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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 1-10 Juni 2018 di Laboratorium 

Perikanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

 Alat yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1. Haemocytometer Untuk menghitung Chlorella sp. 

2. Hand Counter Untuk menandai hitungan 

3. Mikroskop Cahaya Untuk melihat Chlorella sp. 

4. Refraktometer Untuk mengukur salinitas 

5. Termometer   Untuk mengukur suhu 

6. pH Meter Untuk mengukur pH 

7. Pipet Tetes Untuk mengambil cairan 

8. Gelas Ukur Untuk menakar cairan 

9. Wadah Kultur 1 liter Untuk tempat kultur Chlorella sp. 

10. Aerator  Untuk penyuplai oksigen terlarut 

11. Lampu LED TL Untuk pencahayaan kultur 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunkan dalam penelitian disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1. Pupuk Walne Untuk pupuk kultur Chlorella sp. 

2. Air Tawar   Untuk media kultur Chlorella sp. 

3. Air Laut Untuk media kultur Chlorella sp. 

4. Akuades Untuk sterilisasi alat  

5. Sabun  Untuk mencuci alat 

6. Kaporit Untuk sterilisasi alat 

7. Alkohol Untuk sterilisasi alat 

8. Tisu Untuk mengeringkan alat 

 

3.3 Batasan Variabel 

1. Chlorella sp.adalah salah satu jenis mikroalga yang termasuk dalam kelas 

Chlorophyceae, dapat ditemui di perairan Indonesia dan sudah dapat 

dibudidayakan serta dapat digunakan pula sebagai pakan alami oleh ikan, 

udang, kerang dan ikan hias (Gusrina, 2008). 

2. Salinitas pada Chlorella sp. memiliki toleransi kisaran salinitas yang tinggi 

dan dapat hidup pada kisaran salinitas 0-35 ppt (dari air tawar sampai air 

laut). Chlorella air laut dapat tumbuh dengan baik pada salinitas 15-35 ppt 

(Rostini, 2007). 

3. Pertumbuhan Chlorella sp. memliki fase-fase pertumbuhan, yaitu dimulai 

dari fase adaptasi, fase eksponensial, fase penurunan laju pertumbuhan, 

fase stasioner dan fase kematian (Kawaroe et al., 2010). 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan metode 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

cara manipulasi yang bertujuan untuk dapat mengetahui akibat dari  manipulasi 

terhadap perilaku individu yang diamati (Latipun, 2002),. 
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3.4.1 Denah Penelitian 

Adapun denah penelitian penelitian disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah Penelitian 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

A. Sterilisasi Alat 

1. Alat-alat yang termasuk non elektronik dilakukan proses pencucian 

menggunakan sabun cuci perabotan rumah tangga, setelah itu dibilas 

menggunakan air yang telah dimasak sampai mendidih atau pada suhu 

100
o
C sebelumnya. Kemudian dilakukan penyemprotan alat menggunakan 

alcohol 70% dan terakhir dibilas dengan akuades hingga bau alkohol hilang. 

Kemudian meniriskan alat di atas meja yang telah disemprot alkohol 70% 

sebelumnya. 

Aerator 
Wadah Kultur 

Lampu TL LED 
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2. Selang aerator, wadah kultur, dan batu aerator disterilkan terlebih dahulu 

dengan direndam dalam larutan kaporit selama10-15 menit. Kemudian 

dilakukan proses pencucian, dibilas menggunkan air rebusan yang telah 

dingin, sterilisasi dengan alkohol 70% dan ditiriskan hingga kering. 

B. Sterilisasi Air Laut dan Air Tawar Sebagai Media Kultur 

Air laut yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari toko penyedia 

komersial air laut dengan salinitas awal yaitu 30 ppt. Sedangkan air tawar 

berasal dari air sumur bor di Laboratorium Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sterilisasi air laut dan air tawar dilakukan untuk 

memperkecil resiko kontaminasi dari mikroorganisme lain yang ada di 

dalamnya. Cara yang digunakan untuk sterilisasi air laut adalah dengan merebus 

air laut dan air tawar hingga mendidih atau sekitar 100
o
C, kemudian 

mendinginkannya hingga mencapai suhu ruang. 

C. Penyiapan Bibit Chlorella sp. 

  Bibit awal Chlorella sp. yang dipakai dalam penelitian berasal dari kultur 

murni Laboratorium Pakan  Alami BPBAP Situbondo. Setelah diddapatkan bibit 

murni Chlorella sp. kemudian dilakukan proses aklimatisasi terhadap suhu 

ruangan kultur selama 1 hari dengan menambahkan udara melalui aerasi. 

Kemudian berdasarkan stok kultur 2 liter tersebut dihitung total kepadatan 

Chlorella sp. yaitu sebanyak 3.815.000 sel, disajikan pada Lampiran 6.  Setelah 

itu dihitung kebutuhan awal inokulum Chlorella sp. yang diinginkan yaitu 

sebanyak 100.000 sel. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil 26 ml untuk 
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100.000 sel. Selanjutnya disusun 12 kultur perlakuan Chlorella sp. yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

D. Pencampuran Air Laut dan Air Tawar 

  Air laut dan air tawar yang telah disterilkan kemudian dilakukan proses 

pencampuran untuk membuat salinitas yang diinginkan dengan cara 

mencampurnya hingga mencapai salinitas yang diinginkan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

V1 x N1 = V2 x N2 

Salinitas media disesuaikan dengan perlakuan yang diberikan, yaitu 15 

ppt, 20 ppt, 25 ppt dan, 30 ppt. 

E. Penyiapan Pupuk 

 Pupuk berguna untuk sumber nutrisi pada proses pertumbuhan sel 

Chlorella sp. dalam  media kultur. Kadar pupuk Walne yang digunakan adalah 

1ml/liter air media kultur. Kemudian dilarutkan dalam air media kultur Chlorella 

sp. yang akan digunakan. Pemberian pupuk dilakukan sampai semua perlakuan 

yakni 12 kultur mendapatkan kadar pupuk Walne yang sama. 

F. Persiapan Media Kultur 

  Penelitian ini dilaksanakan pada ruang kultur tertutup skala laboratorium 

dengan perlakuan sebagai berikut. Volume total kultur Chlorella sp. yang 

diinginkan pada masing-masing wadah kultur ialah 1 liter. Langkah pertama, 

masing-masing wadah  kultur ditandai dengan sesuai dengan urutan perlakuan 

perbedaan salinitas yang telah diacak sebelumnya. Air laut dan air tawar hasil 

sterilisasi yang sudah sesuai dengan salinitas yang diinginkan kemudian 
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dimasukkan ke dalam masing-masing wadah kultur sebanyak 974 ml. 

Selanjutnya ke dalam masing-masing wadah tersebut ditambahkan pupuk Walne 

sebanyak 1 ml  yang telah disiapkan, kemudian diberi aerasi selama 10-15 

menit. Kemudian bibit Chlorella sp. sebanyak 10 × 10
4 

sel/26 ml yang telah 

disiapkan ditambahkan ke dalam masing-masing gelas kultur yang berisi 

campuran air laut, air tawar dan pupuk Walne. Selanjutnya kultur Chlorella sp. 

dibiarkan selama satu hari untuk adaptasi sebelum pengamatan dilakukan untuk 

mendapatkan data kelimpahan Chlorella sp. per hari selama total kultur 10 hari 

kultur. 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

A. Parameter yang Diamati  

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

sel Chlorella sp (sel/ml) setiap hari selama total 10 hari kultur. Kemudian 

untuk parameter tambahan yang diamati yaitu parameter kualitas air, 

meliputi suhu media kultur (
o
C) dan pH media kultur. 

3.5.3 Pengambilan Data 

A. Penghitungan Kepadatan Sel Chlorella sp. 

Kepadatan sel Chlorella sp. dihitung menggunakan alat Haemocytometer.  

Adapun tahapan dalam perhitungan kepadatan sel Chlorella sp adalah sebagai 

berikut : 

1. Haemocytometer yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu 

menggunakan alkohol 70% dan kemudian dikeringkan dengan 
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menggunakan tissue,kemudian dipasang cover gelas penutup pada 

penampang Haemocytometer . 

2. Sebanyak 1 ml sel Chlorella sp. diambil menggunkan pipet tetes, 

kemudian diteteskan pada bagian parit yang melintang hingga penuh dan 

tersebar merata, selanjutnya kepadatan sel dihitung dengan bantuan 

handcounter. 

3. Jumlah sel Chlorella sp. yang terdapat pada kotak bujur sangkar yang 

memiliki sisi 1 mm dihitung sebanyak 4 kotak dibawah mikroskop dengan 

perbesaran 10 kali.  

4. Kepadatan sel dihitung menggunakan rumus menurut Balai Besar 

Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara (2015) sebagai berikut: 

 

N =  × Faktor Pengenceran  × 10
4 

 

Keterangan : 

N             = Jumlah sel mikroalga yang terhitung (sel/ml) 

A1 – A4  = Jumlah sel mikroalga pada kotak ke-1 sampai 4 

4              = Jumlah kotak dalam pengamatan Chlorella sp. 

10
4
           = Volume kerapatan sel kotak (chamber) 

5. Kemudian untuk volume inokulum yang dibutuhkan untuk inokulasi awal 

kultur dihitung menggunakan rumus menurut Chien (1992) sebagai 

berikut: 
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V1 =

Keterangan: 

V1 = Volume inokulum yang digunakan (ml) 

N1 = Kepadatan sel inokulum Chlorella sp. yang terhitung (sel/ml) 

V2 = Volume media yang akan digunakan (ml) 

N2 = Kepadatan sel inokulum Chlorella sp. yang dibutuhkan 

(sel/ml) 

B. Pengukuran Parameter Kualitas Air

Pengukuran suhu pada media kultur dilakukan dengan menggunakan 

alat termometer. Kemudian untuk salinitas setiap media kultur pada 

masing-masing tahap penelitian diukur menggunakan refractometer. Nilai 

pH setiap media kultur Chlorella sp. diukur dengan menggunakan kertas 

indikator pH universal. Hasil pengukuran kualitas air yang dicatat 

bersamaan dengan pengamatan kelimpahan sel Chlorella sp. dilakukan. 

3.6 Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan ditabulasi 

dalam bentuk tabel dan grafik. Data kelimpahan sel Chlorella sp. diolah secara 

statistik menggunakan  anava satu faktor atau One Way Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila dari hasil tersebut diketahui perlakuan menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Terkecil (Uji BNT) untuk membandingkan nilai antar perlakuan. 


