (Dissolved Oxygen) dengan menggunakan alat DO meter. 

c. Pengukuran pH dengan menggunakan alat pH meter.  

d. Pengukuran NH3 (Amoniak) dengan menggunakan teskit.  

4.  Memasukkan ikan kedalam wadah budidaya penelitian 

5.  Memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan setiap harinya sebanyak 5% dari 

total berat tubuhnya dengan pemberian sebanyak 2-5 kali 

6.  Mengukur kadar Oksigen, pH, dan suhu setiap hari pada pagi, siang, dan sore 

7.  Mengukur kadar NH3 setiap sepuluh hari dengan menggunakan teskit. 
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8.  Melakukan pengukuran warna dengan 2 metode yaitu dengan panelis 

menggunakan alat tangga warna dan menggunakan Colour reader. 

a. Pengujian warna panelis menggunakan tangga warna. Adapun prosedur mengacu 

pada Massie (2007) adalah sebagai berikut: 

 Mengambil ikan yang akan diamati dari aquarium 

 Mencari panelis yang tidak buta warna sebanyak 10 orang 

 Menyocokkan warna pada bagian tubuh ikan dengan alat tangga warna yang 

telah dicetak dengan modifikasi menyerupai penggaris 

 Mencatat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia 

b. Pengujian warna ikan menggunakan metode Colour reader (British Standard 

757, 1975). Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 

 Meletakan ikan pada permukaan yang datar 

 Mengarahkan lensa pembaca warna ke ikan dengan jarak ≤ 2cm 

 Menekan tombol untuk membaca warna 

 Melihat hasil warna yang terbaca pada layar dan mencatat nilai intensitas 

warna, dengan nilai L yang berarti kecerahan (lightness) dengan skala 1-100. 

9. Melakukan penghitungan SR pada ikan Koi. Adapun cara penghitungan SR 

mengacu pada Mudjiman (2004) adalah sebagai berikut: 

 Menghitung ikan yang mati dalam penelitian 

 Menghitung SR dengan rumus: 

 SR = ikan mati/ total ikan x 100% 

10. Melakukan penghitungan pertumbuhan berat. Adapun cara penghitungan 

pertumbuhan berat mengacu pada effendie (1979) dalam Hulu.,dkk (2014) 

sebagai berikut: 
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 Menimbang bobot ikan awal 

 Menimbang bobot ikan akhir 

 Menghitung pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut: 

 Pertumbuhan berat mutlak = bobot akhir- bobot awal 

11. Melakukan perhitungan pertumbuhan panjang. Adapun cara perthitungan 

pertumbuhan panjang mengacu pada effendie (1979) dalam Hulu.,dkk (2014) 

sebagai berikut: 

 Mengukur panjang awal ikan  

 Mengukur panjang akhir ikan  

 Menghitung pertumbuhan panjang dengan rumus sebagai berikut: 

Pertumbuhan mutlak = panjang akhir – panjang awal 

3.5.3 Pengambilan Data 

Data yang diambil adalah ketebalan warna hitam pada ikan Koi jenis Shiro 

baik menggunakan panelis maupun Colour reader, pengujian kualitas air (DO, pH, 

suhu, NH3), dan pertumbuhan. Data tersebut diambil saat media dan hewan uji 

belum diberi perlakuan dan setelah di beri perlakuan. Ketika sudah diberi perlakuan 

maka akan diberi makan sebanyak 5%, kemudian pengecekan pH, DO, dan suhu 

dengan rentan waktu tiga kali dalam sehari (3X1). Kegiatan pengecekan secara 

berkala pada setiap sepuluh hari sekali (1X10) yaitu pada pengecekan kandungan 

NH3 pada air dan pengecekan kualitas warna dengan menggunakan panelis dan 

Colour reader. 
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3.6  Parameter Uji 

3.6.1 Parameter Utama 

Ikan Koi memiliki pattern atau polawarna yang berbeda-beda. Warna ikan 

Koi jenis Shiro yaitu warna hitam dan putih. Pada penelitian ini di harapkan dengan 

penambahan suplemen tinta cumi dapat meningkatkan warna hitam ikan Koi. 

Parameter penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila perubahan warna sumi 

ikan Koi pada ikan Koi jenis shiro dapat berubah dari warna abu abu ke hitam. 

 3.6.2 Parameter Pendukung 

Parameter pendukung pada budidaya ada 2 yaitu:  

1. Wadah budidaya  

Pada wadah budidaya perlu dikontrol dan penstabilan kualitas lingkungan, 

dalam hal ini adalah kualitas air. Pada penelitian kali ini di bagi menjadi 2 waktu 

yaitu:  

a. Harian 

Pengecekan harian di laksanakan pada pagi dan sore dengan objek yang diamati 

adalah pH, suhu, dan DO 

b. 10 hari sekali 

Pengecekan kualitas air selama 10 hari sekali adalah ammonia (NH3) 

2. perkembangan ikan yang di budidayakan. 

Perkembangan ikan dapat diperhatikan dari pertumbuhan. Ada beberapa yang 

diamati pada perkembangan ikan dalam waktu 10 hari sekali, yaitu : 

a. pertumbuhan panjang 

b. pertumbuhan berat 

3. Kematian ikan  
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Kematian ikan juga menjadi parameter pendukung pada penelitian ini 

dikarenakan pada penelitian ini dapat dikatakan experiment atau uji coba, 

sehingga berkemungkinan ada kematiaan. Kebutuhan pakan perlu dibatasi untuk 

diberikan agar terkontrol. 

3.7 Analisa Data 

3.7.1 Tabulasi Analisa Data 

Data yang didapatkan dari hasil percobaan akan dianalisa untuk diketahui 

hasilnya. Perlakuan dimulai dari P1 sampai P3 dan ulangan dari U1 hingga U4, maka 

tabulasi datanya seperti ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.  

Tabel 3. Tabulasi Perlakuan dan Ulangan untuk Model Rancangan Acak 

Lengkap. 

Perlakuan  

Ulangan   

Jumlah  

Rata-

rata  1  2  3 

P0  U10  U20  U30   

P1  U11  U21  U31   

P2  U12  U22  U32   

P3  U13  U23 U33     

Jumlah          

Rata-rata umum      

   

Menganalisa data dari suatu rancangan acak lengkap akan dilakukan sidik 

ragam berdasar tabulasi data pada Tabel 3 di atas dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Harjosuwono dkk., 2011).  

1) Menghitung Faktor Koreksi (FK).  
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 FK  = 
𝑌..2

𝑡𝑋𝑛
 

Y.. = jumlah total data.         n = jumlah pengulangan.          

 t = jumlah perlakuan.  

2) Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT). 

    JKT = Ʃ(Yik
2) – FK     

Yik = data untuk setiap perlakuan pada setiap ulangan.  

  i  = data setiap level perlakuan 

  k  = data setiap ulangan  

3) Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP).  

 JKP = ∑
𝑌𝑖..²

𝑛
 −  FK  

𝑡

𝑖=1
  

Yi.. = jumlah data untuk setiap perlakuan     

4) Menghitung Jumlah Kuadrat Galat (JKG). 

 JKG  = JKT − JKP 

5) Menghitung Derajat Bebas Total (DBT) 

                  DBT = [∑ 𝑛𝑖
𝑡
𝑖=1 ] − 1 

 n = jumlah pengulangan.          

 t = jumlah perlakuan.  

6) Menghitung Derajat bebas Perlakuan (DBP) 

DBP  = t – 1 

t = jumlah perlakuan. 

7) Menghitung Derajat Bebas Galat (DBG)  

DBG = 𝛴𝑖=1
𝑡 (𝑛𝑖 − 1) 
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8) Menghitung Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP).  

 KTP  = JKP/t-1 

9) Menghitung Kuadrat Tengah Galat (KTG).  

 KTG = JKG/𝛴𝑖=1
𝑡 (𝑛𝑖 − 1) 

10) Menghitung Nilai F.  

 Fhitung = KTP/KTG  

11) Menyimpulkan Hasil Analisa.  

Setelah dilakukan perhitungan di atas akan didapatkan tabel anova secara 

lengkap seperti pada Tabel 4 berikut.  

Tabel 4. Anova Model Rancangan Acak Lengkap. 

Sumber 

Keragaman  

Derajat 

Bebas  

Jumlah 

Kuadrat  

Kuadrat 

Tengah  

Fhitung  

Ftabel  

0.05 

 

0.01 

Perlakuan  a–1  JKP  KTP  KTP/KTG    

Galat  a(n–1)  JKG  KTG       

Total  an–1  JKT         

Setelah diperoleh nilai Fhitung maka selanjutnya nilai tersebut akan 

dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tabel titik kritis sebaran F pada level nyata 

tertentu. Langkah menentukan nilai Ftabel (0.05, 0.01) pada tabel dapat dilakukan dengan 

mencari tabel F dengan α yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya nilai α = 0.05 

atau α = 0.01. Nilai F yang dimaksud dapat ditemukan dengan menelusuri tabel 

sebaran nilai F dengan v1 = derajat bebas perlakuan dan v2 = derajat bebas galat.  

Jika didapatkan nilai Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima pada level nyata α, 

artinya perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon yang diamati. 
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Begitu pula sebaliknya, jika nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak pada level nyata α, 

artinya perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. 

3.7.2 Uji Lanjut  dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) 

Apabila terdapat beda nyata kurang dari 3 perlakuan maka menggunakan 

BNT dengan rumus:   𝐵𝑁𝑇 =  √
2𝑥𝑘𝑇𝐺

𝑟

Penarikan kesimpulan uji BNT adalah dengan membandingkan nilai BNT 

dengan beda rata-rata antara dua perlakuan. Jika selisih rata-rata perlakuan lebih 

besar dari BNT itu artinya perlakuan tersebut berbeda nyata dan sebaliknya. 

Dalam peneltian ini apabila terrdpat lebih dari 3 perlakuan yang berbeda 

nyata maka akan di uji lanjut dengan DMRT ataupun BNJ. 

3.7.3 . Koefisien keragaman  

Koefisien Keragaman (KK) adalah koefisien yang menunjukkan derajat 

kejituan (accuracy/precision) serta keandalan kesimpulan suatu percobaan. 

Koefisien ini juga dinyatakan sebagai persen rata-rata dari rata-rata umum 

percobaan (Harjosuwono dkk., 2011: 12). Nilai koefisien keragaman dapat 

dinyatakan sebagai berikut.  

KK = [(KTG)0.5/ Y] X 100% 

Nilai koefisien keragaman yang semakin kecil berarti bahwa derajat 

kejituan dan keandalan akan semakin tinggi sehingga validitas kesimpulan yang 

dihasilkan juga semakin baik.  


