
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 30 Oktober 2015 di 

Laboratorium Perikanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium 12 buah dengan 

ukuran 60x30x20 cm, blower alat untuk meningkatkan oksigen terlarut di 

perairan, timbangan digital alat untuk mengukur berat pakan dan berat ikan yang 

digunakan dengan tingkat ketelitian 1 angka dibelakang koma, thermometer alat 

untuk mengukur suhu, pH pen, dan oksimeter untuk mengukur kandungan 

oksigen terlarut. 

Alat beserta fungsinya yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 1. Alat beserta fungsinya 

Alat  Fungsi  

Blower  Meningkatkan oksigen terlarut di perairan 

Timbangan digital Menimbang kebutuhan pakan yang diberikan 

untuk ikan selama penelitian 

Thermometer  Mengukur suhu perairan (oC) 

pH pen Mengukur pH 

Oksimeter  Mengukur kandungan oksigen terlarut (mg/L) 
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3.2.2. Bahan 

Bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam media P2 (Bioflok) dan P3 

(NWS) adalah berikut jenis bahan-bahan beserta fungsinya pada tabel 2, yaitu : 

Tabel 2. Penggunaan bahan beserta peranan 

Bahan Peranan  

Bioflok   NWS  

Molase  √ √ Memiliki kandungan 50% gula 

sederhana yang dapat 

difermentasi langsung oleh 

yeast (Murtagh, 1995).  

Sebagai sumber karbon (Crab et 

al., 2012) 

Probiotik Bacillus sp √ √ Memperbaiki kualitas air karena 

dapat mendekomposisikan 

materi organik (Irianto, 2003) 

Garam  √  Mencegah serangan penyakit 

dan menambah daya tahan ikan 

Ragi tape  √ Starter fermentasi oleh yeast 

Saccharomyses sp memiliki 

kemampuan untuk engkonversi 

baik gula dari kelompok 

monosakarisa maupun dari 

kelompok disakarida 

Ragi tempe  √ Starter fermentasi oleh yeast 

Saccharomyses sp 

Dedak halus  √ Bahan baku yang menunjang 

proses fermentasi, sebagai 

degradasi komponen 

polisakarida (Sa’id, 1987 dalam 

Rustriningsih, 2007). 

Kapur dolomit   √ Penambahan   dolomit   

(Purwakusuma, 2007) yang 

berfungsi sebagai buffer 

(alkalinitas)   karena   mengikat   

CO2   menjadi bentuk    

HCO32- sehingga    dapat    

menekan peningkatan    

konsentrasi    amoniak. 
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1. Ikan lele (Clariass gariephenus) ukuran 3 cm. 

2. Media percobaan : air tawar dengan kadar oksigen 8 mg/l, suhu 25oC, dan 6 – 

7,9pH . 

a. NWS : air, kapur dolomit [CaMg(CO3)2], dedak, molase, ragi tempe, ragi 

tape, ragi roti, probiotik. 

b. Bioflok : air, garam (NaCl), molase, probiotik. 

c. Konvensional : air tanpa peran bakteri. 

3. Pakan uji : menggunakan pakan pf 1000 yang direndam dengan probiotik. 

Dengan perbandingan pakan : probiotik : air adalah 1 kg : 1 tutup botol : 1 

liter. 

4. Amonia test dan nitrit test reagen untuk mengukur kadar nitrit (NO2
-) dan 

amonium (NH4
+) dalam perairan. 

Selain bahan yang dimasukkan ke dalam masing-masing perlakuan, yaitu 

penambahan molase dan Bacillus sp sebagai inokulasi bakteri. Lies et al.,(2011) 

salah satu fungsi dari bakteri Bacillus sp adalah mampu mempercepat proses 

penguraian dari hasil metabolisme dan sisa pakan. Pemakaian bakteri jenis 

Bacillus sp, dapat memperbaiki kualitas air karena dapat mendekomposisikan 

materi organik, menekan pertumbuhan pathogen serta menyeimbangkan 

komunitas mikroba sehingga dapat menyediakan lingkungan yang lebih baik 

untuk ikan (Irianto, 2003).  

Cara kerja bakteri Bacillus sp dalam menguraikan limbah organik adalah 

dengan cara memotong ikatan polisakarida maupun ikatan peptida menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah diuraikan oleh golongan bakteri 

sejenis yang strainnya berdekatan (Anonim, 2012). 
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3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengukuran 

1. Ikan lele 

Ikan lele yang digunakan adalah ikan lele yang berasal dari kelompok tani 

Tulungagung, ukuran 3 cm, bobot rata-rata 0,85 gr/ekor  

2. Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan ikan pf1000 kandungan protein 39% 

sebagai penunjang pertumbuhan pada ikan lele dengan pemberian pakan 3% 

dari biomassa. 

3. Sistem budidaya 

Konvensional merupakan usaha pembesaran  dengan   padat penebaran rendah 

dan tidak diberi makanan tambahan (Garno, 2004). Bioflok merupakan 

tenologi yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang membentuk flok 

yang tersusun atas beberapa komponen meliputi exopolisakarida, bakteri 

pembentuk flok dan bakteri siklus fungsional dengan memanfaatkan 

perbandingan c-karbohidrat dan nitrogen (Anonim, 2015). NWS merupakan 

sistem budidaya yang menambahakan yeast untuk membantu proses nitrifikasi 

dan denitrifikasi. 

4. Pertumbuhan  

Merupakan proses yang diawali dari pengambilan makanan dan diakhiri 

dengan penyusunan unsur-unsur tubuh sehingga terjadi pertambahan ukuran, 

baik panjang, maupun berat (Handajani dan Widodo, 2010). 
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5. Sintasan  

Sintasan adalah perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir 

percobaan dengan jumlah individu yang hidup pada awal percobaan (Sucipto 

dan Prihartono, 2005). 

 

3.4. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Menurut 

Marmono (1992), Rancangan Acak Lengkap ini sangat baik untuk percobaan-

percobaan yang menggunakan materi relatif seragam. Rancangan acak lengkap 

yang digunakan yaitu :  

 

Keterangan : Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

  µ : nilai rata-rata 

𝛼𝑖 : pengaruh perlakuan ke-i 

ϵij : kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

 

3.5. Perlakuan  

Perlakuan yang diguanakan pada penelitian ini adalah budidaya ikan lele dengan 

sistem berbeda, yaitu : 

1. Perlakuan 1 (Konvensional) adalah sistem pemeliharaan ikan lele yang 

tidak menerapkan bakteri sebagai pengelolaan kualitas air. 

2. Perlakuan 2 (Bioflok) adalah sistem pemeliharaan ikan lele dengan 

menambahkan molase, probiotik, garam. 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 
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3. Perlakuan 3 (NWS) adalah sistem pemeliharaan ikan lele dengan 

memanfaatkan ragi tape, ragi tempe, dedak halus, molase, probiotik dan 

kapur dolomit. 

Masing-masing perlakuan diatas diulang sebanyak empat kali dan diacak secara 

bebas dalam satuan percobaan yaitu akuarium. 

 

3.6. Denah percobaan  

Dalam penelitian ini digunakan 12 akuarium dengan perbandingan 

panjang x lebar x tinggi = 60cm x 30cm x 20cm. Denah percobaannya adalah 

sebagai berikut : 

P1U3 P2U3 P1U2 P3U4 

P2U1 P3U3 P1U4 P3U1 

P2U2 P2U4 P3U2 P1U1 

 

Keterangan : P1 – P3  = Perlakuan 1 sampai 3 

  U1 – U4 = Ulangan 1 sampai 4 

 

3.7. Prosedur penelitian 

3.7.1. Persiapan penelitian 

a. Persiapan Akuarium 

- Membersihkan akuarium. 

- Menyusun akuarium sesuai denah penelitian 

- Pemasangan peralatan aerasi 
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b. Persiapan Media Konvensional 

- Mengisi akuarium dengan air ketinggian 20 cm atau 36 liter 

- Membiarkan selama 6 hari 

c. Persiapan Media Bioflok 

- Mengisi akuarium dengan air ketinggian 20 cm atau 36 liter. 

- Menambahkan garam 180 gr yang dilarutkan dalam air 200 ml 

- Menambahkan molase 54 ml 

- Menambahkan probiotik 7,2 ml 

- Memberikan aerasi kuat dan membiarkan selama 6 hari. 

d. Persiapan Media NWS 

- Mengisi akuarium dengan air ketinggian 20cm atau 36 liter 

- Memasukkan kapur dolomit 7,2 gr 

- Menambahkan dedak 1,8 gr 

- Menambahkan molase 3,6 ml 

- Menambahkan ragi tempe  

- Menambahkan ragi tape 

- Menambahkan probiotik 7,2 ml 

- Membiarkan selama 6 hari. 

e. Persiapan pakan uji 

 Pakan yang digunakan adalah pakan komersial berbentuk pelet yaitu pf 

1000. Pemberian pakan dihitung dari berat biomassa ikan, pakan yang diberikan 

sebanyak 3%. Berat biomassa ikan dapat diketahu dengan cara menimbang 

seluruh ikan uji (gr/ekor). Pakan diberi probiotik sebanyak 5ml dengan cara 
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direndam sampai pakan mengembang yang artinya probiotik yang ditambahkan 

terserap kedalam pakan.  

Probiotik berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi pakan dalam saluran 

pencernaan, sehingga akan sangat membantu proses penyerapan makanan dalam 

pencernaan ikan (Supriyanto, 2010). 

f. Aplikasi mingguan 

 Seluruh perlakuan P1, P2 dan P3 dilakukan penerapan aplikasi setiap 

minggu sekali yaitu penambahan bahan-bahan ke dalam masing-masing 

akuarium, kemudian ikan dipuasakan selama satu hari. Bahan-bahan yang 

ditambahkan ke dalam media antara lain : molase 1,8 ml, probiotik 1,8 ml, 

kalsium plamir 7,2 gr. Cole (1988) yang menyatakan bahwa bikarbonat yang 

berada didalam perairan dengan nilai total alkalinitas tinggi berperan sebagai 

penyangga (buffer capacity) perairan terhadap perubahan pH yang drastis.   

3.7.2. Pelaksanaan penelitian  

Tahapan pertama yang dilakukan adalah menyeleksi dengan menimbang 

biomassa ikan lele dengan berat rata-rata 0,85 gr/ekor tiap akuarium dengan 

kepadatan 18 ekor dengan volume air 36 L. Hasil penelitian Sudaryono et al 

(2014) laju pertumbuhan spesifik benih ikan lele (Clarias gariepinus) tertinggi 

dengan kepadatan 500 ekor/m3 dengan sintasan mencapai 91,833±0,629%. Setiap 

perlakuan media pemeliharaan ikan lele (Clarias gariepinus) diberikan bahan 

yang sama yaitu probiotik Bacillus sp sebagai inkulasi bakteri yang 

menguntungkan.  
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1. Perlakuann P1 (Konvensional) 

Perlakuan P1 pada air media budidaya tidak dilakukan penambahan bahan 

ke media.  

2. Perlakuan P2 (Bioflok) 

Perlakuan media P2 (bioflok) dilakukannya penambahan molase, 

inoculum bakteri Bacillus sp, dan garam, selanjutnya ditambahkan aerasi kuat 

selama 6 hari bertujuan untuk mensuplai oksigen dan mengurangi pengendapan 

bioflok pada dasar akuarium. Gunarto dan Hidayat (2011) bioflok terbentuk 

dengan cepat  selama 6 hari dengan memberi aerasi kuat.  

McIntosh (2000) penambahan aerasi yang cukup bagi pergerakan air untuk 

menjaga padatan tetap terlarut. Adanya oksigen yang mencukupi aktivitas bakteri 

heterotrof (aerob) dapat meningkat lebih dan membentuk flok-flok bakteri 

(gumpalan-gumpalan bakteri bersamaan dengan lumpur bahan organik) dan dalam 

bentuk ini proses degradasi dapat berlangsung sempurna tanpa mengeluarkan bau 

(Jenie dan Rahayu, 1993).  

3. Perlakuan P3 (NWS) 

Perlakuan P3 bahan yang dimasukkan lebih banyak diantaranya dedak, 

probiotik, ragi tape, ragi tempe dan probiotik serta molase untuk persiapan media 

sebelum dilakukannya penebaran benih ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus 

sp) selama 6 hari tanpa adanya pemasangan aerasi. 

Penambahan ragi tape dan ragi tempe kedalam media sebagai inokulum 

fermentasi Saccharomyces cereiseae, yang dapat tumbuh dalam media cair. 

Saccharomyces cereiseae  termasuk juga jenis bakteri fakultatif atau bisa hidup 

baik secara aerob dan anaerob (Karlina, 2008). Molase memiliki keunggulan yaitu 
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mengandung 50% gula sederhana yang dapat difermentasi langsung oleh yeast 

menjadi etanol tanpa pretreatment dan harga relatif murah (Murtagh, 1995).  

Penggunaan dedak pada media NWS dikarenakan Dedak merupakan 

karbohidrat komplek, menurut Buckle (1987) menyatakan bahwa karbon dan 

energi yang dibutuhkan oleh Saccharomyces cereviseae diperoleh dari gula dan 

karbohidrat lain seperti glukosa. Karbohidrat merupakan sumber karbon paling 

banyak yang digunakan oleh Saccharomyces cereviseae dalam fermentasi.   

Berikut alur peran dari masing-masing bahan pada sistem budidaya NWS 

ditunjukkan pada gambar 6 dibawah ini. 

 

Gambar 6. Alur masing-masing bahan pada sistem budidaya NWS. 

Judoamidjojo et al., (1992) yang menyatakan bahwa Saccharomyces 

cereviseae dapat menghasilkan etanol yang berasal dari fermentasi gula. Gula 

akan diubah menjadi bentuk yang paling sederhana oleh enzim invertase 

kemudian gula tersebut dikonversi menjadi etanol dengan enzim zymase.  
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Pemberian pakan disesuaikan dengan biomassa ikan tiap akuarium, 

frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari (08.00 dan 16.00 WIB) dengan 

pemberian 3% dari bobot ikan lele (Clarias gariepinus). Pakan yang diberikan 

dalam bentuk pelet yang direndam dalam probiotik 5ml. Pakan diberikan dengan 

cara mematikan aerator terlebih dahulu, kemudian pakan ditebar secara merata 

dipermukaan perairan.  

Setiap seminggu sekali dilakukan aplikasi mingguan ke dalam media, 

selain itu dilakukannya pengukuran pertumbuhan dan biomassa ikan lele, guna 

mengetahui pertumbuhan spesifik ikan, jumlah kebutuhan pakan yang diberikan 

selama 1 (satu) minggu ke depan dan tingkat sintasan per minggunya. Hal ini 

berdasarkan asumsi bahwa seminggu pemeliharaan ikan lele mengalami 

pertambahan ukuran panjang (cm) dan berat (gr). 

Pengukuran kualitas air seperti DO, suhu, dan pH dilakukan setiap hari, 

sementara nitrit dan amonium yang dilakukan setiap minggu sekali. 

 

3.8. Parameter uji 

3.8.1. Variabel utama 

a. Pertumbuhan  

Data pertumbuhan ikan lele yang diamati adalah pertambahan berat (gr) 

dan pertambahan panjang (mm). Menurut Handajani dan Widodo (2010), 

laju pertumbuhan spesifik ikan diukur menggunakan rumus, yaitu: 

 

 

 

 

SGR = (ln Wt-ln Wo) x 100% 

t 
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Keterangan : SGR  : laju pertumbuhan spesifik (% BW/hari) 

   Wt  : berat ikan akhir (gr) 

   Wo  : berat ikan awal (gr) 

   t : waktu pemeliharaan (hari) 

Pertumbuhan panjang relatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Brown dan Robert, 2002 dalam Acrali dan Lok, 2008), yaitu : 

 

 

Keterangan :  K  : pertumbuhan panjang relatif (%) 

   Lt  : panjang ikan rata-rata akhir (mm) 

   Lo  : panjang ikan rata-rata awal (mm) 

   t  : lama pemeliharaan (hari)  

b. Sintasan (survival rate) 

Menurut Setijangningsih et al (2011) tingkat sintasan dapat dihitung 

dengan rumus, yaitu : 

 

Keterangan : SR  : sintasan ikan (%) 

  Nt  : jumlah populasi pada akhir pemeliharaan (ekor) 

  No : jumlah populasi pada awal pemeliharaan (ekor) 

3.8.2. Variabel tambahan  

a. Kuaitas air 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari adalah oksigen terlarut (DO), 

suhu, dan pH. Sedangkan untuk parameter kualitas air amonia (NH3) dan nitrit 

(NO2) diukur setiap minggu. 

K = (ln Lt-ln Lo) x 100% 

 t 

SR = Nt/No x 100% 



30 
 

3.9. Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan uji nava. Apabila 

hasil analisa menunjukkan perbedaan, maka akan dilanjutkan dengan uji beda 

nyata terkecil (BNT). Untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil 

yang paling baik maka digunakan rumus pada tabel berikut : 

Perlakuan x ulangan 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan  

U1 U2 U3 U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1Uj YP1Uj 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2Uj YP2Uj 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3Uj YP3Uj 

Jumlah 

(∑PiUj)) 

PiU1 PiU2 PiU3 PiU4 PiUj YPiUj 

 

- Perhitungan jumlah kuadrat  

Faktor koreksi (FK)    = 

  

Jumlah kuadrat total (JKt)  = 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKp) = 

Jumlah kuadrat galat (JKg)  = JK Total – JK Perlakuan 

- Sidik ragam 

Dari hasil percobaan setelah perhitungan jumlah kuadrat dilakukan kemudian 

dimasukkan dalam Tabel Sidik Ragam. 

Sidik ragam 

SV Db JK KT F. Hit F. Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan  t-1 JKp JKp/db KTp/KTg  

Galat  t-(r-1) JKg JKg/db -  

Total  t.r-1 JKt JKt/db -  

 

(∑ PiUj)2 

r x t 

(∑ PiUj)2 - FK 

(∑ PiUj)2 – FK 

r 
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Keterangan : 

- Jika F hitung > F tabel taraf 0,01 diberi tanda ** maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata. 

- Jika F tabel pada taraf 0,05 < F hitung < F tabel taraf 0,01 diberi tanda * 

maka perlakuan berpengaruh nyata. 

- Jika F hitung < F tabel taraf 0,05 diberi tanda tn/ns maka perlakuan tidak 

berpengaruh nyata. 

 

 


