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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09  Desember  2017 – 05 

Januari  2018 yang bertempat di  Laboratorium Reproduksi Universitas Brawijaya 

, Malang, Jawa Timur.  

3.2 Materi dan Alat  

3.2.1 Materi 

 Materi pada penelitian ini adalah semua bahan yang digunakan dalam 

penelitian. Materi yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut 

Tabel 1. Materi yang digunakan sebagai kegiatan penelitian  

No  Nama  Keterangan  

1 Ikan hias jenis Rainbow 

boesmani 

Merupakan bahan uji utama.  

Uji yang dilakukan berupa tingkat 

maskulinisasi, tingkat pertumbuhan (Growthth 

Rate) dan tingkat Kelulus hidupan (Survival 

Rate) 

2 Kualitas Air Merupakan air yang berada pada setiap wadah 

pemeliharaan ikan Rainbow boesmani. 

Beberapa pengukuran yang dilakukan adalah 

pH, Suhu, dan 

3 Ekstrak propolis lebah 

madu 

Dilakukan ekstraksi terlebih dahulu dengan 

aquades dan disaring dengan kertas saring 

4 Kertas saring  Sebagai penyaring hasil ekstrak propolis lebah 

madu 
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3.2.2 Alat  

 Berikut ini merupakan tabel alat yang akan digunakan sebagai kegiatan 

penelitian  

Tabel 2. Alat yang digunakan sebagai kegiatan penelitian  

No  Nama  Keterangan  

1 Bak viber 150x30x80cm3 Wadah pemeliharaan larva ikan Rainbow b. 

2 Aquarium 50x30x30cm3 Wadah indukan pemijahan ikan  Rainbow b. 

3 Mikroskop binokuler  Alat pengamatan gonad 

4 Substrat rafia  Tempat penempelan telur  

5 Sectioset Alat bedah ikan larva ikan  Rainbow b. 

6 Centong sayur  Menghitung dan memindahkan larva  

7 Aerator set Suplai oksigen indukan dan larva  

8 Timbangan analitik Menimbang sampel  

9 Cover glass  Menutup wadah pengamatan 

10 Objek glass Tempat wadah pengamatan 

11 Blender  Menghaluskan pakan konvesional 

12 Tabung oksigen  Wadah oksigen yang digunakan 

13 Kamera digital  Dokumentasi kegiatan  

14 Pipet tetes  Alat untuk mengambil larutan dalam skala 

kecil 

15 Kabel roll  Penghubung aliran listrik  

16 Saringan teh  Wadah pencairan pakan cacing beku 

17 Seser  Alat yang digunakan untuk memindahkan 

indukan pada aquarium 

18 Cawan petri  Wadah sampel pengambilan gonad 

19  Kertas saring  Penyaring hasil ekstrak propolis lebah madu 

20 Falcon  Wadah ekstrak propolis lebah madu 

21  Timbangan analitik Menimbang sampel 

22 Hot plate Pemanas untuk melarutkan propolis 

23 Erlenmeyer  Wadah propolis waktu disaring 

3.3 Metodologi Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Alsa (2004), hakekat penelitian eksperimen (experimental research) 

adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat 

perlakuan eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara 
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sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta 

pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. 

3.4 Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Menurut Novianti et al.  (2014), RAL merupakan rancangan penelitian yang 

paling sederhana dengan bahan yang homogen dan perlakuan terbatas. Keuntungan 

menggunakan RAL yaitu denah perancangan lebih mudah, analisis statistik 

terhadap subjek percobaan sangat sederhana, fleksibel dalam penggunaan jumlah 

perlakuan dan jumlah ulangan, apabila terjadi kehilangan informasi, kemungkinan 

relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan dengan rancangan lainnya. 

Penggunaan rancangan acak lengkap (RAL) akan tepat bila bahan percobaan 

homogen atau relatif homogen dan jumlah perlakuannya terbatas.  

Kegiatan penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan 1 perlakuan kontrol 

dengan 3 kali ulangan. Empat perlakuan perendaman larva menggunakan ekstrak 

resin lebah diamati pengaruhnya terhadap maskulinisasi ikan Rainbow Boesemani 

(M. boesemani). 

Masing - masing perlakuan diberi ulangan sebanyak tiga kali dan 

ditempatkan secara acak seperti denah penelitian seperti gambar 5 di bawah ini: 
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A1 B3 A2 C2 

D1 C1 D2 D3 

B2 A3 B1 C3 

      Gambar 5. Denah penelitian 

Keterangan : 

   A :Perlakuan Perendaman larva  10 jam  

   B :Perlakuan Perendaman larva 12 jam  

   C. :Perlakuan Perendaman larva 14 jam  

   D :Perlakuan Perendaman larva 16 jam  

  1,2,3: Ulangan   

3.5 Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut. 

3.5.1 Persiapan Akuarium pemeliharaan induk  

 Akuarium berukuran 110x50x50 cm3 dan rak akuarium disiapkan di lokasi 

pemeliharaan 

 Akuarium dicuci sampai bersih menggunakan sabun dan dibilas dengan 

air mengalir, kemudian diangin-anginkan sampai kering. 

 Akuarium diisi air sampai ketinggian 30 cm dan diberi aerasi selama 1 

hari. 
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3.5.2 Persiapan Ikan 

 Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) yang didatangkan dari 

Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan dilakukan aklimatisasi terlebih 

dahulu di akuarium. 

 Plastik berisi indukan ikan dibuka dan ikan dimasukkan pada wadah 

pemeliharaan 

 Ikan dipelihara selama 1 bulan terlebih dahulu untuk adaptasi di 

Laboratorium Budidaya Ikan divisi Reproduksi Ikan Universitas 

Brawijaya malang  

3.5.3 Persiapan wadah pemijahan  

 Akuarium berukuran 50x30x30 cm3 dan rak akuarium disiapkan di lokasi 

pemeliharaan 

 Akuarium dicuci sampai bersih menggunakan sabun dan dibilas dengan 

air mengalir, kemudian diangin-anginkan sampai kering. 

 Akuarium diisi air sampai ketinggian 25 cm dan diberi aerasi selama 1 hari 

3.5.4 Proses Pemijahan 

 Akuarium berukuran 50x30x30 cm3 dan rak akuarium disiapkan di lokasi 

pemeliharaan. 

 Akuarium dicuci sampai bersih menggunakan sabun. 

 Akuarium dicuci sampai bersih menggunakan sabun. 

 Akuarium diisi air sampai ketinggian 15 cm. 

 Akuarium diberi aerasi selama 1 hari. 

 Ikan dimasukkan ke dalam akuarium dengan perbandingan jantan betina 

2:3. 
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 Substrat bahan dasar tali raffia dimasukkan ke dalam akuarium pemijahan 

dimasukan pada sore hari dan diangkat pada sore hari 

 Substrat dipindah ke wadah pemeliharaan telur 

 Biarkan sampai telur menetas menjadi larva  

3.5.5 Pembuatan ekstrak lebah madu  

 Membeli propolis lebah madu murni dari peternak lebah kembang joyo    

Desa karangploso kecamatan Dau kabupaten malang 

 Menimbang propolis murni sebanyak 1gram pada timbangan analitik yang 

dilarutkan dengan 20ml aquades yang dipanaskan menggunakan hotplate 

dan diaduk secara merata  

 Menyaring ekstrak propolis lebahmadu dengan kertas saring dan di 

masukan padan wadah falcon  

 Metode ekstraksi yan digunakan yaitu ekstraksi maserasi yang merupakan 

salah satu metode ekstraksi yang paling banyak digunakan untuk 

mengekstraksi senyawa antioksidan dari produk bahan alam, baik tanaman 

maupun dari hewan, dikarenakan metode yang sederhana dan murah ( 

Peschel et al.,2006; Sultana dkk.,2009). 

3.5.6 Perlakuan larva 

Larva yang sudah menetas dan telah berumur 7 hari diberi perlakuan 

perendaman menggunakan ekstrak propolis lebah madu Setiap perlakuan 

menggunakan 30 ekor larva dan diberi dosis ekstrak propolis lebah madu sebanyak 

100πl/l air atau sebanyak 1 ppm. Perendaman larva menggunakan plastik packing 

yang telah diisi air yang telah dicampur ekstrak lebah madu lalu diberi oksigen. 

Lama perendaman larva dengan 4 perlakuan yaitu 10 jam untuk perlakuan kontrol 
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atau perlakuan A, 12 jam untuk perlakuan B, 14 jam untuk perlakuan C, dan 16 jam 

untuk perlakuan D. Larva yang telah direndam dalam ekstrak propolis lebah madu 

dipelihara selama 28 hari. Pemberian pakan alami berupa rotifera secara adlibitum 

dilakukan setelah perendaman hingga larva berumur 10 hari dan setelah itu diberi 

pakan alami berupa artemia hingga larva berumur 28 hari. Selama pemeliharaan 

larva dilakukan pengukuran kualitas air setiap harinya pada pukul 06.00 wib dan 

pada pukul 16.00 wib. Setelah larva dipelihara selama 28 hari, dilakukan 

pengecekan gonad dibawah mikroskop binokuler dengan menggunakan larutan 

asetokarmin agar gonad larva ikan rainbow boesmani dapat terlihat. Setelah itu 

dihitung persentase jantan betina larva ikan Rainbow Boesemani (M. boesemani). 

Berikut diagram alur perlakuan pada (gambar 6) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram alur perlakuan larva 

Menyiapkan plastik dan isi 

air sebanyak 1 liter 

 

Masukan ekstrak propolis lebah 

madu sebanyak 1 ppm pada 

plastik yang berisi air 

Mengambil larva umur 7 hari 

pada wadah penetasan sebanyak 

30 ekor setiap perlakuan 

Masukan larva sebanyak 30 ekor  

dan Memberi oksigen pada 

plastik lalu packing 

Mengambil larva yang sudah 

direndam dan dipindahkan pada 

wadah pemeliharaan selama 30 

hari 

Memberi pakan dengan artemia 

selama 7 hari dan hari berikutnya 

selama 28 hari dengan pelet halus 

 

Rendam dengan lama waktu 

perlakuan yang telah 

ditentukan 

Melakukan pengecekan air 

setiap pukul 06.00 dan pukul 

16.00 wib  

Melakukan pengecekan gonad 

dengan larutan asetokarmin dan 

diamati dibawah mikroskop 

binokuler 

Menghitung presentase 

jantan dan betina pada 

setiap perlakuan 
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3.5.7  Identifikasi Gonad 

 Mengambil larva pada wadah pemeliharaan dengan menggunakan seser 

dan ditaruh pada wadah  

 Memotong bagian kepala dan ekor sisakan bagian tubuh agar 

memudahkan pengamatan gonad 

 Meletakan tubuh larva pada cover glass dan diberi larutan asetokarmin 

sebanyak 1 tetes dengan pipet tetes lalu ditutup dengan objek glass dengan 

di pencet agar memudahkan pengamatan  

 Kemudian tunggu sekitar 2-3 menit agar larutan asetokarmin benar benar 

melekat pada objek pengamatan 

 Lalu diamati dengan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesar 

40-1000 kali 

3.6 Parameter Uji  

3.6.1 Parameter Utama  

 Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase 

kelamin jantan pada ikan Rainbow Boesemani (M. boesemani) dan Tingkat 

Kelulushidupan (Survival Rate) hasil dari perendaman dengan menggunakan 

ekstrak Propolis lebah madu dengan perhitungan : 

𝛼 =
jumlah larva jantan

jumlah total larva
× 100% 

𝑆𝑅 =  
jumlah ikan hidup

jumlah penebaran awal
× 100% 

3.6.2 Parameter Penunjang  

Pada kegiatan penelitian ini ada empat parameter penunjang yang diamati 

yaitu perhitungan Laju Pertumbuhan (Growthth Rate). Parameter lainya yang 
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diamati adalah seperti pengamatan terhadap kualitas air media budidaya meliputi 

suhu, pH, dan DO. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan Thermometer, 

pengukuran pH menggunakan pH meter, dan pengukuran DO menggunakan DO 

meter.  

3.7 Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan analisis keragaman (ANOVA). Rancangan percobaan yang 

digunakan yaitu Rancangan acak lengkap (RAL). Dilakukan uji BNT dengan selang 

kepercayaan 95% untuk menguji apabila terdapat pengaruh antar perlakuan yang 

diberikan. Data pertumbuhan ( Growth rate ) dan kualitas air dianalisis secara 

deskriptif dengan menampilkan  tabel paramater kualitas airdan perhitungan 

pertumbuhan . Analisis data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 21 dan 

MS.Excel 2016. 




