
 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 – 22 

Agustus 2019 bertempat di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian – 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Materi dan Alat  

Tabel berikut ini merupakan nama materi yang digunakan dalam penelitian : 

Tabel 1. Materi 

No Materi Keterangan 

1 Ekstrak Daun Eceng Gondok Untuk pengendalian daya tetas telur yang 

terinfeksi jamur Saprolegnia sp. 

2 Telur Ikan Gurami 2000 telur yang terbuahi 100 telur 

berjamur dan 300 telur yang tidak 

terbuahi (media tumbuh jamur) 

3 Etanol 96% Sebagai pelarut ekstrak 

4 Kain Saring Untuk meyaring ekstrak 

Tabel berikut ini merupakan nama alat yang digunakan dalam penelitian : 

Tabel 2. Alat 

No Alat Keterangan 

1 Akuarium, Baskom Plastik Sebagai wadah uji penelitian 

2 Peralatan Kualitas Air Untuk mengukur suhu, pH, DO 

3 Pipet Tetes Untuk mengambil cairan ekstrak dan menghitung telur 

4 Sendok Mengambil telur 

5 Penggiling Untuk mengiling simplisia 

6 Oven Untuk mengeringkan daun eceng gondok 

7 Aerator Untuk memasok O2 pada setiap akuarium 

8 Toples bertutup  Untuk wadah pembuatan ekstrak 

9 Timbangan analitik Untuk menimbang sampel 

10 Gelas ukur Untuk mengukur cairan 

11 Pipet ukur Untuk mengambil larutan ekstrak 

12 Erlenmeyer  Untuk menampung ekstrak 

13 Rotary evaporator besar Untuk menguapkan ekstrak 

14 Waterbath Untuk menguapkan ekstrak 

15 Mikroskop Untuk mengamati telur dan larva 

16 Preparat Untuk mengamati telur dan larva 

17 Saringan Untuk tempat telur waktu perendaman 

18 Heater Untuk menstabilkan suhu air dalam aquarium 
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3.3 Batasan Variabel 

Variabel yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Daun eceng gondok yang digunakan berwarna hijau dan segar. Daun 

eceng gondok ini diperoleh dari Desa Kemiri, Kepanjen. 

b. Ekstrak etanol daun eceng gondok adalah cairan yang diperoleh dari daun 

eceng gondok yang diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi 

yang menggunakan pelarut etanol 96%. Proses pembuatan ekstraksi 

dilakukan di Laboratorium Fitokimia UPT Materia Medica Batu. 

c. Telur ikan Gurami yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari IBAT 

Pandaan.  

d. Hatching rate adalah daya tetas telur atau jumlah telur yang menetas 

Syahrizal (1998) dalam Ghofur dkk. (2016). 

e. Survival rate adalah kelangsungan hidup larva Syahrizal (1998) dalam 

Ghofur dkk. (2016) 

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Farida dalam Adiningtyas (2006) metode eksperimen merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang memberi pengalaman belajar langsung dan 

melibatkan aktivitas pada siswa. Kegiatan pembelajaran dengan metode 

eksperimen dapat dirancang sebagai kegiatan penemuan. Kegiatan penemuan ini 

dilakukan sebelum siswa mengetahui atau mempelajari suatu konsep atau teori, 

dengan tujuan siswa yang dituntut untuk menemukan konsep atau teori tersebut. 
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Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), hal ini dikarenakan media percobaan dianggap bersifat homogen 

sehingga mempengaruhi hasil penelitian adalah perlakuan dan faktor kebetulan 

saja. Penentuan dosis ekstrak daun eceng gondok dengan melakukan uji 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) sehingga mendapatkan nilai dosis 

terendah sebagai acuan dosis paling rendah yang akan digunakan untuk perlakuan 

perendaman telur ikan gurami. Pada uji KHM terdapat 9 dosis ekstrak dari 

pengenceran yaitu 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%, 1,56%, 0,78%, 0,39%, dan 

0,2% serta sebagai acuan terdapar kontrol positif H2O2 (sulfoxilyd acid) dan 

kontrol negatif DMSO 10% (Dimetyl Sulfoksida) 

Rancangan  yang digunakan yaitu dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 

Denah perlakuan perendaman telur ikan gurami dalam larutan daun eceng gondok 

sesuai masing – masing konsentrasinya. Denah selengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar 4 sebagai berikut : 

C3 D5 A5 D3 B3 B1 D4 A4 C2 B5 

C1 B2 D1 C4 A1 D2 B4 A2 C5 A3 

Gambar 1. Denah Percobaan Penelitian 

Keterangan : 

1, 2, 3, 4, 5 = Ulangan 

A   = Perendaman telur ikan gurami dalam larutan ekstrak daun eceng 

gondok dengan konsentrasi 0 % (Kontrol positif) 

B  = Perendaman telur ikan gurami dalam larutan ekstrak daun eceng 

gondok dengan konsentrasi 6,5% 
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C = Perendaman telur ikan gurami dalam larutan ekstrak daun eceng 

gondok dengan konsentrasi 6,75% 

D = Perendaman telur ikan gurami dalam larutan ekstrak daun eceng 

gondok dengan konsentrasi 7% 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut : 

 

3.5.1 Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Eceng Gondok 

Proses pembuatan ekstraksi dilakukan di Laboratorium Fitokimia UPT 

Materica Medica Batu dengan perincian sebagai berikut : 

1. Mengambil daun eceng gondok yang masih segar ±20,5 kg kemudian 

disortasi dan dicuci hingga bersih. 

2. Daun eceng gondok dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

50°C selama 4 hari. 

3. Daun eceng gondok yang sudah kering kemudian digiling sampai 

halus dan menghasilkan 2.617 gram. 

4. Memasukkan serbuk daun eceng gondok kedalam toples, kemudian 

ditambahkan pelarut etanol 96% diratakan sampai serbuk terendam, 

total pelarut yang digunakan sebanyak 14 L. Menghomogenkan di atas 

shaker digital 50 rpm dan menutup toples dengan rapat selama 3 hari. 

5. Menyaring ekstrak cair dengan penyaring kain dan menampung 

ekstrak dalam erlenmeyer. 
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6. Memasukkan ampas dalam toples dan menambahkan pelarut sampai 

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

digunakan 6 L. Biarkan selama 24 jam diatas shaker digital rpm 50. 

Melakukan remaserasi sampai filtrat/ ekstrak lebih jernih, 

menggunakan 6 L pelarut. 

7. Hasil ekstrak cair pertama sampai dengan terakhir, dijadikan satu dan 

diuapkan dengan menggunakan  rotary evaporator selama 4 jam 

8. Menguapkan kembali ekstrak cair yang dihasilkan diatas waterbath 

40
0
C selama 2 jam. Kemudian hasil ekstrak disimpan pada botol. 

 

3.5.2 Persiapan Jamur Saprolegnia 

Jamur Saprolegnia sp. yang akan digunakan dalam penelitian dari telur 

ikan gurami yang tidak terbuahi yang terinfeksi sebanyak 100 butir dari aquarium 

pemeliharaan larva di IBAT Pandaan. 

 

3.5.3 Perendaman Telur dalam Ekstrak Daun Eceng Gondok 

Menyiapkan wadah perendaman menggunakan baskom plastik. Kemudian 

meletakan 100 butir telur ikan gurami yang terbuahi per wadah perendaman. 

Pemberian ekstrak daun eceng gondok sesuai konsentrasi perlakuan yang telah 

ditentukan. Perendaman telur ikan gurami dilakukan selama 20 menit, hal ini 

mengacu pada penelitian Rosidah (2017), tentang efektifitas lama perendaman 

telur lele sangkuriang dalam ekstrak bunga kecombrang untuk mencegah serangan 

jamur Saprolegnia sp. bahwa yang paling efektif adalah selama 20 menit. 
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3.5.4 Persiapan Wadah Penelitian  

Persiapan akuarium dengan ukuran 15 x 15 x 20 cm
3
 sebanyak 20 buah 

lalu diisi sebanyak 2 liter. Kemudian menyusun aerasi pada tiap – tiap akuarium 

penelitian. 

 

3.5.5 Penginfeksian Jamur Saprolegnia sp 

Setelah proses perendaman telur ikan gurami yang terbuahi dalam ekstrak 

daun eceng gondok, kemudian dipindahkan dalam setiap akuarium wadah 

penelitian sebanyak 100 butir telur ikan gurami terbuahi. Masing – masing 

akuarium dimasukkan telur yang telah terinfeksi jamur Saprolegnia sp. sebanyak 

5 butir dan 15 butir telur bonor. 

 

3.5.6 Pemeliharaan telur Ikan Gurami 

Melakukan pemeliharaan telur ikan gurami di dalam akuarium wadah 

penelitian hingga menetas. Pada akhir penelitian dihitung daya tetas telur (HR) 

dan kelangsungan hidup larva (SR). 

 

3.6 Parameter Pengamatan  

3.6.1 Parameter Utama  

1. Hatching Rate 

Hatching rate (daya tetas) menunjukkan presentase telur dari awal 

fertilisasi hingga telur yang menetas. Daya tetas telur merupakan persentase 

telur yang menetas dibandingkan dengan telur awal. Menurut Syahrizal 

(1998) dalam Ghofur dkk. (2016) daya tetas telur dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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2. Survival rate 

Survival rate (kelangsungan hidup larva) menunjukkan presentase dari 

jumlah ikan yang hidup pada setiap akuarium pada akhir perlakuan. 

(Mambrasar dkk, 2015). Berikut rumus survival rate : 

   
  
  
      

Keterangan : 

SR: Tingkat kelulushidupan ikan / Survival rate (%) 

Nt : Jumlah ikan uji akhir penelitian 

N0 : Jumlah ikan uji awal penelitian 

 

3.6.2 Parameter Penunjang  

1. Kualitas air 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari yaitu pagi dan sore 

pukul 07.00 dan sore hari 16.00. Adapun parameter kualitas air yang 

diamati yaitu suhu, DO, dan pH. 

2. Pengamatan mikroskop 

Melakukan  pengamatan secara mikroskop pada telur ikan gurami 

mulai dari telur yang normal, telur yang terinfeksi jamur Saprolegnia sp.,  

telur yang telah diberi ekstrak daun eceng gondok dan abnormalitas larva. 
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ALUR PENELITIAN 

 

Alur penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Penelitian 

Pembuatan Ekstrak Daun Eceng Gondok 

Persiapan Jamur Saprolegnia sp. 

Perendaman Telur Dalam Ekstrak 

Telur terbuahi + Ekstrak daun eceng gondok sesuai 

konsentrasi (0 %; 6,5%; 6,75%; 7%) selama 20 menit 

Persiapan wadah penelitian 

Akuarium 15 x 15 x 20 cm
3
 dengan 2 

liter air + Aerasi 

Menginfeksi Telur Ikan Gurami 

dengan Saprolegnia sp. 

Meletakkan 5 butir telur yang telah terinfeksi jamur  

Saprolegnia sp. dan 10 butir telur bonor + 100 butir telur 

terbuahi yang telah direndam ekstrak daun eceng gondok 

Pemeliharaan Telur Hingga Menetas 

Parameter pengamatan 

Parameter utama: 

HR dan SR 

Parameter penunjang: 

Kualitas air dan Mikroskopis 


