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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 – 17 Maret 2018 

bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang 

3.2 Alat dan Bahan 

3.1 Alat  

Beberapa alat-alat yang dipakai dalam penelitian beserta kegunaannya dapat 

dilihat pada tabel 5. Di bawah ini. 

Tabel 1. Alat dan Kegunaannya 

No Nama Alat Fungsi 

1. Akuarium sebagai wadah untuk memelihara ikan uji dengan 

jumlah 9 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. Wadah pakan Untuk menyimpan pakan 

7. Timbangan analitik Untuk menimbang bobot ikan uji dan bobot pakan 

8. Penggaris Untuk mengukur panjang ikan uji 

9. Bak untuk tempat meletakkan ikan uji 

10. Trash Bag Untuk menutup semua sisi yang ada pada 

akuarium 

11. DO meter Untuk mengukur oksigen terlarut dalam air 

akuarium 

12. Thermometer Untuk mengukur suhu 

13. pH pen Untuk mengukur pH air 
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3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Ikan sidat (Anguilla bicolor) ukuran elver dengan bobot rata-rata 8 gram/ekor. 

2. Air tawar 

3. Pakan uji yang berupa pakan kerapu, pakan tepung Meat and Bone Meal 

(MBM), dan pakan tepung Poultry By-Product Meal (PBM) 

3.3 Batasan Variabel 

1. Ikan sidat 

Sidat termasuk ke dalam Genus Anguilli. Tubuh sidat dilapisi sisik kecil 

berbentuk memanjang dan tubuhnya memanjang. Sisiknya tersusun tegak lurus 

terhadap panjang tubuhnya. Sirip pada bagian anus menyatu dan seperti berbentuk 

jari-jari yang lemah. Sirip dada terdiri atas 14-18 jari-jari sirip (Suitha dan Suhaeri, 

2008).   

2. Pakan 

Pakan yang digunakan berupa pasta dengan bahan baku berupa, pakan 

komersil, pakan tepung Meat and Bone Meal (MBM), dan pakan tepung Poultry 

By-Product Meal (PBM) 

3. Pertumbuhan Panjang Mutlak 

Pertumbuhan panjang mutlak (cm) ditentukan berdasarkan selisih panjang 

rata-rata akhir (Lt) dengan panjang rata-rata awal (L0) (Effendi, 1979) 

4. Derajat Kelangsungan Hidup/Survival Rate (SR) 

Derajat kelangsungan hidup (SR) adalah perbandingan jumlah ikan yang 

hidup hingga akhir pemeliharaan (Nugroho, 2006)  



  

 

15 
 

5. Laju Pertumbuhan Harian/Day Growth Ratio (DGR) 

Laju pertumbuhan harian (DGR) adalah pertambahan berat ikan setiap 

harinya selama pemeliharaan (Effendi, 2004) 

6. Meat Bone Meal (MBM) 

Meat Bone Meal (MBM) atau tepung daging dan tulang adalah bahan baku 

pakan yang terbuat dari produk pengolahan limbah hewan ternak. MBM memiliki 

kandungan protein ± 45-55%, (Lovell, 1989) 

7. Poultry By-Product Meal (PBM) 

Poultry By-Product Meal (PBM) merupakan bagian yang tidak 

termanfaatkan dari pemotongan unggas yang terdiri atas kepala, kaki, telur yang 

tidak berkembang dan jeroan kecuali bulu. Poultry By-Product Meal (PBM) 

merupakan hasil dari pemotongan unggas yang tidak termanfaatkan, namun masih 

bisa dimanfaatkan menjadi sumber protein untuk substitusi pada pakan ikan, terdiri 

atas kaki, telur, kepala yang tidak berkembang dan jeroan kecuali bulu. Protein yang 

terkandung dalam PBM ± 61% (Hertrampf JW, 2000). 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Menurut 

Sugiyono (2011) metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan 

dalam kondisi terkendali  untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain. Sedangkan menurut sudaryanto dalam sutedi (2009) metode penelitian 

merupakan langkah kerja dan prosedur yang dipakai dalam kegiatan penelitian yang 

sistematis, dimulai dari tahap secara berurutan yakni perencanaan, pengumpulan 

data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan. 
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Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu pencatatan 

secara sistematik dari hasil pengamatan terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam suatu obyek penelitian (Nawawi, 1992) 

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan merupakan rancangan acak lengkap 

karena kondisi unit percobaan yang digunakan relatif sama (homogen). Model  

linier aditif adalah model yang digunakan dalam rancangan tersebut (Mattjik dan 

Sumertajaya 2000). Model yang digunakan dalam rancangan dituliskan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

i : ulangan 1, 2 

Yij :  nilai pengamatan pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

µ : rataan umum 

τi :  pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij : pengaruh acak pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

3.5.1 Perlakuan 

Pada penelitian ini memakai 3 perlakuan yang pada masing-masing 

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

percobaan yaitu akuarium. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya 

(Edriani, 2011) . Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian 

pakan yang berbeda pada ikan sidat stadia elver, yaitu : 

Yij = µ + τi  + ɛij  

 



  

 

17 
 

Perlakuan 1  : Pemberian pakan pakan komersil (pakan ikan kerapu 100%) 

Perlakuan 2 : Pemberian pakan dengan perbandingan tepung Meat Bone Meal 

(MBM) dan pakan kerapu 30% : 70% 

Perlakuan 3 : Pemberian pakan dengan perbandingan tepung Poultry By-Product 

Meal (PBM) dan pakan kerapu 30% : 70%  

3.5.2 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2. Berikut : 

P1U1 P2U2 P3U2 P1U2 P2U3 P3U1 P1U3 P2U1 P3U3 

Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan: 

P 1- P3   = Perlakuan 1 sampai 3 

U1 – U2 = Ulangan 1 sampai 3 

3.6 Analisa Data 

Data yang telah diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan penelitian. Laju pertumbuhan panjang mutlak, laju pertumbuhan harian, dan 

derajat kelangsungan hidup rata – rata dianalisis menggunakan Analisis Ragam 

(ANOVA) dengan uji F pada selang kepercayaan 95%. Adapun analisis data 

disajikan dalam table analisa sidik ragam sebagai berikut. 

Tabel 2. Analisa Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 

Db Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F-hitung F-tabel 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG Fα(dbp, dbg 

Galat t (nr–1) JKG KTG   

Total tr-1 JKT    

 Sumber: Mattjik dan Sumertajaya (2000)  
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Persiapan Wadah 

Sebelum penelitian ini dimulai tahap awal yang dilakukan yakni persiapan 

wadah. Dimana wadah yang digunakan adalah sembilan buah akuarium berdimensi 

60 x 30 x 20 cm3. Pertama, akuarium dibersihkan dengan dicuci menggunakan air 

dan dikeringkan dengan spons. Ke dua bagian luar kaca akuarium dilapisi plastik 

berwarna gelap (Trash bag) untuk menyesuaikan habitat ikan sidat di alam sehingga  

ikan sidat dapat beradaptasi dengan baik. Akuarium yang sudah siap diisi air 

setinggi 20 cm dan diberi aerasi.  

3.7.2 Persiapan pakan 

Pakan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan pasta. Bahan-

bahan yang dipakai dalam pembuatan pakan uji meliputi pakan ikan komersil, 

tepung meat bone meal (MBM), tepung poultry by-product meal (PBM), CMC dan 

Cr2O3. Pakan dibuat sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan, dan dibentuk 

pasta setiap akan diberikan ke ikan. Perbandingan dan komposisi pakan uji 

disajikan dalam tabel 7. Sebagai berikut: 

Tabel 3. Komposisi dan perbandingan pakan uji 

N

o 

Bahan 

Pakan 

Pakan 

Acuan 

100% (gr) 

Pakan Acuan 70% 

+ MBM 30% (gr) 

Pakan Acuan 70% + 

PBM 30% (gr) 

1. Pakan kerapu 96,4 66,4 66,4 

2. Tepung 

MBM 

0 30 0 

3. Tepung PBM 0 0 30 

4. CMC 3 3 3 

5. Cr2O3 0,6 0,6 0,6 

 Total  100 gr 100 gr 100 gr 

(Sumber: pra penelitian, 2018) 
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3.7.3 Persiapan Ikan Uji 

Ikan uji pada penelitian ini adalah ikan sidat Anguilla bicolor stadia elver 

dari Cilacap dengan berat rata-rata 7 gram. Ikan uji di adaptasikan terlebih dahulu 

di bak fiber selama 2 bulan dengan pemberian pakan 2 kali sehari sebelum akhirnya 

digunakan untuk penelitian. Setelah proses adaptasi selesai, ikan uji dipilih yang 

memiliki kondisi yang sehat dengan ukuran seragam untuk kemudian digunakan 

dalam penelitian. Ikan uji kemudian ditimbang bobot awalnya dan dipindahkan ke 

dalam akuarium uji yang kemudian dipuasakan selama 24 jam agar sisa pakan yang 

terdapat dalam tubuh hilang.  

3.7.4 Pelaksanaan Penelitian 

Ikan sidat yang digunakan sebagai ikan uji berbobot rata-rata 8 gram/ekor. 

Pada penelitian ini ada 3 perlakuan dengan 3 ulangan pada setiap perlakuannya. 

Setiap akuarium berisikan 20 ekor ikan sidat dengan volume akuarium 36 liter. 

Frekuensi pemberian pakan sebanyak dua kali sehari secara at satiation (sampai 

kenyang). Setelah masa adaptasi berakhir, ikan dipuasakan selama 24 jam agar sisa-

sisa pakan dalam saluran pencernaan ikan hilang. Selanjutnya ikan dipelihara 

selama 30 hari dan diberikan pakan uji yang mengandung indikator Cr2O3. 

Sampling dilakukan setiap 7 hari sekali dengan penimbangan bobot, dan 

pengukuran panjang. Sampel ikan pada awal dan akhir penelitian dilakukan 

penghitungan jumlah ikan untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup. 

 

 



  

 

20 
 

3.8 Parameter Utama 

a. Pertumbuhan Panjang Mutlak 

Ukuran panjang dalam suatu waktu disebut juga pertumbuhan panjang. Cara 

pengukuran panjang total benih dilakukan dengan mengukur jarak antara ujung 

mulut sampai dengan ujung sirip ekor dengan jangka sorong atau penggaris yang  

satuannya dinyatakan dalam centimeter atau millimeter. Pertumbuhan panjang 

mutlak dihitung dengan menggunakan rumus (Effendi, 1979): 

 

Lm = Lt – Lo 

 

Keterangan :  

 Lm = Pertumbuhan panjang mutlak (cm) 

  Lt = Panjang rata-rata ikan akhir (cm) 

  Lo = Panjang rata-rata ikan awal (cm) 

b. Day Growth Ratio (DGR) 

Day growth ratio (DGR) adalah pertambahan berat ikan setiap harinya 

selama pemeliharaan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan harian digunakan 

persamaan menurut Effendi (2004):  

 

DGR = 
𝑊𝑡−𝑊0

𝑡
 

Keterangan:  

DGR = Laju pertumbuhan harian (gram/hari)  

Wt = Bobot ikan saat pengukuran t waktu (gram)  
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Wo = Bobot ikan saat pengukuran di awal (gram) 

 t = Waktu pengukuran saat sampling 

c. Sintasan/Survival Rate (SR) 

Sintasan (SR) adalah tingkat perbandingan jumlah ikan yang hidup pada 

akhir dan awal penelitian. Kelangsungan Hidup (SR) dapat dihitung dengan 

persamaan (Effendi, 1979): 

 

SR = 
Nt

N0
 x 100% 

Keterangan:  

SR = Tingkat kelangsungan hidup (%)  

Nt = Jumlah ikan yang hidup pada akhir penelitian (ekor)  

No = Jumlah ikan yang hidup pada awal penelitian (ekor) 

3.9 Parameter Penunjang 

Parameter penunjang dalam penelitian ini adalah pengukuran kualitas air 

meliputi pH, Suhu, dan Oksigen Terlarut. Pengukuran pH menggunakan alat pH 

meter, suhu dengan alat thermometer, dan oksigen terlarut dengan alat DO meter. 


