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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2018 

bertempat di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Alat  

Tabel 2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

No. Alat  Keterangan  

1. Akuarium 18 buah Sebagai wadah pemeliharaan ikan 

black ghost 

2. Aerator  Suplai oksigen kedalam air 

3. Pipet ukur / Gelas ukur Untuk menggambil larutan 

4. Stopwatch Unuk mengetahui waktu 

5. Baskom Untuk tempat ikan 

6. Selang aerasi Menghubungkan blower dengan batu 

aerasi 

7. Saringan  Alat bantu penangkapan 

8. pH Universal Pengecekan pH 

9. DO Meter Mengetahui DO dan suhu perairan 

10. Thermometer Untuk mengukur suhu pada media 

pemeliharaan  ikan black ghost 
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3.2.2. Bahan  

Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Bahan Keterangan 

1. Air tawar Sebagai media ikan 

2. Karet gelang Untuk mengikat plastik 

3. Ikan black ghost Sebagai bahan percobaan 

4. Plastik pengemas Untuk media ikan  

5. Lakban Untuk menutup styrofoam 

6. Oksigen murni Untuk suply oksigen dalam 

percobaan 

7. Minyak serai Untuk bahan anestesi 

8. Styrofoam Sebagai tempat pengangkutan 

3.3. Batasan Variabel 

Adapun batasan variabel dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ikan Black Ghost

Ikan Black Ghost yang digunakan pada penelitian ini memiliki panjang  3 – 5

cm. Ikan black ghost ini didapatkan dari supplier yang berada di Tulungagung.

Selain permintaan yang tinggi, harga ikan black ghost juga relatif tinggi dan stabil 

(Sinaga, 2014). 

2. Anestesi

Anestesi yang dilakukan kepada ikan menggunakan metode anestesi rendam,

yaitu ikan dimasukkan kedalam air yang sudah dicampur dengan minyak serai, 

sehingga ikan pingsan dan kehilangan kesadaran total, kemudian ikan dimasukkan 

ke dalam kantong plastik yang sudah terisi air bersih sebanyak 2 L. Anestesi dapat 

menurunkan laju respirasi yang dapat menyebabkan hilangnya seluruh rasa pada 

bagian tubuh ikan sebagai akibat dari penurunan fungsi syaraf sehingga 

menghalangi aksi dan hantaran impuls syaraf (Yanto, 2012). 

3. Minyak Serai

Minyak serai yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak serai yang

dijual di apotek dengan kadar sitronellal 100%. Tanaman serai dapat 
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menghasilkan minyak atsiri. Tanaman serai mampu menghasilkan minyak dengan 

kadar sitronellal 65 % dan geraniol 25 % (Wijoyo, 2009). 

4. Kelulushidupan  

Menurut (Wirioatmojo, 2000), Kelulushidupan adalah banyaknya ikan yang 

masih hidup setelah dilakukannya transportasi. Kelulushidupan dapat dihitung 

dengan cara persentase perbandingan ikan yang masih hidup setelah dilakukannya 

transportasi dengan ikan awal sebelum perlakuan. 

5. Transportasi 

Sistem transportasi atau pengangkutan yang digunakan dalam penelitian yaitu 

transportasi system tertutup, dimana ikan uji yang sudah di anestesi, kemudian di 

kemas dengan memasukkan ikan uji kedalam kantong plastik yang terisikan air 

bersih, kemudian diberi oksigen guna membantu ikan bernafas setelah sadar dari 

anestesi, kemudian diikat rapat menggunakan karet gelang, setelah itu ikan uji 

dimasukkan kedalam styrofoam kemudiandilakukan transportasi selama 12 jam. 

3.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, 

dimana metode ini merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti 

memanipulasi variabel dan meneliti akibatnya. Menurut Sukmadinata (2013), 

merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam memenuhi 

semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Menguji secara 

langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan menguji hipotesis 

hubungan sebab akibat. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Alasan menggunakan rancangan ini karena ikan yang digunakan relatif 

homogen (ukuran sama) sehingga yang mempengaruhi hasil penelitian hanya dari 

perlakuan. Menurut Maryanti (2010) Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 

rancangan yang digunakan untuk percobaan yang mempunyai media atau tempat 

percobaan yang seragam atau homogen, sehingga banyak digunakan untuk 

percobaan di laboratorium. Model umum Rancangan Acak Lengkap menurut 

Hanafiah (2004) adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

  : nilai rata-rata 

   : pengaruh perlakuan ke-i 

ϵij : kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i  

3.4.2. Perlakuan  

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan Lumenta (2012), Rachmini 

(2016), dan Hasan (2016) konsentrasi minyak serai yang diberikan terhadap ikan 

Black Ghost (Apteronotus albifrons) adalah sebagai berikut : 

Perlakuan K : Konsentrasi minyak serai 0 ml/l 

Perlakuan A : Konsentrasi minyak serai 1 ml/l 

Perlakuan B : Konsentrasi minyak serai 1,5 ml/l 

Perlakuan C : Konsentrasi minyak serai 2 ml/l 

Perlakuan D : Konsentrasi minyak serai 2,5 ml/l 

Perlakuan E : Konsentrasi minyak serai 3 ml/l 

3.4.3. Denah Lokasi 

Dalam penelitian  ini masing-masing perlakuan ditempatkan secara acak 

pada masing-masing ulangan atau kelompok. Denah percobaan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Percobaan 

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 
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Keterangan : 

K  : Perlakuan kontrol 

A, B, C, D, E. : Perlakuan 

1,2,3  : Ulangan 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan merupakan persiapan ikan black ghost, 

air tawar 1 ml/L, memasukkan ikan black ghost kedalam air tawar dalam baskom, 

memasukkan dan melarutkan minyak serai dalam air sesuai dosis yang ditentukan, 

mengamati proses anestesi dan mengamati respon fisiologi, waktu pingsan dan 

waktu sadar ikan uji, transportasi kemudian menghitung kelulushidupan ikan 

black ghost. 

3.5.1. Parameter Utama 

Pada penelitian ini ada beberapa parameter utama yang di jadikan acuan 

pengamatan, parameter tersebut antara lain: 

1. Respon Fisiologi 

Respon fisiologi ikan di lihat setelah ikan uji di anestesi 

menggunakan minyak serai, respon fisiologi yang dilihat yaitu pergerakan 

ikan, pergerakan operculum ikan, dan respon rangsangan dari luar. 

2. Waktu Imotilisasi (Jangka Waktu Yang Dibutuhkan Sampai Ikan 

Pingsan) 

Perhitungan waktu imotilisasi dimulai saat ikan diberi bahan 

anestesi hingga ikan tidak merespon rangsangan dari luar (pingsan). 

Tanda-tanda ikan yang terpengaruh bahan anestesi adalah gerakan ikan 

tidak beraturan, ikan berada dipermukaan air serta bukaan tutup insang dan 

mulut ikan menjadi lebih cepat. 

3. Waktu Pulih (Sadar Ikan) 

Waktu pulih sadar adalah durasi waktu dimulai ikan pingsan 

hingga ikan sadar kembali dan beraktifitas secara normal. Perhitungan 

waktu pulih sadar dimulai setelah ikan ditransportasi kemudian 

dipindahkan ke dalam akuarium. Setelah itu, ditunggu sampai ikan pulih 
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sadar kembali. Ciri dari ikan yang telah pulih kesadarannya adalah ikan 

berenang aktif dengan normal. 

 

4. Kelulushidupan Setelah Transportasi 

Perhitungan kelulushidupan dilakukan setelah ikan kembali sadar 

dan berenang normal selama 24 jam. Menurut Effendi (2002), 

kelulushidupan dapat dihitung di akhir penelitian dengan rumus : 

 

 

 Keterangan: 

  SR   : Persentase Kelangsungan Hidup Ikan Uji 

  Nt    : Jumlah Ikan Uji Pada Akhir Perlakuan (Ekor) 

  No   : Jumlah ikan Uji Pada Awal Perlakuan (Ekor) 

  

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
× 100% 
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3.5.2. Parameter Penunjang 

Parameter penunjang yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pengukuran kualitas air yang dianggap mampu mempengaruhi laju adaptasi dan 

metabolisme pada ikan, seperti : 

1. Suhu Media Transportasi 

Perhitungan suhu media dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 

dan sesudah perlakuan transportasi selama 12 jam. Alat yang digunakan 

untuk mengukur suhu adalah thermometer. 

2. pH Media Transportasi 

Perhitungan pH media dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum  

dan sesudah perlakuan transportasi selama 12 jam. Alat yang digunakan 

untuk mengukur pH adalah pH Meter 

3. DO Media Transportasi 

Perhitungan oksigen terlarut/DO (Disolved Oxygen) media 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum dan sesudah perlakuan 

transportasi selama 12 jam. Alat yang digunakan untuk mengukur DO 

adalah DO Meter. 

3.6. Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 3 

kali ulangan untuk masing-masing perlakuan. Untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan digunakan analisis keragaman atau uji F. Apabila nilai F berbeda nyata 

atau sangat nyata maka untuk membandingkan nilai antar perlakuan dilanjutkan 

dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk menentukan perlakuan yang 

memberi respon terbaik. Respon terbaik pada taraf atau derajat kepercayaan 5% 

dan 1%. 

 


