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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 November – 26 

November 2018 bertempat di petani benih ikan kerapu cantang daerah Situbondo 

Jawa Timur dan Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Tabel 2. Materi yang digunakan 

No  Materi  Keterangan 

 1.  

  

Benih ikan Kerapu 

Cantang  

ukuran 3 cm sebanyak 225 ekor yang terbagi 

dalam 15 kantong dengan jumlah 15 

ekor/kantong 

 2.  Air Laut Media Pengangkutan 

 3.  Oksigen Memenuhi kebutuhan respirasi ikan 

 4.  Ekstrak Daun Sirih 

Hijau 

Sebagai bahan anastesi pada benih ikan 

kerapu Cantang 

3.2.2 Alat Penelitian 

Tabel 3. Alat yang digunakan 

No Alat Keterangan 

1. Kantong plastik Sebagai wadah uji penelitian dengan ukuran 

28 x 50 cm 

2. Gelas ukur Untuk mengambil Sampel air dan ekstrak 

3. Tabung oksigen Untuk penyimpanan Oksigen 

4. Akuarium Untuk wadah penyimpanan ikan 

5. pH pen Untuk mengukur tingkat keasaman 

6. Stopwatch Untuk mengukur waktu 

7. DO meter Untuk mengukur Oksigen terlarut 

8. Sterofoam Untuk wadah luar pengangkutan 

9. Es batu Untuk membuat suhu stabil 
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3.3 Batasan Variabel 

Variabel yang akan di observasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Ikan Kerapu Cantang (Epinephelus fuscoguttatus – lanceolatus) merupakan 

salah satu ikan laut yang didapatkan dari proses persilangan antara ikan kerapu 

macan dan ikan kerapu kertang (Effendi, 1993). 

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

dinyatakan dalam persen (Saputra, 2005). 

3. Ekstrak daun sirih hijau yang mengandung senyawa organik dapat digunakan 

untuk bahan anestesi atau imotilisasi dengan memanfaatkan bahan aktif zat 

eugenol (Nurdjanah, 2007). 

4. Kualitas air yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan antara lain: 

oksigen terlarut, suhu, pH air, nitrit dan amonia (Effendi, 2003). 

5. Transportasi tertutup digunakan untuk transportasi jarak jauh dan Pengiriman 

benih-benih ikan menggunakan kantong plastik yang dikemas dalam boks-boks 

(Soedibya dan 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 variable-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 
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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 

Dasar perlakuan ini menggunakan hasil penelitian Miftahul Nur’aini tentang 

Anestesi Ikan Mas (Cyprinus carpio) dengan Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper 

betle) pada Transportasi. memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

keberhasilan pembiusan, konsentrasi terbaik yang diperoleh adalah 13% dengan 

waktu pingsan 2 menit 33 detik dan waktu sadar 3 menit 53 detik. Tingkat 

kelangsungan hidup pada ikan mas yaitu 100% dengan waktu pingsan 60, 120, 

dan 180 menit dan 66% dengan waktu pingsan 240 menit.  

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Perlakuan 

yang digunakan adalah ekstrak daun Sirih Hijau pada benih ikan kerapu cantang, 

yaitu : 

● A : Penggunaan daun dauh sirih hijau dengan dosis 0 ml/l 

● B : Penggunaan dauh sirih hijau dengan dosis 2 ml/l 

● C : Penggunaan dauh sirih hijau dengan dosis 4 ml/l 

● D : Penggunaan dauh sirih hijau dengan dosis 6 ml/l 

● E : Penggunaan dauh sirih hijau dengan dosis 8 ml/l  
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Selanjutnya denah percobaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Keterangan : 

P1, P2, P3, P4, P5  : Perlakuan 

U1, U2, U3  : Ulangan 

Gambar 3. Denah Percobaan 

3.5 Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut 

 

Gambar 4. Prosedur Penelitian 

 

P4U2 P2U2 P4U3 PIU3 P1U1 

P5U3 P3U2 P2U3 P1U2 P2U1 

P3U1 P3U3 P4U1 P5U2 P5U1 

Ikan Kerapu 

cantang 

Aklimatisasi Analisis kualitas air 

Pemuasaan (1x24 jam) 

Daun sirih 

hijau 

Preparasi 

Ekstraksi 

Ekstrak daun 

sirih hijau 

Peminsanan ikan  dengan dosis 

(13%, 15%, 18, 21%) 

Penyimpanan dalam box 

styrofoam 

Transportasi Analisi data 

Pengukuran (DO, TAN, pH dan 

CO2) sebelum transportasi 

 

Penyadaran ikan menggunakan 

aerasi 

 



22 
 

 

3.5.1 Pembuatan Ekstrak Daun Sirih Hijau 

Proses pembuatan ekstraksi dilakukan di Laboratorium Fitokimia UPT 

Materica Medica Batu yang berstandart Nasional dengan perincian sebagai 

berikut: 

● Mengambil daun sirih hijau yang masih segar 10 kg kemudian disortasi dan 

dicuci hingga bersih 

● Daun sirih hijau dijemur atau diangin-anginkan hingga kering 

● Daun sirih hijau yang sudah kering kemudian digiling sampai halus 

● Timbang serbuk daun sirih hijau sebanyak 500 g  

● Masukkan serbuk daun sirih hijau ke dalam toples, kemudian ditambahkan 

pelarut etanol 96% diratakan sampai serbuk terendam, total pelarut yang 

digunakan sebanyak 2 L. Tutup toples dengan rapat selama 24 jam. Dan 

dihomogenkan di atas shaker digital rpm 50. 

● Saring ekstrak cair dengan penyaring kain. Tampung ekstrak dalam 

Erlenmeyer. 

● Ampas dimasukkan lagi dalam toples dan tambahkan pelarut sampai 

terendam (minimal pelarut 5 cm di atas permukaan), dalam hal ini digunakan 

1,5 L. Biarkan semalam atau 24 jam diatas shaker digital rpm 50. Remaserasi 

dilakukan sampai filtrat/ ekstrak lebih jernih, menggunakan 1,5 L pelarut.  

● Hasil esktrak cair pertama sampai dengan terakhir, dijadikan satu dan 

diuapakn dengan menggunakan rotary evaporator. Diperlukan waktu 4 jam 

untuk evaporasi.  

 Ekstrak cair yang dihasilkan kemudian diuapkan kembali di atas water 



23 
 

 

bath 40oC selama 2 jam. Kemudian hasil ekstrak disimpan pada botol 

kaca. 

3.5.2 Tahap pelaksanaan 

● Menyiapkan benih ikan kerapu cantang sebanyak 300 ekor 

● Mengamati Kualitas air, mengukur pH, Suhu, DO, CO2, Nitrit, dan 

Amonia 

● Memuasakan benih kerapu cantang selama 1 x 24 jam 

● Menyiapkan kantong plastik polyethylene bening 28 x 50 cm yang diberi 

air dengan volume air 1 L 

● Memasukkan benih ikan kerapu cantang ke dalam kantong sebanyak 20 

ekor. 

● Memingsankan benih ikan kerapu dengan dosis 13%, 15%, 18%, dan 21% 

● Mengamati kualitas air dan memberikan oksigen dengan ketinggian + 

24cm ke dalam kantong plastik polyethylene dengan perbandingan air dan 

oksigen 1 : 3. 

● Menyiapkan ekstrak daun sirih hijau yang sesuai dengan dosis perlakuan 

yang ditentukan. 

● Memasukkan ekstrak daun sirih hijau, sesuai dengan perlakuan ke dalam 

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

● Memasukkan kantong plastik ke dalam sterofoam yang telah diberi es 

untuk menjaga kestabilan suhu. 

● Mengikat kantong plastik polyethylene dengan menggunakan karet gelang. 

● Membiarkan benih ikan kerapu cantang di dalam sterofoam (perjalanan 
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darat). 

● Menyadarkan benih ikan kerapu cantang dengan aerasi 

● Mengamati Kelulusan hidup dan mengamati kualitas air (perjalanan darat). 

3.5.3 Tahap Pengambilan Data 

● Menghitung jumlah benih Ikan kerapu cantang 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 perjalanan. 

3.6 Pengambilan Data 

3.6.1 Variabel Utama  

● Kelulusan hidup  

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kelangsungan hidup  benih Ikan 

kerapu cantang. Menurut Emu (2010), Kelulusan hidup adalah perbandingan 

jumlah yang hidup dengan jumlah ikan awal pemeliharaan, 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) 

● Kualitas Air 

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

 Nitrit = menggunakan nitrit tes kit 
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Amonia = menggunakan ammonium tes kit 

DO  = menggunakan DO meter 

Parameter penunjang antara lain: 

Suhu = menggunakan termometer 

pH  = menggunakan kertas lakmus 

3.6.2 Variable Penunjang 

● Tingkah laku benih ikan kerapu cantang 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 

Dari hasil percobaan dianalisa dengan sidik ragam dan apabila hasil 

menunjukkan perbedaan maka dilakukan uji beda nyata jujur (BNT) menurut 

Saputra (2005). 




