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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2016 sampai 1 

Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan di 

Laboratorium Balai Perikanan Prigi, Kecematan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa 

Timur.  

3.2 Materi Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengambil ikan kuwe adalah alat tangkap yang 

biasa digunakan oleh nelayan setempat yaitu adalah rawai dan pancing ulur. Alat-alat 

yang digunakan untuk analisis Laboratorium antara lain yaitu : 

3.2.1 Alat 

Alat Kegunaan 

a. Ember Untuk menampung ikan sampel. 

b. Botol Sampel Untuk menyimpan sampel ikan. 

c. Kertas Label Untuk menempel di toples yang sudah 

di identifikasi. 

d. Meteran O’Hauss (0,1 cm) Untuk mengukur panjang dan lebar 

ikan sampel. 

e. Penggaris Ukurun 30 cm Untuk mengukur panjang ikan sampel. 

f. Cawan petri Sebagai tempat menyimpan jenis jenis 

makanan ikan contoh. 

g. Timbangan O’Hauss (0,01 Untuk mengukur berat ikan sampel. 
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gram) 

h. Sectio Set Untuk membedah ikan contoh. 

i. Alat Tulis Alat penunjang untuk memperoleh 

data. 

j. Baki Tempat atau wadah untuk menampung 

ikan contoh. 

k. Sarung Tangan Untuk menutupi tangan biar gak 

terkotaminasi. 

l. Masker Untuk menutup mulut dan hidung. 

m. Mikroskop Binokuler untuk mengamati jenis makanan ikan 

contoh 

n. Gelas Ukur Untuk menuangkan atau 

mempersiapkan bahan kimia dan 

aquades dalam pembuatan media. 

o. Tisu 

 

Untuk membersih alat dan bahan yang 

telah di gunakan. 

 

3.2.2  Bahan 

 Bahan yang akan di gunakan dalam penelitian tentang studi kebiasaan 

makanan ikan kuwe yaitu sebagai berikut : 

1. Ikan kuwe 

2. Formalin 4% 

Nama Bahan Kegunaan 

a. Ikan Kuwe Sampel untuk di Identifikasi 

b. Formalin 5% Sebagai bahan Pengawet Lambung 

ikan 
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3.3 Batasan Variabel 

 Batasan variabel pada penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1) Kebiasaan makanan ikan : Makanan bagi ikan dapat merupakan faktor yang 

menentukan populasi, pertumbuhan, dan kondisi ikan, Macam makanan satu 

spesies ikan tergantung pada umur, tempat, waktu, dan alat pencernaan dari 

ikan itu sendiri (Effendie, 1992).  

2) Ikan Kuwe         : Gnathanodon speciosus, dikenal dengan nama 

Golden Trevally atau ikan kuwe, ikan in dapat di gunakan sebagai ikan hias 

dengan nama ikan pidana kuning (Anonymous, 2007). 

3) Lambung          : Lambung berfungsi sebagai penampung 

makanan. Pada ikan yang tidak berlambung fungsi penampung makanan 

digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantong yeng 

membesar. 

4) Insang                               : Merupakan organ pernafasan utama pada ikan atau 

udang selain itu insang juga bersentuhan langsung dengan perairan. 

3.4 Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis deskriptif yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada 

perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2004). Sampel yang diperoleh 

kemudian dianalisis di Laboratorium Balai Perikanan Prigi Kecematan Prigi, 

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur  
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3.4.1 Prosedur Penelitian 

1. Sampel ikan kuwe diambil 2 minggu sekali pada bulan November 2016. 

2. Dilakukan pengukuran panjang total ikan dengan menggunakan 

meter/penggaris pengukuran dilakukan dari bagian terdepan 

moncong/bibir (premaxillae) hingga ujung ekor (caudal fin). Berat ikan 

ditimbang menggunakanan timbangan analitik dengan ketelitian 0,01 

gram. 

3. Sampel ikan kuwe kemudian dibedah, menggunakan sectio set untuk di 

ambil lambungnya, kemudian lambung ikan ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik untuk menghitung berat total lambung, 

lambung dimasukkan di botol sampel dan di awetkan dengan 

menggunakan formalin 5%. 

4. Isi lambung ikan kuwe di amati langsung dengan mata telanjang dan di 

identifikasi jenis makanannya. 

5. Data yang didapat kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis 

makanannya, dan dapat dilihat pada gambar 2 halaman 23. 

3.4.2 Metode Kerja di Lapangan 

Pengambilan ikan kuwe sebanyak dua (2) kali yaitu pada bulan November 

2016. Ikan kuwe yang di tangkap menggunakan pancing ulur dan pancing rawai oleh 

nelayan Prigi, kemudian ikan didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. 

Ikan kuwe yang ditangkap di sekitar perairan Prigi dengan kedalaman 50-60 m, 
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dengan menggunkanan mata pancing yang berukuran 7 dan 8. Menurut informasi 

nelayan setempat, penangkapan ikan kuwe dilakukan pada subuh, siang dan malam 

hari di perairan Prigi dan sekitarnya disesuaikan dengan perairan seperti kondisi 

cuaca, angin dan arus perairan. 

3.4.2 Penanganan Sampel 

Ikan kuwe yang ditangkap oleh nelayan Prigi yang di daratkan di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Prigi. Kemudian ikan dikumpulkan dan mengukur panjang dan 

berat ikan kuwe. Setelah itu sampel ikan kuwe di bawa ke Laboratorium Balai 

Perikanan Prigi Kabupaten Trenggalek, dan dianalisa lebih lanjut mengenai kebiasaan 

makanannya. 

3.5 Metode Kerja Laboratorium 

3.5.1 Identifikasi Ikan 

Identifikasi ikan mengacu kepada Nakamura dan Parin (1993). 

Pengidentifikasian dilakukan dengan mengamati ciri-ciri morfologi, morfometrik, dan 

meristik ikan contoh. Ciri-ciri morfologi yang diamati adalah bentuk tubuh, bentuk 

gigi, posisi mulut, letak hidung, kelengkapan sirip, sirip ventral, sirip pektoral, bentuk 

sirip caudal, kelengkapan linear lateralis, finlet, slit (duri-duri kecil) pada sirip anal 

pertama, warna tubuh, dan warna sirip. Panjang total dan diameter mata merupakan 

ciri-ciri morfometrik yang diamati. Adapun ciri-ciri meristik yang diamati adalah 

jumlah jari-jari sirip dorsal dan anal.  
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3.5.2 Pengukuran dan Pengamatan Ikan Kuwe 

Ikan kuwe telah diawetkan dengan larutan formalin 5% diukur panjang total 

ditimbang bobotnya sehingga kebiasaan makanannya dapat dibandingkan 

berdasarkan kelompok ukuran panjang dan berat. Panjang total diukur dari ujung 

kepala terdepan sampai ujung sirip ekor yang paling belakang. Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan meteran dengan ketelitian 0,1 cm. selanjutnya berat total 

ditimbang dengan menggunakan timbangan O’hauss dengan ketelitian 0,01 gram. 

Ikan kuwe (Gnathanodon speciosus) dibedah menggunakan gunting bedah, 

dimulai dari bagian anus menuju ke bagian ventral sampai ke belakang overculum 

kemudian ke arah dorsal sampai di bawah linear lateralis. Setelah dibedah, lambung 

dipisahkan dari tubuh ikan dan diawetkan dalam larutan formalin 5 %, untuk 

selanjutnya diidentifikasi jenis makanannya. Pengamatan isi lambung dilakukan 

dengan cara membersihkan lambung dari formalin dengan aquades dan dikeringkan 

dengan tisu. Isi lambung dipisahkan dari lambung, kemudian diukur berat lambung 

dan makanannya menggunakan timbangan digital. Jenis makanan diamati secara 

langsung dan diidentifikasi jenisnya dengan buku identifikasi ikan (Peristiwady, 

2006). 

3.6 Analisa Data 

Analisa data menggunakan metode analisa isi lambung yang dikemukakan 

oleh Romimohtarto dan Sri Juwana (2009). 
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 Perbandingan Jumlah Lambung yang Berisi Makanan dengan Jumlah 

Total Lambung. 

Untuk menghitung hubungan jumlah lambung dengan makanan dan 

jumlah total lambung digunakan metode yang dikemukakan oleh 

Romimahtarto dan Juwana (2001) sebagai berikut : 

f = 
𝒏𝒍

𝑵
 x100% 

Keterangan : 

f =  Hubungan dalam % antara jumlah lambung dengan makanan “i” 

ni =  Jumlah lambung dengan makanan “i” 

N = Jumlah total lambung 

 Perbandingan Lambung Kosong Dengan Jumlah Total Lambung. 

Untuk menghitung hubungan lambung kosong dengan jumlah total 

lambung digunakan metode yang dikemukakan oleh Romimahtorta dan 

Juwana (2009) sebagai berikut : 

 

Cv = 
𝑰𝒌

𝑵
 x 100% 

Keterangan : 

Cv = Hubungan dalam % antara jumlah lambung kosong 

dengan jumlah total lambung 
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Ik =  Jumlah Lambung kosong 

N =  Jumlah total lambung yang dianalis. 

 Perbandingan Berat Makanan dengan Berat Total Makanan Dalam 

Lambung. 

Untuk menghitung hubungan dengan total makanan dalam lambung 

digunakan metode yang dikemukakan oleh Romimohtarto dan Juwana (2009) 

sebagai berikut : 

Cn = 
𝒏𝒊

𝑵𝒑
 x 100% 

Keterangan : 

Cn = Hubungan dalam % antara jumlah makanan “i” dengan total 

makanan dalam lambung. 

Np = Jumlah makanan “i” 

Pp = Jumlah total makanan dalam lambung. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

PENGAMBILAN IKAN CONTOH 

 

 

MEMBEDAH IKAN 

 

 

MENGAMBIL LAMBUNG IKAN CONTOH 

 

 

MENGAMATI ISI LAMBUNG IKAN 

 

 

MENDATA HASIL 

Gambar 2. Bagan Prosedur Penelitian 


