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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat  

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2017 – 05 Januari 

2018 bertempat di Laboratorium Budidaya Perairan divisi Reproduksi Ikan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat dan Kegunaan 

Tabel 1. Daftar Alat dan Kegunaan 

NO ALAT KEGUNAAN 

1. Akuarium 110 x 50 x 50  

cm3 

Pemeliharaan induk 

2. Akuarium 50x30x30 cm3 Wadah pemijahan induk 

3. Inkubator Wadah inkubasi telur 

4. Substrat tali raffia Tempat menempelnya telur saat proses 

pemijahan 

5. Centong sayur Menghitung dan memindahkan larva 

6. Plastik 2 kg Wadah larva yang diberi perlakuan 

perendaman ekstrak  

7. Mikrowave Mengeringkan Propolis 

8. Pisau  Mengiris propolis murni sebelum 

dipanaskan 

9. Loyang Wadah sampel yang dikeringkan 

10. Aerator set Suplai oksigen saat pemeliharaan induk dan 

larva 

11. Seser Memindahkan induk dari akuarium 

pemeliharaan ke akuarium pemijahan 

12. Sectio set Pembedahan larva yang akan diamati 

gonadnya 

13. Plastik hitam Membungkus esktrak agar tidak terpapar 

sinar matahri secara langsung 

14. Erlenmayer 250 ml Wadah ekstrak 

15. Kertas saring Menyaring ekstrak 

16. Sendok Memindahkan ekstrak ke dalam plastic 

17. Kabel rol Menghubungkan saluran listrik 

18. Kamera digital Dokumentasi kegiatan penelitian 

19. Serbet Membersihkan alat dan bahan yang telah 

digunakan 

20. Timbangan analitik Menimbang berat propolis murni 

21. Mikroskop Mengamati gonad larva 
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22. Object glass Wadah objek larva yang diamati 

23. Cover glass Menutup objek glass 

24. Pipet tetes Mengambil larutan dalam skala kecil 

 

3.2.2 Bahan 

Tabel 2. Daftar Bahan dan Kegunaan 

NO BAHAN KEGUNAAN 

1. Ikan Rainbow Boesemani 

(M. boesemani) 

Indukan yang akan dipijahkan 

2. Propolis Pembuatan ekstrak  

3. Tisu Pembersih alat dan bahan yang telah 

digunakan 

4. Cacing darah beku Pakan indukan 

5. Rotifer Pakan alami untuk larva ikan  

6. Artemia Pakan alami untuk larva ikan  

7. Larva Rainbow Boesemani 

(M. boesemani) 

Objek yang akan diberi perlakuan 

perendaman ekstrak  

9. Aquades Pengencer alcohol 

10. Plastik Wadah ekstrak 

11. Alumunium foil Membungkus wadah sampel 

12. Larutas Asetokarmin Mengidentifikasi jenis gonad dari larva 

ikan 

3.3 Batasan Variable 

1. Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) 

2. Sex Reversal 

3. Resin Lebah Madu (Propolis) 

4. Flavanoid 

5. Maskulinisasi 

6. Survival Rate 

7. Growth Rate 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, karena bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perendaman larva pada ekstrak resin lebah madu (propolis) 
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terhadap maskulinisasi ikan Rainbow Boesemani (Melatonia boesemani) dalam 

lingkungan terkontrol. Menurut Hartanto (2003), menjelaskan bahwa dasar 

penelitian eksperimen adalah menguji hubungan satu sebab (cause) dan akibat 

(effect). Sistem yang digunakan dalam pengujian yaitu tertutup dengan kondisi 

terkontrol. Pada metode ini memungkinkan peneliti untuk dimudahkan untuk 

mendapat data yang sesuai dengan yang dibutuhkan karena peneliti dapat 

mengontrol variabel-variabel yang relevan. 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Menurut Nazir (2003) desain rancangan acak lengkap ini digunakan karena 

percobaan dilakukan di laboratorium dengan kondisi lingkungan yang dapat 

dikontrol. 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. 

. Menurut Effendie (1997), rumus rancangan acak lengkap yang digunakan 

yaitu : 

Keterangan : 

 

Yij :Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

µ  :Nilai rata-rata 

Yij = µ + αi + εij 
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α :Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah perlakuan    

ke-i dengan nilai tengah umum) 

εij :Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang dialami 

oleh perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

3.4.2 Perlakuan 

Pada penelitian ini menggunakan 4 perlakuan pemberian dosis dan 1 

perlakuan kontrol yang masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan 

yang diacak secara bebas dalam satu wadah percobaan yaitu bak fiber yang di sekat 

dengan menggunakan akuarium. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

sebelumnya yang menggunakan perlakuan pemberian dosis propolis yang berbeda 

pada larva ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) berumur 3 hari, 

adapun penentuan dosis yang digunakan adalah di dapatkan dari jurnal oleh Sarida, 

M dkk., (2011) tentang maskulinisasi ikan guppy dengan propolis, dosis tersebut 

bisa digunakan karena struktur morfologi dan ukuran larva ikan guppy mirip 

dengan larva ikan Rainbow Boesemani, berikut merupakan dosisi yang akan 

diterapkan pada penelitian kali ini, yaitu :  

A : Perlakuan propolis dengan dosis 0,5 ppm 

B : Perlakuan propolis dengan dosis 1 ppm 

C : Perlakuan propolis dengan dosis 1,5 ppm 

D : Perlakuan propolis dengan dosis 2 ppm 
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 3.5 Analisis Data 

Semua analisis yang dilakukan akan dihitung dari masing-masing perlakuan 

dan diuji secara statistik dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA) 

sesuai dengan rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) dan 99% (α = 0,01).  

Apabila dari data sidik ragam diketahui bahwa perlakuan menunjukkan 

pengaruh nyata atau berbeda sangat nyata (F hitung > F tabel) maka untuk 

mengetahui perbedaan antar empat perlakuan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT).  

C1 B3 A3 D3 

A2 D1 C2 B1 

B2 A1 C3 D2 

Gambar 1 Skema RAL 

Keterangan : 

Huruf  : Perlakuan 

Angka  : Ulangan 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Penelitian 

3.6.1.1 Persiapan Wadah Induk 

Wadah yang digunakan untuk pemeliharaan induk pada penelitian kali ini 

berupa 2 unit akuarium berbahan dasar kaca dengan ukuran 110 x 50 x 50cm. 

Sebelum digunakan, wadah dan peralatan terlebih dulu dicuci hingga bersih dan 

dikeringkan. Setelah akuarium tersebut kering, kemudian diisi dengan air tawar 

setinggi 60 cm untuk tiap–tiap akuarium yang kemudian pada masing-masing 

akuarium dilengkapi dengan aerasi. Akuarium yang telah berisi air tersebut lalu 

didiamkan selama 24 jam sebelum induk ditebar. 

3.6.1.2 Pengadaan Induk 

 Induk Ikan Rainbow Boesemani (Melanotaenia boesemani) yang 

digunakan pada penelitian ini didapatkan dari daerah Pamulang, Tangerang Selatan 

dengan ukuran rata-rata 5 cm. Indukan ikan dipelihara di akuarium dengan ukuran 

110 x 50x 50 cm3 untuk dipijahkan. Padat penebaran pada akuarium tersebut yaitu 

100 ekor ikan dengan rasio jantan : betina yaitu 30:70. 

3.6.2 Persiapan Akuarium 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 
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3.6.3 Proses Pemijahan 

• Akuarium berukuran 50x30x30 cm3 dan rak akuarium disiapkan di lokasi 

pemeliharaan. 

• Akuarium dicuci sampai bersih menggunakan sabun dan dibilas dengan air 

mengalir, dan setelah itu diangin-anginkan sampai kering. 

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

• Ikan dimasukkan ke dalam akuarium dengan perbandingan jantan betina 1:2. 

• Substrat bahan dasar tali raffia dimasukkan ke dalam akuarium pemijahan pada 

sore hari dan di angkat pada pagi hari 

• Substrat dipindah ke inkubator  

3.6.4 Pembuatan Ekstrak Resin Lebah Madu 

• Menimbang resin lebah madu sebanyak 1 gr 

• Menakar akuades  sebanyak 20 ml 

• Memanaskan akuades dengan hotplate  

• Memasukan propolis kedalam akuades panas 

• Menyaring ekstrak dengan kertas saring 

• Memasukan ekstrak kedalam valcon untuk proses penyimpanan 

3.6.5 Perlakuan pada Larva 

• Larva yang telah menetas dan berumur 4 hari diberi perlakuan perendaman 

ekstrak  

• Setiap perlakuan menggunakan 30 larva dan kemudian langsung dimasukan ke 

dalam plastik berukuran 5 kg yang telah disi air 1 liter dan dosis ekstrak resin 

lebah sesuai perlakuan. 

• Perlakuan yang diberikan antara lain : 
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➢ 30 larva tanpa diberi perlakuan perendaman ekstrak Resin lebah (Propolis) 

selama 12 jam. 

➢ 30 larva diberi perlakuan perendaman ekstrak ekstrak Resin lebah (Propolis) 

sebanyak 0,5 ppm selama 12 jam. 

➢ 30 larva diberi perlakuan perendaman ekstrak Resin lebah (Propolis) 

sebanyak 1 ppm selama 12 jam. 

➢ 30 larva diberi perlakuan perendaman ekstrak Resin lebah (Propolis) 

sebanyak 1,5 ppm selama 12 jam. 

➢ 30 larva diberi perlakuan perendaman ekstrak Resin lebah (Propolis) 

sebanyak 2 ppm selama 12 jam. 

• Larva yang telah diberi perlakuan kemudian diberi oksigen dan diikat rapat. 

• Setelah 12 jam larva dipindahkan ke tempat pemeliharaan untuk dipelihara 

selama 28 hari. 

3.6.6 Pemeliharaan Larva 

• Larva yang telah diberi perlakuan kemudian dipelihara sampai usia 28 hari 

• Pakan yang diberikan adalah rotifer untuk usia larva 3 - 15 hari, artemia untuk 

usia larva 15 - 28 hari  

• Setiap 7 hari sekali dilakukan penyifonan 

• Larva yang sudah berusia 28 hari atau lebih selanjutnya diamati gonadnya untuk 

melihat jantan atau betina  

3.6.7 Identifikasi Jenis Gonad 

• Larva yang akan dilihat gonadnya diambil, lalu dipotong bagian kepala dan 

ekornya sehingga tersisa bagian tubuhnya saja 
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• Kemudian bagian tubuhnya diletakkan pada objek glass, setelah itu ditetesi 

cairan asetokarmin menggunakan spuit sebanyak 1 tetes, lalu ditutup dengan 

cover glass sambil menekan dengan tujuan agar bagian tubuh ikan tersebut 

mudah diamati 

• Kemudian ditunggu selama 2 – 3 menit 

• Setelah itu baru diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 40 – 1000 kali 

3.7 Parameter Uji 

 3.7.1 Parameter Utama 

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase 

kelamin jantan pada ikan Rainbow Boesemani (M boesemani)) hasil dari 

perendaman dengan menggunakan ekstrak Resin Lebah (Propolis) dengan rumus 

perhitungan: 

 

 

 

Pada penelitian ini terdapat beberapa parameter penunjang yang diamati 

yaitu perhitungan Tingkat kelulus hidupan (Survival Rate) yang dapat diketahui 

dengan rumus:  

 

 

 

3.7.2 Parameter Penunjang 

 Parameter penunjang selanjutnya yang diamati pada penelitian kali ini 

adalah Growth Rate (GR) yang merupakan rata-rata pertumbuhan pamjang dan 

berat pada larva uji. pada penelitian ini digunakan pengukuran panjang dan berat 

𝛼 =
Jumlah larva jantan

Jumlah total larva
𝑥 100% 

𝑆𝑅 =
Jumlah larva awal

Jumlah larva akhir
𝑥 100% 
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mutlak pada larva uji yaitu mengukur panjang dan berat rata-rata larva uji pada awal 

tebar dan akhir dari pengujian. Nilai Growth Rate (GR) bisa didapatkan dari rumus: 

Parameter lainnya yang diamati adalah pengamatan terhadap kualitas air 

media budidaya meliputi pH, dan DO. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan 

Thermometer, pengukuran pH menggunakan pH meter, dan pengukuran DO 

menggunakan DO meter.  

𝐺𝑅 = 𝑤𝑡 − 𝑤0 




