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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 juni – 23 juli 2016 yang  

bertempat di laboratorium Jurusan perikanan, Fakultas Pertanian - Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih ikan gabus 

(Channa striata) berumur 90 hari berukuran 2-3 cm yang di peroleh dari. 

Tulungagung Jawa Timur. Pakan yang digunakan berupa pakan alami jenis tubifex 

sp. yang di dapat dari salah satu petani cacing di Kota Malang serta pakan buatan 

berupa pellet PF-1000. Kandungan nutrisi pakan dari kedua jenis pakan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Kandungan nutrisi pakan alami dan pakan buatan    

 

Kode 

PARAMETER  

Ket. Kadar 

Abu 

Protein 

Kasar 

Lemak 

Kasar 

Serat 

Kasar 
 

Kalsium 

(Ca) 

P1 3,6 57 13,3 2,04  0  

P2 18 41 5 6  2,6  
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Keterangan :  

P1 = Pakan cacing sutra setelah dikonversi dari kering ke basah 

P2 = Pakan pellet 

3.2.2 Alat Penelitian 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

 Akuarium berukuran ( 30 cm x 20 cm x 20 cm) sebanyak 15 buah 

 Aerator dan perlengkapannya 

 Blower  

 pH pen 

 DO meter 

 Thermometer  

 selang shipon 

 scop net (seser) 

 Beaker glass 

 Bak/baskom plastic 

3.3 Batasan Variabel 

1. Ikan gabus (Channa striata) yang dipelihara dengan menggunakan media air 

tawar. 
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2. Pakan, merupakan asupan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ikan gabus 

untuk menjalankan aktifitas biologisnya. Pakan yang dimaksud terdiri dari 

pakan alami yaitu berupa cacing Tubifex dan pakan buatan yaitu berupa pellet  

3. Pertumbuhan merupakan pertumbuhan ukuran, baik panjang maupun berat. 

Pertumbuhan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan spesifik yang 

diketahui pengukuran pertumbuhan berat benih ikan gabus pada setiap 

minggunya selama 30 hari penelitian. 

4. Frekuensi pemberian pakan adalah banyaknya pemberian pakan yang 

diberikan kepada benih ikan gabus selama 1 hari. 

5. Sintasan adalah ikan yang hidup pada akhir suatu periode dengan jumlah ikan 

yang hidup pada awal periode pemeliharaan. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

eksperimen. Metode eksperimen dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh 

pemberian jenis pakan alami dan buatan terhadap laju pertumbuhan benih ikan 

gabus. Rancangan percobaan yang dilakukan pada penelitian ini ialah 

menggunakan Rancangn Acak Lengkap (RAL). Model Rancangan Acak Lengkap 

yang digunakan yaitu : 

Yij = µ + αi + ∑ij, dimana : 

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

µ :  Nilai rata-rata 

αi : Pengaruh perlakuan ke-I (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-I        

dengan nilai tengah umum 
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∑ij : Pengaruh acak (penyimpangan yang timbul secara acak yang dalam 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-j 

3.5 Variabel Yang Diteliti 

Adapun 3 macam variabel dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel Bebas 

  Variabel bebas atau penyebab adalah suatu variabel yang dipilih serta 

diukur oleh peneliti untuk menentukan adanya suatu hubungan pada keadaan atau 

kejadian yang diteliti oleh peneliti. Variabel ini dapat mempengaruhi variabel lain.  

Contoh dari variabel bebas pada penelitian ini adalah berupa pakan alami dan pakan 

buatan yang diberikan pada benih ikan gabus. 

2. Variabel Terikat 

  Variabel terikat merupakan suartu variabel yang diteliti apakah menunjukan 

adanya pengaruh dari perlakuan variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah pertumbuhan benih ikan gabus dan tingkat kematian benih ikan gabus atau 

Survival rate (SR). 

3. Variabel Kontrol 

  Variabel kontrol adalah merupakan kendali bagi kedua variabel 

sebelumnya, artinya variabel ini bersifat netral. Jika akan diberikan variabel kontrol 

maka kedua variabel sebelumnya akan mendapat perlakuan yang sama dari variabel 

ini. Contoh dari variabel kontrol pada penelitian ini adalah kualitas air. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan 

Persiapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup persiapan 

dari alat dan materi yang akan digunakan selama penelitian : 

1. Persiapan wadah pemeliharaan benih ikan

Wadah pemeliharaan yang digunnakan untuk benih ikan gabus  pada 

penelitian ini ialah berupa akuarium dengan ukuran 40 x 30 x 30 cm. Persiapan 

yang di lakukan pada akuarium tersebut meliputi pebersihan akuarium yang mana 

akuarium yang akan di pakai di bersihkan secara menyeluruh dengan menggunakan 

sikat yang di beri sabun untuk menghilangkan sisa kotoran yang terdapat pada 

akuarium selama akuarium tersebut tidak digunakan, lalu selanjutnya akuarium 

yang telah dibersihkan diletakan  sesuai dengan urutan yang telah ditentukan pada 

denah penelitian, setelah akuarium tersusun rapi maka kemudian akuarium diisi 

dengan air. 

2. Pesiapan pakan

Pakan pellet yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan membeli 

pakan tersebut ke toko budidaya ikan dengan jumah pembelian yang sesuai dengan 

kebutuhan pakan buatan selama penelitian ini terlaksana. Sedangkan pakan alami 

yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan cacing tubifex yang di dapat 

dari salah satu petani cacing tubifex yang terdapat di Kota Malang sendiri. 
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3.6.2 Adaptasi Ikan 

Sebelum dilakukan penelitian benih ikan terlebih dahulu dilakukan proses 

adaptasi benih ikan tersebut terhadap lingkungan yang baru selama sehari. Dan 

sebelum dilakukan penelitian ikan dipuasakan selama kurang lebih 2 hari. 

Pemberian pakan selama proses adaptasi yaitu di berikan pakan berupa kutu air dan 

di selingi paan komersil berupa pakan fengli. 

3.6.3 Pengamatan Tingkat Pertumbuhan 

  Tingkat pertumbuhan dapat diamati satu kali dalam seminggu untuk 

pengukuran berat dan panjang semua benih ikan uji masing-masing perlakuan dan 

ulangan. Pemeliharaan terhadap ikan uji dilakukan selama 30 hari.  

3.6.4 Pengukuran Kualitas Air 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap seminggu sekali pada selama 

penelitian berlangsung. Kualitas air yang diamati meliputi suhu, pH air dan DO. 

Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengontrol kualitas air pada akuarium 

yang digunakan pada penelitian kali ini. 

3.7 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 

kombinasi dari pakan alami yaitu cacing Tubifex dan pakan buatan pellet terhadap 

pertumbuhan benih ikan gabus (Channa striata). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan langsung turun ke lapangan, sedangan rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 kali perlakuan dan 3 ulangan. 

Adapun beberapa macam perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
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 Perlakuan A yaitu pemberian 100% pakan alami 

 Perlakuan B yaitu pemberian pemberian 75% pakan alami ditambah dengan 

25% pakan buatan  

 Perlakuan C yaitu pemberian 50% pakan alami ditambah dengan 50% pakan 

buatan 

 Perlakuan D yaitu pemberian 25% pakan alami ditambah dengan 75% 

pakan buatan 

 Perlakuan E yaitu pemberian 100% pakan buatan. 

 




