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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Materi Penelitian 

3.1.1. Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian adalah induk ikan nilem jantan 

dan betina dengan berat tubuh  ± 250 – 500 gram dan telur ikan nilem sebanyak 

1.500 butir. Induk ikan nilem diperoleh dari Balai Benih Ikan (BBI) Pandak, 

Purwokerto. 

3.1.2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah blender, gelas ukur, loyang, 

oven, saringan, timbangan digital, spuit,  kompor listrik, kertas saring dan 

toples kaca. Alat untuk pemeliharaan telur adalah baskom dengan volume 6 l, 

batu aerasi, selang, aerator dan seser. Alat yang digunakan untuk mengukur 

kualitas air adalah termometer, pH paper, dan DO meter. 

3.1.3.Bahan 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak adalah daun sirih segar, 

akuades dan kertas saring. Bahan lain yang digunakan untuk penyuntikan 

induk ikan nilem antara lain ovaprim dan akuades. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga menjadi 15 unit percobaan. Perlakuan 

yang diberikan adalah perendaman telur ikan nilem ke dalam media dengan 

kandungan ekstrak daun sirih yang berbeda yaitu: 
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P1 : konsentrasi ekstrak daun sirih 0 ppm (kontrol) 

P2 : konsentrasi ekstrak daun sirih 20 ppm 

P3 : konsentarsi ekstrak daun sirih 40 ppm 

P4 : konsentrasi ekstrak daun sirih 60 ppm 

P5 : konsentrasi ekstrak daun sirih 80 ppm 

 

   

    

 

 

 
Gambar 3. Tata Letak Percobaan 

Keterangan: Angka dalam kurung menyatakan ulangan 

Variabel penelitian yang diamati adalah daya tetas telur, tingkat serangan 

jamur, dan sintasan larva. Data utama yang dihitung adalah jumlah telur yang 

menetas dan sintasan larva yang dipelihara sampai kuning telur habis. Data 

pendukung berupa jumlah telur yang terserang jamur dan kualitias air 

meliputi, suhu, pH, dan oksigen terlarut. 

3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.1. Pembuatan ekstrak Daun sirih (Piper betle L) 

Pembuatan ekstrak daun sirih dilakukan dengan memilih daun sirih yang 

segar, kemudian dicuci bersih dan ditiriskan tanpa bantuan sinar matahari. 

Kemudian daun sirih dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60oC 

selama 1 hari. Kemudian daun sirih yang kering dihaluskan dengan 

menggunakan blender yang selanjutnya diayak dengan saringan agar diperoleh 

P4(1) P5(2) P5(1) P1(2) P1(3) 

P3(1) P2(3) P2(1) P1(1) P3(2) 

P4(3) P3(3) P4(2) P2(2) P5(3) 
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serbuk. Kemudian serbuk dilarutkan menggunakan akuades sebanyak 1 liter 

dengan banyaknya simplisia sesuai dengan perlakuan ( 20 ppm, 40 ppm, 60 

ppm, dan 80 ppm). Serbuk diseduh dengan akuades pada suhu 90oC selama 30 

menit. Ekstrak daun sirih dapat digunakan setelah dingin (Dwiyanti, 1996 

dalam Zuraidah dan Silkhairi, 2016). 

3.3.2. Persiapan Wadah 

Persiapan wadah meliputi wadah perendaman dan pemeliharaan. 

Wadah berupa baskom berukuran 6 liter air sebanyak 15 buah. Sebelumnya 

baskom dicuci bersih dan dikeringkan kemudian diisi air dan diberi larutan 

Kalium Permanganat selama 24 jam. Setelah itu dibilas dan dikeringkan, lalu 

diisi air kembali sebanyak 2 l dengan ketinggian air 4,8 cm dan diaerasi selama 

24 jam. 

3.3.3. Pemijahan Ikan Nilem 

Pemijahan ikan nilem dilakukan secara buatan. Induk ikan nilem 

berjumlah 2 (1 betina dan 1 jantan)  dan telah matang gonad yang siap untuk 

dipijahkan. Sebelum melakukan pemijahan, induk ikan nilem betina dan jantan 

ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui dosis ovaprim. Induk nilem 

betina disuntik dengan ovaprim sebanyak 0,5 ml/kg dan induk jantan disuntik 

dengan ovaprim 0,3 ml/kg. Setelah disuntik, induk dimasukkan kedalam bak 

fiber untuk proses pemijahan. Setelah memijah, telur ikan nilem siap 

digunakan. 
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3.3.4. Pemberian Ekstrak Daun Sirih(Piper betle L) 

Pemberian ekstrak daun sirih menggunakan metode perendaman yang 

dilakukan selama 20 menit. Perendaman dilakukan di dalam baskom 

berukuran 6 l dengan volume 1 l ekstrak daun sirih. Telur sebanyak 100 butir 

diambil menggunakan saringan, kemudian direndam dalam ekstrak daun sirih 

sesuai perlakuan selama 20 menit. Setelah perendaman, telur dipindahkan ke 

dalam baskom pemeliharaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode 

perendaman mengacu pada penelitian Ghofur et al., (2014). 

3.3.5. Pemeliharaan Telur Ikan Nilem 

Telur yang telah dipindahkan pada baskom pemeliharan dipelihara 

sampai telur menetas. Selama proses penetasan, setiap wadah pemeliharan 

diberi aerasi. Setelah telur menetas, dilakukan perhitungan telur yang menetas 

dan mengamati telur yang terserang jamur dengan melihat jumlah telur ikan 

yang mati ditumbuhi jamur dan telur yang mati tidak ditumbuhi jamur. Telur 

yang terserang jamur ditandai dengan adanya benang-benang yang 

menyelimuti telur seperti kapas. Kemudian setelah menetas, larva dipelihara 

selama kuning telur habis. Kemudian dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui nilai sintasan larva ikan nilem. 

3.4. Pengumpulan Data 

3.4.1. Daya Tetas Telur 

Pengamatan keberhasilan penetasan telur dihitung dengan membagi 

jumlah telur yang menetas dengan jumlah telur diawal penelitian. Menurut 

Gusrina (2008) keberhasilan penetasan telur dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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HR (%) = 
𝑃𝑡

𝑃𝑜
 X 100 

Keterangan: 

HR   : Derajat penetasan telur (%) 

Pt     : Jumlah telur yang menetas (butir) 

Po    : Jumlah telur yang terbuahi (butir) 

3.4.2. Tingkat Serangan Jamur 

Telur-telur yang terserang jamur akan memperlihatkan tanda-tanda 

disekeliling telur terdapat benang-benang yang menyelimuti telur seperti kapas 

pada permukaan. Tingkat serangan jamur dapat dihitung dengan  

menggunakan rumus menurut Andreas (2016) yaitu yaitu: 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖 (%) =
𝑁

𝑛
𝑥 100 

Keterangan: 

Prevalensi : Persentase telur yang terserang jamur (%) 

N  : jumlah telur yang terserang jamur (butir) 

n  : jumlah telur awal (butir) 

3.4.3. Sintasan larva 

Sintasan dihitung dari perbandingan jumlah ikan yang hidup pada akhir 

dan awal pemeliharaan. Sintasan ikan diperoleh dengan menggunakan rumus 

Gusrina (2008) yaitu: 

𝑆(%) =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
𝑥 100 

Keterangan: 

S     : Sintasan hidup ikan uji (%) 

Nt   : jumlah ikan uji pada akhir penelitian (ekor) 

No  : jumlah ikan uji pada awal penelitian (ekor) 
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3.4.4. Kualitas Air 

a. Temperatur 

Pengukuran suhu dilakukan menggunakan termometer. Termometer 

dicelupkan selama 5 menit ke dalam wadah pemeliharaan dan kemudian 

dicatat. Pengukuran suhu dilakukan sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi pukul 

08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB. 

b. Potensial Hidrogen (pH) 

Pengukuran pH perairan dilakukan dengan menggunakan pH Papper 

universal. Kertas pH dicelupkan kedalam wadah pemeliharaan selama ± 2 

menit. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan warna skala pH yang tertera dan 

hasilnya dicatat. Pengukuran pH dilakukan sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi 

pukul 08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB. 

c. Oksigen terlarut 

Pengukuran oksigen terlarut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada awal 

pemeliharaan, setelah telur menetas, dan pada akhir pemeliharaan. 

Pengukuran oksigen terlarut menggunakan metode elektrokimia yaitu dengan 

menentukan oksigen secara langsung dengan menggunakan alat DO meter YSI 

550 A. 

3.5. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Juli 2019. Tempat penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 
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3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik pada tingkat kepercayaan 

95%. Data yang menunjukan pengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji lanjut 

Tukey untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0. 


