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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 - Februari 2019 di 

Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat dan Kegunaannya 

Tabel 2. Alat dan Kegunaannya  

No. Nama Alat Fungsi 

1 Akuarium Sebagai wadah untuk memelihara ikan uji 

dengan jumlah 12 akuarium 

2 Aerator Untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air 

3 Selang Aerator Untuk mengalirkan gas ke dalam air 

4 Batu Aerasi Untuk membuat gelembung gas di dalam air 

5 Seser Untuk sortir ukuran ikan uji 

6 Selang Sipon Untuk membuang feses dan sisa pakan ikan 

yang mengendap dalam air 

7 Wadah Pakan Untuk menyimpan pakan 

8 Semprotan Untuk menyemprot pakan dengan kandungan 

hormon tiroksin (T4) 

9 Penggerus Untuk menggerus tablet Thyrax (hormon 

tiroksin) 

10 Timbangan Analitik Untuk menimbang bobot ikan uji dan bobot 

pakan 

11 Penggaris Untuk mengukur panjang ikan uji 

12 Termometer Untuk mengukur suhu air 

13 pH Indikator Untuk mengukur kadar pH air 

14 DO Meter Untuk mengukur kadar DO air 



 

14 
 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

Tabel 3. Bahan Penelitian 

No. Nama Bahan Keterangan 

1 Ikan mas (Cyprinus carpio) Biota uji berupa benih yang berukuran 1-2 

cm dan bobot rata-rata 1 gram 

2 Air tawar Media pemeliharaan 

3 Hormon tiroksin (T4) Bahan uji berupa Thyrax (Levothyroxine 

sodium) dengan kandungan bahan aktif 0,1 

mg per tablet 

4 Pakan Makanan ikan berupa pakan buatan dalam 

bentuk pelet 

 

3.3 Batasan Variabel 

1. Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

 Ikan mas (Cyprinus carpio) merupakan ikan konsumsi air tawar, berbadan 

memanjang, sedikit pipih ke samping, dan lunak. Ikan mas sudah dipelihara sejak 

tahun 475 sebelum Masehi di Cina. Ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920 

di Indonesia. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa 

dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang (Susanto dan Rochdianto, 2007). 

2. Hormon Tiroksin (T4) 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hormon tiroksin adalah dosis, 

cara pemberian hormon, kualitas makanan, waktu pemberian makanan, dan ukuran 

ikan (Tripathi dan Verma, 2003). Menurut Khalil et al. (2011) hormon tiroksin 

dapat merangsang laju oksidasi bahan makanan, meningkatkan laju konsumsi 

oksigen, meningkatkan pertumbuhan, dan mempercepat proses metamorfosis. 
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Hormon tiroksin yang digunakan adalah bahan uji berupa Thyrax (Levothyroxine 

sodium) dengan kandungan bahan aktif 0,1 mg per tablet. Eksipien pada bahan ini 

diantaranya terdapat sodium citrate, maize starch, gelatin, gliserol, talek, laktosa, 

magnesium stearate, dan asam silikat. 

3. Pakan 

 Pakan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan benih ikan mas. Adliah (2012) menyatakan bahwa secara umum 

pakan ikan yang baik mengandung protein antara 20-40%, lemak antara 5-14%, dan 

khusus untuk ikan omnivora kandungan karbohidratnya menghendaki sekitar 9% 

saja. Pakan yang digunakan adalah pakan buatan berupa pelet apung merk FF-999. 

Analisa komposisi dari pelet FF-999 ini diantaranya protein kasar min. 35%, lemak 

kasar min. 2%, serat kasar max. 3%, abu kasar max. 13%, dan kadar air max. 12%. 

4. Pertumbuhan 

 Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran panjang atau 

berat pada suatu waktu. Pertumbuhan dapat dianggap sebagai hasil dari suatu proses 

metabolisme makanan diakhiri dengan penyusunan unsur-unsur tubuh. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah hal-hal yang meliputi individu ikan diantaranya karakter 

genetik, spesies, jenis kelamin, umur, ukuran ikan, dan kondisi fisiologis. Faktor 

eksternal merupakan pengaruh dari luar (lingkungan) meliputi suhu, salinitas, DO, 

pH, dan makanan (Effendie, 2002). 
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5. Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate) 

 Tingkat kelangsungan hidup atau Survival Rate (SR) adalah jumlah ikan 

yang hidup hingga akhir pemeliharaan. Untuk mengetahuinya digunakan rumus 

sederhana yaitu jumlah ikan yang hidup dibagi dengan jumlah ikan tebar awal dikali 

dengan seratus persen (Bachtiar, 2006). 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

sebagaimana menurut Sugiyono (2011) metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan utuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Sukardi (2013), penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian paling produktif, karena jika penelitian 

tersebut dilakukan dengan baik dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan 

dengan hubungan sebab akibat. 

 Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, dimana 

menurut Supardi (2006) metode observasi merupakan metode pengumpul data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga 

dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan 

untuk ditafsirkan secara ilmiah. 

3.5 Rancangan Percobaan 

 Rancangan penelitian yang digunakan merupakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) karena dalam percobaan ini hanya menggunakan satu faktor atau 

disebut juga faktor tunggal sehingga bahan percobaan bersifat homogen 
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(Sastrosupadi, 2004). Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002), nilai-nilai 

pengamatan hasil percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara umum 

dinyatakan dalam model matematika sebagai berikut : 

Yij = µ + τi + Σij 

dimana : 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah (rata-rata) umum 

τi = Pengaruh perlakuan ke-i 

Σij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

Adapun analisis data disajikan dalam tabel sidik ragam sebagai berikut : 

Tabel 4. Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Sumber 

Keragaman 

(S.K.) 

Derajat 

Bebas 

(d.b.) 

Jumlah 

Kuadrat 

(J.K.) 

Kuadrat 

Tengah 

(K.T.) 

F. hitung F. tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG   

Galat t(n-1) JKG KTG    

Total tn-1 JKT     

Sumber : Mattjik dan Sumertajaya, 2002 

3.5.1 Perlakuan 

 Pada penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yang masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan yang diacak secara bebas dalam satu 

wadah percobaan yaitu akuarium. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sutiana 

et al. (2017) yang menggunakan hormon tiroksin dan hormon rGH dimana 

diketahui dosis yang terbaik yaitu dengan penggunaan hormon tiroksin 25 mg/kg 

pakan dan hormon rGH 10 mg/kg pakan untuk benih ikan koi. Berdasarakan acuan 

pada penelitian tersebut, maka perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah pemberian hormon tiroksin (T4) dengan dosis berbeda pada pakan ikan mas 

(Cyprinus carpio) yang diantaranya yaitu : 

Perlakuan 1 : Kontrol (tanpa pemberian hormon tiroksin (T4)) 

Perlakuan 2 : Pemberian hormon tiroksin (T4) 15 mg/kg pakan 

Perlakuan 3 : Pemberian hormon tiroksin (T4) 25 mg/kg pakan 

Perlakuan 4 : Pemberian hormon tiroksin (T4) 35 mg/kg pakan 

3.5.2 Denah Percobaan 

 Adapun denah percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

P1 U3 P2 U2 P3 U3 P4 U1 

P1 U2 P2 U3 P3 U1 P4 U3 

P1 U1 P2 U1 P3 U2 P4 U2 

Gambar 3. Denah Percobaan 

Keterangan : 

P1 – P4 = Perlakuan 1 sampai 4 

U1 – U3 = Ulangan 1 sampai 3 

3.6 Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan ditabulasi dan dianalisis 

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

kepercayaan 95% untuk menentukan pengaruh atau tidaknya perlakuan terhadap 

hasil penelitian. Adapun parameter utama yang akan dianalisis adalah pertumbuhan 

dan tingkat kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio). Jika analisis data 

berpengaruh nyata, maka dilakukan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk 
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menentukan perlakuan yang optimal pada kepercayaan 95% sampai 99% dan untuk 

membandingkan nilai antar perlakuan dan hasil tabel sidik ragam yang 

menunjukkan berbeda nyata antar perlakuan hasil dari penelitian diuraikan secara 

deksriptif. 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan 

a. Persiapan Media 

 Wadah yang digunakan dalam penelitian ini berupa 12 unit akuarium 

berbahan dasar kaca dengan ukuran 30 x 20 x 40 cm. Sebelum digunakan, wadah 

dan peralatan terlebih dulu dicuci hingga bersih dan kering. Setelah akuarium 

tersebut kering, kemudian diisi air tawar dengan ketinggian mencapai 20 cm atau 

sekitar 15 liter untuk tiap–tiap akuarium yang kemudian pada masing-masing 

akuarium dilengkapi dengan aerasi. Akuarium yang telah berisi air tersebut lalu 

didiamkan selama 24 jam sebelum ikan uji ditebar. 

b. Persiapan Hormon Tiroksin (T4) dan Pakan 

 Sebelum dilakukan penyemprotan pada pakan, terlebih dahulu hormon 

tiroksin (T4)/ Thyrax (levothyroxine sodium) dengan kandungan bahan aktif 0,1 mg 

per tablet dilakukan penggerusan sampai halus lalu ditimbang sesuai dosis 

perlakuan dan dilarutkan dengan air tawar sebanyak 100 ml dan kemudian diaduk 

hingga merata. Hormon tersebut kemudian disemprotkan ke pakan hingga merata, 

kemudian pakan diangin-anginkan hingga kering barulah diberikan pada ikan uji. 

Penyimpanan pakan dilakukan dalam wadah dan ditutup dengan rapat agar udara 

tidak masuk ke dalam pakan sehingga hormon tidak akan terurai. 
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c. Persiapan Ikan Uji 

 Ikan uji yang akan digunakan yaitu benih ikan mas yang berasal dari Unit 

Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) Punten, Jawa Timur yang berukuran 2-3 

cm dan bobot rata-rata 1 gram. Sebelum digunakan untuk penelitian, ikan uji di 

aklimatisasi dan pemuasaan terlebih dahulu selama 1 x 24 jam untuk 

menghilangkan sisa pakan yang terdapat dalam tubuh ikan. Setelah proses 

aklimatisasi selesai, ikan uji tersebut dipilih dengan ukuran yang seragam dan juga 

dipilih untuk ikan yang kondisinya memungkinkan untuk dilakukannya penelitian. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

 Ikan uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ikan mas dengan 

ukuran 2-3 cm dan bobot awal rata-rata 1 gr/ekor. Ikan uji dibagi ke dalam 4 

perlakuan dengan masing-masing perlakuan 3 kali ulangan. Jumlah ikan yang akan 

dipelihara sebanyak 20 ekor ikan per akuarium yang bervolume 15 liter. Pemberian 

pakan dilakukan secara at satiation (sampai kenyang) dengan frekuensi pemberian 

pakan sebanyak dua hingga tiga kali per hari (Watanabe, 1988). Frekuensi 

pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi pukul 08.00 WIB dan sore pukul 

16.00 WIB. Pemberian pakan sebanyak 5% dari bobot tubuh. 

 Pemeliharaan ikan uji dilakukan selama 40 hari dan setiap 10 hari akan 

dilakukan pengamatan parameter uji. Selama masa pemeliharaan, kualitas air 

seperti pH, DO, dan suhu akan selalu diperhatikan agar kondisi ikan selalu dalam 

keadaan baik. Penyiponan dan penggantian air dilakukan setiap 2 kali dalam 

seminggu yang bertujuan untuk memperkecil peluang timbulnya penyakit. 
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3.8 Parameter Uji 

a. Pertumbuhan Bobot 

 Pertumbuhan bobot mutlak adalah selisih bobot total tubuh ikan pada akhir 

pemeliharaan dan awal pemeliharaan, dihitung dengan menggunakan rumus 

Effendie (2002) sebagai berikut : 

Wm = Wt - W0 

Keterangan : 

Wm = Pertambahan bobot mutlak (gr) 

W0 = Bobot rata-rata ikan awal penelitian (gr) 

Wt = Bobot rata-rata ikan akhir penelitian (gr) 

b. Laju Pertumbuhan Harian (Specific Growth Rate) 

 Laju pertumbuhan harian atau Spesific Growth Rate (SGR) dihitung 

dengan menggunakan rumus Verdegem dan Edding (2010) sebagai berikut : 

SGR = 
In Wt - In W0

t
 × 100% 

Keterangan : 

SGR = Laju pertumbuhan harian (%/hari) 

W0 = Rata-rata bobot ikan awal penelitian (gr) 

Wt = Rata-rata bobot ikan akhir penelitian (gr) 

t = Lama pemeliharaan (hari) 

c. Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate) 

 Tingkat kelangsungan hidup atau Survival Rate (SR) adalah persentase 

jumlah ikan yang hidup pada saat waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ikan 
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pada awal pemeliharaan dan dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (2002) 

sebagai berikut : 

SR = 
Nt

N0
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

SR = Kelangsungan hidup (%) 

Nt = Jumlah ikan hidup pada akhir penelitian (ekor) 

N0 = Jumlah ikan hidup pada awal penelitian (ekor) 

d. Kualitas Air 

 Kualitas air merupakan parameter penunjang dalam penelitian ini meliputi 

suhu air, derajat keasaman (pH), dan kandungan oksigen terlarut dalam air (DO). 

Pengukuran kualitas air akan dilakukan setiap 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan 

siang hari. Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat termometer. 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH indikator. Sedangkan, 

pengukuran oksigen terlarut (DO) dilakukan dengan menggunakan alat DO meter. 

 


