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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 – 10 Agustus 2019 

di Laboratorium Reproduksi Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi 

3.2.1 Alat 

Tabel 2. Alat Penelitian 

Nama Fungsi 

Termometer Sebagai alat pengukur suhu 

Botol Sebagai wadah penelitian Artemia 

Beaker glass Sebagai wadah siste dan Nauplius 

Jaring 125 mikron Sebagai wadah pencucian siste 

Cawan petri Sebagai wadah perhitungan Artemia 

Mikropipet Sebagai alat pengambilan sampel 

Handcounter Sebagai alat perhitungan Artemia 

Aerasi Sebagai sumber oksigen terlarut 

Mikroskop Sebagai alat pengamatan bentuk siste 

Refaktometer Sebagai alat pengukuran salinitas air 

DO meter Sebagai alat pengukur oksigen terlarut 

pH meter  

Tong drum 

Sebagai pengukur pH 

Sebagai wadah stok air asin 

3.2.2 Bahan 

Tabel 3. Bahan Penelitian 

Nama Fungsi 

Air asin Sebagai media penetasan 

Air tawar Sebagai pencuci siste 

Kalsium hipoklorit ( Ca(OCl)2 ) 60 % Sebagai oksidator larutan dekapsulasi 

Kalsium Oksida ( CaO ) Sebagai buffer larutan dekapsulasi 

Natrium Tiosulfat ( Na2S2O3 ) 

Tisu 

Sebagai penetralisir larutan dekapsulasi 

Sebagai lap pengering alat 

Siste Artemia Sebagai objek penelitian 
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3.3 Batasan Variabel 

1. Artemia merupakan salah satu udang renik yang banyak dimanfaatkan 

untuk pakan alami hidup dalam pembenihan udang dan ikan. Artemia 

memiliki kandungan protein sampai 60 % dan kaya akan asam lemak 

esensial sehingga dapat memacu pertumbuhan benih, dan sangat mudah 

dicerna. 

2.  Dekapsulasi merupakan suatu proses penghilangan cangkang siste 

menggunakan larutan hipoklorit. Larutan hipoklorit akan memecah 

dinding sel siste sehingga terpisah dari telur Artemia. 

3. Kaporit merupakan desinfektan yang umum digunakan dalam segala 

bentuk baik bentuk kering atau kristal dan bentuk basah atau larutan . 

Dalam bentuk kering, biasanya kaporit berupa serbuk atau butiran, tablet 

atau pil. Dalam bentuk basah biasanya kristal yang ada dilarutkan dengan 

aquades menurut kebutuhan desinfeksi. Berdasarkan uji kaporit dalam 

laboratorium disebutkan bahwa kaporit terdiri lebih dari 70 % bentuk 

klorin. 

4. Persentase penetasan (Hatching Percentage) adalah suatu nilai (dalam %) 

yang menyatakan jumlah nauplius yang dihasilkan dari penetasan siste 

Artemia. 

3.4 Prosedur Pelaksanaan 

3.4.1 Persiapan Wadah 

 Wadah yang terbuat dari botol plastik dicuci terblebih dahulu agar bersih. 

Wadah ini digunakan untuk tiga proses yaitu pertama, proses hidrasi, lalu proses 

dekapsulasi, kemudian proses penetasan. Wadah tersebut disusun di rak penelitian 
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secara berjajar. Wadah pengamatan nauplius menggunakan cawan petri dengan 

tujuan mengitung kepadatan nauplius Artemia, lalu untuk mengamati bentuk 

morfologi siste menggunakan mikroskop. 

3.4.2 Persiapan Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk proses hidrasi yaitu air laut 1 liter. Mula-

mula menimbang siste 5 gram lalu dimasukkan ke dalam media dan diberi aerasi 

selama 2 jam. Proses dekapsulasi menggunakan Ca(OCl)2 sebagai oksidator, CaO 

sebagai buffer, larutan dekapsulasi berupa air laut, dan Na2S2O3 sebagai penetral 

larutan dekapsulasi. Proses dekapsulasi dilakukan selama 5 menit, setelah itu siste 

dicuci menggunakan saringan 125 mikron dengan air tawar yang mengalir. Proses 

penetasan menggunakan air laut 35 ppt dengan mengihupkan aerasi selasa 24 jam. 

3.5 Pengambilan Data dan Paramteter Pengamatan 

 Parameter utama yang diamati adalah Hatching Percentage (HP). Rumus 

HP adalah sebagai berikut: 

HP =               Jumlah siste yang menetas  X 100 % 

Jumlah siste yang ditetaskan   

 

Sumber : Widodo dkk (2016) 

 

 Perhitungan jumlah siste yang ditetaskan yaitu dengan cara menimbang 1 

mg siste menggunakan timbangan analitik dan dihitung jumlah sistenya. 

Sedangkan perhitungan jumlah siste yang menetas yaitu dengan mengambil 

Artemia menggunakan mikropipet sebanyak 1 ml, kemudian diteteskan ke dalam 

cawan petri lalu mengamati menggunakan miroskop portabel untuk 

mempermudah dalam perhitungan kemudian dihitung secara manual jumlah 

naupliusnya menggunakan handcounter (Widodo dkk, 2016). 
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3.6 Parameter Penunjang 

 Parameter penunjang adalah kualitas air yang meliputi salinitas, suhu, pH, 

dan DO pada media proses hidrasi, dekapsulasi, dan penetasan. 

3.7 Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Pada 

dasarnya metode ini mengadakan percobaan-percobaan untuk melihat satu hasil. 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung. Rancangan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

3.7.1 Perlakuan Penelitian 

1. Hidrasi (Mudjiman, 1989) 

Menggunakan air laut  bervolume 1 liter dengan padat tebar siste 5 gram. 

2. Dekapsulasi (Mudjiman, 1989) 

 P1 : Non dekapsulasi (kontrol) 

 P2 : 2,08 gram Ca(OCl)2, 2 gram CaO, 70 ml air laut 

 P3 : 4,16 gram Ca(OCl)2, 2 gram CaO, 70 ml air laut 

 P4 : 6,25 gram Ca(OCl)2, 2 gram CaO, 70 ml air laut 

3. Penetasan (Mudjiman,1989) 

Menggunakan air laut bervolume 1 liter dengan padat tebar siste 5 gram. 

4. Proses hidrasi diberikan aerasi selama 2 jam, dekapsulasi selama 5 menit, 

dan penetasan selama 24 jam (Widodo dkk, 2016). 

5. Pembilasan siste pada proses dekapsulasi menggunakan larutan Na2S2O3 ± 

1 gram dalam 1 liter air tawar dengan cara perendaman (SNI 01-6490-

2000, 2000). 
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3.7.2 Denah Penelitian 

P1U1 P3U2 P1U3 P2U2 P4U3 P3U1 P4U2 P2U3 P3U3 P2U1 P4U1 P1U2 

Gambar 6. Denah Penelitian 

Keterangan : 

P1 - P4 : Perlakuan 1 sampai perlakuan 4 

U1 - U3 : Ulangan 1 sampai ulangan 3 

3.8 Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diltabulasi dan dianalisis 

melalui sidik ragam atau analisa variansi (ANOVA) dengan uji F selang 

kepercayaan 95 % untuk menentukan pengaruh atau tidaknya perlakukan terhadap 

hasil penelitian. Parameter utama yang akan dianalisis adalah Hatching 

Percentage Artemia. Jika analisis data berpengaruh nyata maka dilakukan dengan 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk menentukan perlakukan yang optimal pada 

taraf kepercayaan 95 % sampai 99 % dan untuk membandingkan nilai antar 

perlakukan dan hasil tabel sidik ragam yang menunjukkan berbeda nyata antar 

perlakuan hasil dari penelitian diuraikan secara deskriptif (Kusriningrum, 2010). 

 


