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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 bertempat di 

Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Materi Penelitian 

Tabel berikut ini merupakan nama bahan dan alat yang digunakan dalam 

penelitian : 

Tabel 1 Bahan 

No Materi Fungsi 

1 Ikan Hias Sumatra Sebagai hewan uji 

2 Kantong Plastik Sebagai tempat ikan Sumatra 

3 Karet Gelang Sebagai pengikat kantong plastic 

4 Air Tawar Bersih Sebagai media  

5 Oksigen Sebagai tambahan oksigen 

Tabel 2 Alat 

No Alat Fungsi 

1 Thermometer Sebagai alat ukur suhu 

2 pH Meter Sebagai alat ukur pH air 

3 DO Meter Sebagai alat ukur oksigen terlarut 

4 Test Kit Sebagai alat ukur amoniak, nitrat, 

nitrit 

5 Spidol Sebagai alat tulis 

6 Mobil Sebagai alat transportasi 
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3.3 Batasan Variable 

a. Kepadatan 

Kepadatan ikan adalah bobot ikan yang berada dalam suatu wadah dan 

waktu tertentu. Kepadatan ikan yang dapat diangkut tiap wadah, untuk masa 

angkut tertentu dengan hanya sedikit atau tanpa kematian seekor pun merupakan 

persoalan penting dalam pengangkutan (Hickling, 1971). 

b.Ikan Sumatra  

 Ikan Sumatra memiliki bentuk tubuh memanjang pipih ke samping. Pada 

tubuhnya yang berwarna kuning terdapat empat buah garis berwarna hitam 

kebiruan memotong badannya. Keempat garis tersebut berjejer satu buah di 

bagian kepala melewati mata dan tutup insang, dua buah di bagian badan, dan satu 

buah lagi di pangkal ekor (Atom, 2009 dalam Nafsihi, 2014). Ikan Sumatra yang 

digunakan dalam penelitian ini dari pembudiaya petani daerah Blitar ukuran 3-5 

cm. 

c. Sintasan / tingkat kelulusan hidup 

 Perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir percobaan 

dengan jumlah individu pada awal percobaan atau peluang hidup dalam suatu saat 

tertentu merupaan pengertian dari sintasan (kelulushidupan). Baik biotic maupun 

abiotik mempengaruhi sintasan ikan. Parasit, kompetitor, predasi, umur, 

kemampuan adaptasi, penanganan manusia dan kepadatan populasi dipengaruhi 

oleh faktor biotic, sedangkan sifat kimia dan fisika dari suatu lingkungan air 

dipengaruhi oleh faktor abiotik (Rika, 2008 dalam Fauzi, 2012). Perhitungan 

sintasan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :  
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SR =  

Keterangan: 

     SR =  Kelangsungan hidup (%) 

     Nt  =  Jumlah ikan yang hidup pada akhir pengamatan (ekor) 

     N0 =  Jumlah ikan yang hidup pada awal pengamatan (ekor) 

d. Kualitas air 

 Kualitas air erat hubunganya dengan kepadatan ikan dan lamanya 

transportasi ikan. Sumber air yang digunakan selama transportasi harus diuji 

sebelum pengiriman atau pengangkutan ikan. Kualitas air yang diamati dalam 

penelitian ini suhu, DO, pH, amoniak, nitrat, dan nitrit. 

3.4 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Surachmad 

(1990), mengemukakan bahwa metode eksperimen adalah metode yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung terhadap 

gejala objek yang diteliti.  

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) Faktorial yang terdiri dari satu faktor, yaitu kepadatan. Penelitian 

ini menggunakan ikan sumatra ukuran 3-5 cm. Rancangan Acak Lengakap (RAL) 

dilakukan dengan model matematika sebagai berikut: Yij= µ+αi+εij 

Keterangan: 

Yij : Nilai Parameter utama akibat perlakuan ke - i 

µ : nilai rata – rata (Nilai tengah) 
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αi : Pengaruh perlakuan ke - i 

εij : Pengaruh kesalahan perlakuan akibat perlakuan ke – J 

Percobaan ini terdiri dari 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

dilakukan 3 kali ulangan : 

Perlakuan A : kepadatan ikan sumatra 100 ekor (25 ekor/liter) 

Perlakuan B : kepadatan ikan sumatra  200 ekor (50 ekor/liter) 

Perlakuan C : kepadatan ikan sumatra  300 ekor (75 ekor/liter) 

Perlakuan tersebut berdasarkan pada penelitian Yanto (2012) tentang ikan 

botia tiga perlakuan dengan kepadatan 25, 50, 75, ekor/liter ukuran 3 – 3.5 cm 

dilakukan perjalanan selama 18 jam. 

Denah percobaan pada tiap perlakuan dengan perbedaan jumlah kepadatan 

ikan sumatra, dengan menggunakan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan sebagai 

berikut :  

Tabel 3 Denah Percobaan 

B3 C3  A2  

A3   B1  A1 

C2 C1  B2  

 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Tahap Persiapan 

a). Persiapan alat dan bahan penelitian 

b). Pemberokan ikan 3 hari atau 1 hari sebelum dilakukan transportasi 
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3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

a).Menyiapkan kantong plastik bening dengan ukuran lebar 50 cm tebal 0,07 mm 

b).Melakukan pengukuran kualitas air (Suhu, DO, Amoniak, pH,  Nitrat, Nitrit) 

c).Memasukan ikan sumatra kedalam kantong plastik sebanyak 25, 50, 75 

ekor/liter 

d).Memberikan oksigen ke dalam kantong plastik packing dengan perbandingan 

air dan oksigen (1:2),  setelah dikeluarkannya udara dalam kantong plastik 

packing 

e).Mengikat kantong plastik dengan menggunakan karet gelang 

f).Memberi label pada kantong plastik sebagai tanda perbedaan perlakuan yang di 

lakukan 

g).Mengatur kantong plastik packing kedalam sterofoam dan dimasukan 

kendaraan untuk diangkut dan dilakukan perjalanan selama 18 jam. 

3.7 Tahap Pengambilan Data 

a).Menghitung jumlah ikan sumatra yang hidup dan mati pada saat selesai 

melakukan perjalanan 18 jam 

b).Mengamati kualitas air (suhu, DO, amoniak, pH,  nitrat, nitrit). 

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Parameter Utama 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kelangsungan hidup ikan 

Sumatra. Menurut (Emu, 2010 dalam Fauzi, 2012) sintasan adalah kelulushidupan 

ikan sumatra yang dipelihara, dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 
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 SR =  

Keterangan: 

     SR =  Kelangsungan hidup (%) 

     Nt  =  Jumlah ikan yang hidup pada akhir pengamatan (ekor) 

     N0 =  Jumlah ikan yang hidup pada awal pengamatan (ekor) 

Parameter kualitas air utama dalam penelitian ini adalah : 

a. Suhu =  Menggunakan Thermometer 

b. DO =  Menggunakan DO Meter 

c. Amoniak =  Menggunakan Test Kit 

3.8.2 Parameter penunjang 

Parameter kualitas air penunjang dalam penelitian ini adalah : 

a. pH  =  Menggunakan pH meter 

b. Nitrat =  Menggunakan Test Kit 

c. Nitrit =  Menggunakan Test Kit 

3.9 Analisis Data 

Metode analisis untuk data sintasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji analisis ragam, selanjutnya jika terjadi perbedaan 

yang signifikan, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk 

membandingkan nilai antar perlakuan, sedangkan data kualitas air diolah secara 

deskriptif. 

 

 

 


