
BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli – 24 Agustus 2017 di 

Laboratorium Pakan Alami Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) 

Situbondo, Jawa Timur. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

No. Bahan Keterangan 

1. Pupuk Cair Azola (Azolla 

pinnata) 

Tepung Azola 250 gr dan aquades 

1800 ml 

2. Pupuk Walne Sebagai Kontrol 

3. Spirulina platensis Sebagai media uji 

4. Air laut Media pemeliharaan 

5. Alkohol Mensterilisasi ruangan 

6. Aquades Untuk kalibrasi alat 

 

3.2.2 Alat 

Tabel 3. Peralatan yang digunakan dalam Penelitian 

No. Nama Alat Keterangan 

1. Toples karboy (3 liter) Tempat wadah pemeliharaan 

2. Lampu TL 40 watt Sumber cahaya 

3. Mikroskop Alat bantu pengamatan sampel uji 

4. Aerator Sumber oksigen 

5. Selang aerator Penyalur sumber oksigen 

6. Gelas ukur Pengukur bahan cair 

7. Pipet tetes Mengambil sampel uji 

8. Pipet volume Alat ukur pengambil sampel cair 

9. Autoclave Untuk Sterilisasi alat-alat berbahan kaca 

10. Sandgewick rafter  Alat penghitung sampel uji 

11. Thermometer Alat pengukur suhu air 

12. Handtally counter Alat bantu menghitung sample uji 

13. Timbangan digital Menimbang bahan 
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3.3 Batasan Variabel 

1. Spirulina platensis : Spirulina platensis merupakan alga hijau 

berfilamen yang sudah banyak digunakan sebagai sumber pakan alami untuk 

pembenihan larva ikan dan udang, karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi. 

2. Azola (Azolla pinnata) : Jenis tumbuhan paku air yang mengapung banyak 

terdapat di perairan yang tergenang terutama di sawah-sawah dan di kolam. 

Mempunyai permukaan daun yang lunak mudah berkembang dengan cepat 

dan hidup bersimbosis dengan Anabaena azollae yang dapat memfiksasi 

Nitrogen (N2) dari udara (Haetami, 2005). 

3. Pupuk Cair  : Pupuk yang berbentuk cairan, yang terbuat dari 

ekstrak pembusukan sampah organik dimana dengan mengekstrak sampah 

organik tersebut kita bisa mengambil seluruh nutrien yang terkandung pada 

sampah organik tersebut (Anonim, 2012). 

4. Kepadatan populasi : Hubungan antara jumlah individu dan satuan luas  

atau volume ruang yang ditempati pada waktu tertentu (Zainal, 2013 dalam 

Pratama, 2014). 

5. Kandungan Protein : Kandungan senyawa polipeptida yang dihasilkan 

dari polimerisasi asam-asam amino (Sudarmadji et al., 2007). 

No. Nama Alat Keterangan 

14. Botol film Tempat sampel uji 

15. Netplankton 20 mikron Alat bantu panen 

16. pH meter Alat pengukur pH air 

17. Refraktometer Alat pengukur salinitas air 

18. Beakerglass Alat pengukur bahan cair 

29. Corong Alat bantu memasukkan bahan cair 

20. Blender Alat pembuat tepung Azola 
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3.4 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen (percobaan). Menurut (Hanafiah, 2010), metode eksperimen adalah 

suatu alat penelitian yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu yang belum 

diketahui atau untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang diajukan. Metode 

eksperimen dilakukan untuk menguji kepadatan populasi Spirulina paltensis yang 

menggunakan pupuk cair Azola (Azolla pinnata). Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu pencatatan pengamatan secara 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan 

dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan 

(Surakhmad, 1989). 

3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dimana semua dikondisikan sama kecuali perlakuan (Kusriningrum, 2008). 

Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan yaitu : 

 

 

Keterangan : 

Yij  :  Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

μ     :  Nilai rata-rata 

αi    : Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-i 

dengan nilai tengah umum) 

Σij    : Pengaruh acak (pengujian yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

Yij : μ + αi +Σij 
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3.6 Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, yaitu pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) pada konsentrasi  

4 ml memberikan pertumbuhan yang baik pada populasi Skeletonema custatom. 

Pada penelitian ini menggunakan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Perlakuan A : Pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) konsentrasi 2 ml/L 

Perlakuan B : Pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) konsentrasi 4 ml/L  

Perlakuan C : Pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) konsentrasi 6 ml/L  

Perlakuan D : Pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) konsentrasi 8 ml/L 

Perlakuan E : Pemberian pupuk cair azola (Azolla pinnata) konsentrasi 10 ml/L 

Perlakuan F : Kontrol dengan pupuk walne 

Gambar 5. Gambar denah percobaan dapat dilihat sebagai berikut : 

A1 F3 B2 C2 D1 E3 

      

C3 B1 E1 D3 F1 A2 

      

E2 D2 C1 A3 B3 F2 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi dilakukan dengan membersihkan alat serta bahan yang akan 

digunakan untuk kultur mikroalga dari mikroorganisme ataupun bahan kimia yang 

dapat mengganggu pertumbuhan mikroalga. 
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Air laut yang akan digunakan untuk kultur disterilisasi dengan menggunakan 

larutan khlorin. Air laut disaring terlebih dahulu dengan menggunakan kapas yang 

diletakkan dalam corong air, kemudian disterilkan dengan kaporit 20 ppm selama 24 

jam dan diberi aerasi. Pada proses sterilisasi berikutnya memberikan Natrium 

Thiosulfat 10 ppm untuk menghilangkan kandungan khlorin pada air laut tersebut. 

Air laut yang sudah steril disimpan dalam wadah steril dan tertutup rapat. 

Sebelum digunakan sebagai media kultivasi, air laut diaerasi selama 24 jam. 

Peralatan kultur yang disterilisasi meliputi peralatan gelas, peralatan 

berbahan plastik, selang dan wadah kultur. Peralatan kultur yang akan digunakan 

dicuci dengan sabun cuci sampai bersih kemudian dibilas air tawar dan 

dikeringkan. Peralatan yang terbuat dari kaca tahan panas harus ditutup dengan 

kapas dan kasa, kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan disterilisasi 

menggunakan stricell pada suhu 121
o
C selama 15 menit. Sterilisasi peralatan yang 

tidak tahan panas dan berukuran besar dapat dilakukan dengan melakukan 

perendaman menggunakan larutan kaporit dengan konsentrasi 40 ppm. Sterilisasi 

laboran dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 90% pada kedua tangan untuk 

menghindari kontaminasi pada mikroalga ketika laboran berinteraksi dengan 

kultivan. 

3.7.2 Persiapan Pupuk Cair Azola (Azolla pinnata) 

Menurut Indarmawan (2011) pembuatan pupuk cair Azola (Azolla 

pinnata) yaitu sebagai beriku : 

1. Azola (Azolla pinnata) yang akan digunakan sebagai pupuk cair untuk 

penelitian diperoleh dari sawah warga di daerah Karang Ploso-Malang. 
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Kemudian Azola (Azolla pinnata) dicuci dengan air besih secara berulang  

untuk menghilangkan kotoran yang menempel. 

2. Azola (Azolla pinnata) yang sudah dicuci kemudian dikeringkan dengan sistem 

outdoor di bawah panas terik matahari selama 3 hari. 

3. Azola (Azolla pinnata) yang telah kering kemudian diblender hingga menjadi 

serbuk, dan selanjutnya dilarutkan dalam akuades. 

4. Pembuatan pupuk khususnya pupuk cair dapat dilakukan dengan perbandingan 

1:4 (500 gr Azola (Azolla pinnata) dilarutkan dalam 2 liter akuades) dengan 

lama perendaman 3-4 minggu dan dilakukan pengocokan setiap hari). Namun 

dalam penelitian kali ini pembuatan pupuk cair Azola (Azolla pinnata) 

menggunakan 250 gram Azola (Azolla pinnata) yang telah diblender dengan 

1800 ml akuades kemudian dilakukan proses perendaman secara anaerob 

selama 4 minggu dan dilakukan pengocokan setiap hari.  

5. Setelah perendaman selama 4 minggu, Azola (Azolla pinnata) yang sudah 

direndam kemudian diperas agar cairan di dalamnya dapat keluar dan 

ditempatkan pada wadah gelas kaca steril dan tertutup agar terhindar dari 

kontaminasi. 

6. Sebelum digunakan dalam kultur, pupuk harus disterilisasi dan disaring secara 

berulang untuk dapat memisahkan cairan dan endapan Azolla pinnata yang 

tersisa. 

3.7.3 Persiapan Pupuk Walne Skala Laboratorium 

Pupuk teknis skala laboratorium yang digunakan sebagai media kultur dan 

kontrol adalah pupuk Walne yang didapatkan dari BPBAP Situbondo : 
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a. Bahan 

Tabel 4. Bahan Pembuat Pupuk Walne Skala Laboratorium 

No. Bahan Ukuran (gr) 

1. NaH2PO4 20 gr 

2. Na2EDTA 45 gr 

3. H3BO3  33,6 gr 

4. MnCl2 0,36 gr 

5. FeCl3 1,3 gr 

6. NaNO3 200 gr 

 

Keterangan : 

1. Dilarutkan masing-masing dalam aquades 1000 ml (1 liter) yang sudah di 

autoclave. 

2. Kemudian di autoclave kembali dengan waktu 30 menit dengan suhu 

121
0
C. 

3. Pemakaian 1 ml/L pada air media kultur. 

b. Vitamin 

Tabel 5. Bahan Pembuat Vitamin Skala Laboratorium 

No. Bahan Ukuran (gr) 

1. B1 100 gr 

2. B12 5 gr 

 

Keterangan : 

1. Dilarutkan dalam aquades 1000 ml/L yaang sudah di aotoclave (untuk 

stock). 

2. Diambil 10 ml dilarutkan dalam aquades 1000 ml (1 liter) yang sudah di 

autoclave. 

3. Pemakaian 1 ml/L air media kultur. 

3.7.4 Lingkungan dan Media Kultur 

Lingkungan kultur Spirulina platensis yang diharapkan dalam penelitian 

ini  adalah suhu 25-29
o
C, salinitas 30 ppt, pH 8-11 dan intensitas cahaya ± 2000-
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3500 lux atau dengan meletakan lampu TL 40 watt ± 10 cm di atas permukaan 

media kultur. 

3.7.5 Penebaran Bibit Spirulina platensis 

Spirulina platensis murni diperoleh dari Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau Situbondo. Media kultur yang digunakan dalam penelitian adalah air laut 

sebanyak 2 L yang dimasukkan dalam wadah karboy berkapasitas 3 L kemudian 

ditambahkan larutan pupuk cair azola (Azolla pinnata). Selanjutnya, media kultur 

diberi aerasi dan siap untuk dimasukkan bibit Spirulina platensis  1 : 9 dengan 

kepadatan 100.000 sel/ml. Suryati (2002) mengemukakan bahwa kepadatan 

optimum untuk kultur Spirulina sp. adalah 10
4
 unit/ml. Penghitungan jumlah bibit

Spirulina platensis. yang diperlukan untuk kultur, dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut (Ekawati, 2005) : 

Keterangan : 

V1 = Volume Spirulina platensis penebaran awal (ml) 

V2 = Volume media kultur (ml) 

N1 = Kepadatan bibit/stock Spirulina platensis (sel/ml) 

N2 = Kepadatan Spirulina platensis yang dikehendaki (sel/ml) 

3.8 Parameter yang diukur 

3.8.1 Parameter Utama 

3..8.1.1 Kepadatan Populasi 

Pengamatan kepadatan populasi Spirulina platensis dilakukan setiap hari 

selama 14 hari setelah penebaran awal, hal ini untuk mengetahui tingkat 

V1 = N2 x V2 

N1
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pertumbuhan kepadatan populasi Spirulina platensis. Pengamatan dilakukan 

sebanyak 1 kali dalam waktu 24 jam dan dimulai pada hari ke-1 hingga hari ke-

14. Kepadatan populasi dihitung dengan menggunakan sedgewick rafter. Pertama 

kali sedgewick rafter dibersihkan dengan air dan dikeringkan dulu menggunakan 

tissue, kemudian kaca penutup dipasang di atasnya sedikit terbuka untuk 

memudahkan pemasukan sample yang akan dihitung. Sampel dimasukkan 

menggunakan pipet tetes sampai penuh kemudian diamati dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 10x. Pertumbuhan Spirulina platensis dihitung berdasarkan 

satu sinusoid/gelombang dimana dalam satu gelombang terdapat satu lembah dan 

satu bukit. Penggunaan Handtally Counter untuk memudahkan perhitungan. 

Parameter utama digunakan untuk mencari populasi maksimum selama 

pemeliharaan Spirulina platensis setelah dikultur dengan pupuk cair Azola (Azolla 

pinnata). Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) penghitungan kepadatan 

populasi Spirulina platensis, menggunakan rumus perhitungan big block. 

 

Keterangan : 

JS  = Kepadatan Spirulina platensis (sel/ ml) 

N = Jumlah sel fitoplankton pada kotak besar 

10
4
 = Volume kotak besar sedgewick rafter 

3.8.1.2 Analisa Kandungan Protein (Metode Macro Kjeldhal) 

Analisa kandungan protein dalam penelitian menggunakan metode Macro 

Kjeldhal bertujuan untuk mengetahui kandungan protein dari Spirulina platensis. 

Menuurut Widiarto (2009), Macro Kjeldhal digunakan dalam penentuan nitrogen 

khususnya dalam protein. 

JS = N  x 10
4
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3.8.2 Parameter Penunjang 

Parameter penunjang dalam penelitian adalah pengukuran kualitas air 

yaitu suhu, pH, dan salinitas. Penghitungan terhadap suhu, salinitas, pH dilakukan 

setiap hari pada pagi hari agar kondisi lingkungan pemeliharaan terkontrol. 

Pengukuran suhu menggunakan termometer, pengukuran pH menggunakan pH 

meter, dan pengukuran salinitas menggunakan refraktometer. 

3.9 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis sidik ragam dengan 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap). Jika dari hasil analisis sidik 

ragam diketahui perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata, dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antara 

perlakuan. 

 




