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 BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2014 sampai 9 

Desember 2014, bertempat di petani benih ikan koki ‘Java Goldfish’ yang 

bertempat di Kediri Jawa Timur dan rumah pribadi di Lumajang Jawa Timur. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Benih ikan Koki ukuran 3 -5 cm sebanyak 1500 ekor yang terbagi dalam 

15 kantong dengan jumlah 100 ekor/kantong 

• Air tawar  

• Oksigen  

• Daun bandotan 

• Es batu 

3.2.2 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Kantong plastik 60 x 40 cm 

• Gelas ukur 

• Tabung oksigen 

• Akuarium 
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• pH pen 

• Stopwatch 

• Karet gelang 

• Sterofoam 

• Kertas dan alat tulis 

• Lakban 

• Ember 

• DO meter 

• Nitrit test kit 

• Amoniak test kit 

• Spektrofotometri  

3.3 Batasan Variabel 

1. Ikan mas koki (Carrassius auratus) merupakan salah satu ikan hias air 

tawar yang tergolong dalam jenis ikan karper (Effendi, 1993). 

2. Sintasan adalah jumlah benih ikan yang hidup diakhir penelitian, 

dinyatakan dalam persen (Saputra, 2005). 

3. Daun bandotan yang mengandung senyawa organik dapat digunakan untuk 

bahan anestesi atau imotilisasi dengan memanfaatkan senyawa dari 

golongan alkaloid dan aromatik (Nurdjanah, 2007). 

4. Kualitas air yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan antara 

lain: oksigen terlarut, suhu, pH air, nitrit dan amonia (Effendi, 2003). 
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5. Transportasi tertutup digunakan untuk transportasi jarak jauh dan 

pengiriman benih-benih ikan menggunakan kantong plastik yang dikemas 

dalam sterofoam (Soedibya, P., H. dan T. B. Pramono, 2006). 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

yang pada dasarnya mengadakan percobaan untuk melihat hasil. Hasil percobaan 

akan menegaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variabel-variabel yang 

diselidiki (Eko, 2013). 

3.4.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Menurut Marmono (1992), rancangan acak lengkap sangat baik untuk 

percobaan yang menggunakan materi relatif seragam atau homogeny. Metode 

Rancanga Acak Lengkap yang digunakan yaitu : 

Yij = µ + ai + Σij 

Dimana : 

Yij  : nilai pengamatan pada perlakuan ke-I, ulangan ke-ij 

µ  : nilai rata-rata perlakuan 

ai  : pengaruh perlakuan ke-I (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-I  

dengan nilai umum tengah) 

Σij  : Pengaruh acak (penyimpangan yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

3.4.2 Perlakuan 
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Penelitian ini mengguanakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah ekstrak daun bandotan pada benih ikan koi, 

yaitu : 

• P1 : Penggunaan daun bandotan dengan dosis 0 gram / liter 

• P2 : Penggunaan daun bandotan dengan dosis 2,5 gram / liter 

• P3 : Penggunaan daun bandotan dengan dosis 4,5 gram / liter 

• P4 : Penggunaan daun bandotan dengan dosis 6,5 gram / liter 

• P5 : Penggunaan daun bandotan dengan dosis 8,5 gram / liter  

Denah Percobaan 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P1, P2, P3, P4, P5  : Perlakuan 

U1, U2, U3  : Ulangan 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Pemilihan daun bandotan  

Menggunakan daun bandotan yang bewarna hijau tua dan segar karena 

komposisi bahan lebih banyak dan pengambilan daun bandotan sebanyak 

setengah kilogram. 

P4U2 P2U2 P4U3 PIU3 P1U1 

P5U3 P3U2 P2U3 P1U2 P2U1 

P3U1 P3U3 P4U1 P5U2 P5U1 
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3.5.2 Pembuatan Larutan Daun bandotan 

• Pemilihan daun yang bagus dan segar. 

• Kemudian daun bandotan dicuci dan diangin - anginkan. 

• Daun bandotan yang telah dipilih kemudian ditimbang sesuai dosis yang 

ditentukan.  

• Daun bandotan ditumbuk tanpa adanya pencampuran air.  

• Hasil tumbukan ditaruh dalam kantong plastik kecil untuk di simpan 

sebelum di gunakan penelitian. 

3.5.3 Tahap pelaksanaan 

• Menyiapkan kantong plastik polyethylene bening 60 x 40 cm yang diberi 

air dengan tinggi 8 cm. 

• Menyiapkan daun bandotan cair yang sudah dihaluskan sesuai dengan 

dosis perlakuan yang ditentukan. 

• Memasukkan daun bandotan yang sudah dihaluskan, kemudian taruh di 

saringan sesuai dengan perlakuan.  

• Memasukkan daun bandotan yang sudah dihaluskan ke dalam kantong 

yang sudah berisi air dan setelah itu larutkan di dalam air. 

• Memasukkan benih ikan mas koki ke dalam kantong sebanyak 100 ekor. 

• Mengamati kualitas air dan memberikan oksigen dengan ketinggian + 

24cm ke dalam kantong plastik polyethylene dengan perbandingan air dan 

oksigen 1 : 3. 

• Mengikat kantong plastik polyethylene dengan menggunakan karet gelang. 



27 

 

• Memasukkan kantong plastik ke dalam sterofoam yang telah diberi es 

untuk menjaga kestabilan suhu. 

• Membiarkan benih ikan mas koki di dalam sterofoam selama 12 jam  

(perjalanan darat). 

• Mengamati sintasan dan mengamati kualitas air sampai 12 jam  

(perjalanan darat). 

3.5.4 Tahap Pengambilan Data 

• Menghitung jumlah benih Ikan koi (sintasan) yang hidup dan mati pada 

saat selesai menempuh perjalanan 12 jam dan 24 jam setelah tranportasi. 

• Mengamati kualitas air yang terdiri dari DO, NO2, NH3+, pH dan Suhu 

setelah 12 jam perjalanan. 

 

3.6 Pengambilan Data 

3.6.1 Variabel Utama  

• Sintasan 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kelangsungan hidup benih Ikan 

Koki. Menurut Emu (2010), sintasan adalah kelulushidupan ikan yang dipelihara, 

dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 

SR=  Nt/No x 100 % 

Keterangan : 

 SR = Kelangsungan hidup (%) 

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

 No = Jumlah ikan pada awal pengamatan (ekor) 
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• Kualitas Air

Parameter kualitas air media yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi:

 Nitrit = menggunakan nitrit tes kit 

Amonia = menggunakan ammonium tes kit dan spektofotometri 

DO = menggunakan DO meter 

Parameter penunjang antara lain: 

Suhu = menggunakan termometer 

pH = menggunakan pH pen 

3.6.2 Variable Penunjang 

• Tingkah laku benih ikan koki setelah transportasi

Parameter penunjang lain dalam penelitian ini adalah pengamatan tingkah laku

ikan setelah transportasi. Setelah ditransportasi, benih ikan yang ada dalam 

kantong plastik dipindahkan ke dalam air bersih. Kemudian diamati antara 

tingkah laku awal sebelum transportasi dengan tingkah laku setelah transportasi. 

3.7 Analisa Data 

Hasil percobaan dianalisa dengan sidik ragam dan apabila hasil menunjukkan 

perbedaan maka dilakukan uji beda nyata jujur (BNJ) menurut Saputra (2005). 


