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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2018 

bertempat di Laboratorium Perikanan dan Laboratorium Nutrisi Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Tabel berikut ini merupakan nama alat yang digunakan dalam penelitian : 

   Tabel 2. Alat 

No Alat Keterangan 

1 Alat uji proksimat Untuk melihat kandungan nutrisi pada 

bahan pakan 

2 Oven Untuk mengeringkan pakan 

3 Timbangan Untuk menimbang tepung 

4 Baskom Untuk wadah proses fermentasi  

5 Nampan  Untuk meletakkan bahan 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan limbah rumah makan, 

probiotik, molase dan bahan-bahan untuk uji analisa proksimat. Adapun persyaratan 

mutu tepung ikan dalam SNI 01-2715-1996  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Persyaratan Mutu Tepung Ikan 

Kandungan Mutu 1 Mutu 2 Mutu 3 

Kadar air 

(maksimal) 

10% 12% 12% 

Protein Kasar 

(minimum) 

65% 55% 45% 

Serat Kasar 

(maksimal) 

1,5% 2,5% 3% 

Abu (maksimal) 20% 25% 30% 

Lemak (maksimal) 8% 10% 12% 

Kalsium/Ca 2,5-5,0 % 2,5-6,0 % 2,5-7,0 % 

Fosfor/P 1,6-3,2 % 1,6-4,0 % 1,6-4,7 % 

Natrium 

Klorida/NaCl 

(maksimal) 

2% 3% 4% 

Organoleptik 

(minimum) 

7% 6% 6% 

Mikrobiologi 

Salmonella 

Negatif Negatif Negatif 

Sumber: http://www.isw.co.id/ 

Fermentasi  

3.3 Batasan Variabel 

1. Limbah ikan rumah makan adalah sisa ikan olahan berupa tulang ataupun 

kepala yang sudah tidak dimanfaatkan lagi 

2. Uji proksimat adalah uji yang dipergunakan untuk mengetahui kandungan air, 

protein, lemak,serat kasar dan abu. 

3. Pembuatan tepung adalah pengolahan bahan yang digunakan mulai dari, 

perebusan, pengilinggan bahan baku, pengepresan bahan baku, pencacahan 

bahan baku, penjemuran atau pengeringan bahan baku, dan pengepakan 

sampai penyimpanan.  
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4. Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik 

untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk 

baru oleh mikroba (Madigan, 2011) 

5. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi 

normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau 

tindakan dengan perlakuan yang berbeda (Supardi, 2007). 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL), 

hal ini dikarenakan media percobaan dianggap bersifat homogen, sehingga yang 

mempengaruhi hasil penelitian adalah pengaruh perlakuan dan faktor kebetulan saja. 

Rumus RAL menurut Effendi (2007) yakni sebagai berikut: 

 

 

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) 

εij: Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

Yij = µ + αi + εij 
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3.4.2 Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yang masing-masing perlakuannya 

diulang sebanyak 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji fermentasi dan non fermentasi pada limbah ikan bakar dan goreng. Metode 

fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi anaerob dengan menggunakan probiotik 

EM-4 dan molase, Lama fermentasi dilakukan selama 7 hari, hal ini mengacu pada 

jurnal penelitian Rosmalinda (2014) tentang Produksi Pakan Ikan dari Limbah Lokal 

Menggunakan Fermentasi Aerob dan Anaerob.  

Rancangan yang digunakan yaitu 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan, yaitu 

sebagai berikut: 

Perlakuan 1 : Pembuatan tepung ikan berbahan ikan goreng non fermentasi 

Perlakuan 2 : Pembuatan tepung ikan berbahan ikan bakar non fermentasi 

Perlakuan 3 : Pembuatan tepung ikan berbahan ikan goreng yang di fermentasi 

Perlakuan 4 : Pembuatan tepung ikan berbahan ikan bakar yang difermentasi 
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3.4.3 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat di 

gambar 1, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan: 

P1 – P4 : Perlakuan 

U1 – U 3 : Ulangan 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut: 

3.5.1 Persiapan 

1. Persiapan bahan yaitu menyiapkan bahan berupa ikan limbah rumah makan 

dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk analisa proksimat serta fermentasi 

P1 U1 

 

P1 U2 

 

P1 U3 

 

P2 U2 

 

P2 U3 

 

P2 U1 

 

P3 U3 

 

P3 U2 

 

P3 U1 

 

P4 U1 

 

P4 U1 

 

P4 U2 
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2. Persiapan alat yaitu berupa oven, ayakan, baskom, nampan, baskom, blender 

dan alat uji proksimat 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan tepung ikan dengan menggunakan limbah ikan rumah makan di buat 

berdasarkan metode Srihartati dan Sukirno (2003) sebagai berikut: 

1. Tepung ikan  

 Mengumpulkan limbah ikan  

 Mengeringkan limbah ikan yang telah terkumpul 

 Menggiling limbah ikan yang telah dikeringkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Pembuatan Tepung Ikan 

 

 

 

Mengeringkan limbah ikan rumah makan ± 6 Jam  

• Ikan Goreng 

• Ikan Bakar  

Menggiling limbah ikan rumah makan dan ditambahkan air 
secukupnya 

Hasil tepung ikan yang telah digiling di keringkan kembali 
± 6 jam 
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2. Fermentasi  

 Menggiling tepung limbah ikan untuk memudahkan proses fermentasi 

 Menambahkan 25 ml molase dan 12,5 ml probiotik pada 500 gr tepung 

limbah ikan untuk fermentasi 

 Mengaduk tepung ikan yang telah diberikan molase dan probiotik 

 Menutup wadah berisi bahan yang telah difermentasi sampai kedap udara 

 Menyimpan tepung ikan sampai pada 7 hari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Pembuatan Tepung Ikan Fermentasi 

Menggiling tepung ikan 

Menambahkan 25 ml molase 

Menambahkan 12,5 ml probiotik EM-4 

Mengaduk molase dan probiotik dengan tepung ikan 

Menutup wadah berisi bahan yang telah difermentasi 
sampai kedap udara  
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3. Analisis Proksimat 

Analisis proksimat adalah uji untuk mengetahui nutrisi yang terdapat pada suatu 

bahan yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, kadar abu, serat kasar, kadar air, 

pada uji proksimat ini dilaksanakan di Laboratorium Perternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

a) Penetapan Kadar Bahan Kering 

 Memasukkan cawan porselin ke dalam oven dengan suhu 105 C selama 1 

jam 

 Mengambil cawan dan memasukkannya ke dalam eksikator selama 1 jam 

 Menimbang sampel dan memasukkannya dalam oven 105 C selama 4 

jam 

 Mengambil cawan dan memasukkanya dalam eksikator selama 1 

kemudian menimbang berat sampel 

 Penimbangan diulangi sampai 3 kali setiap jam sampai beratnya tetap 

b) Penetapan Kadar Protein Kasar 

Analisis protein atau nitrogen dengan metode Kjedahl terbagi dalam 3 tahap, 

yaitu: 

Destruksi (Oksidasi) 

 Menimbang ± 0,2 gram (sampel yang berisi protein tinggi) atau ± 0,3 

gram (sampel yang berisi protein rendah) lalu memasukkannya dalam labu 

didih Kjedahl 
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 Menambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih, kemudian tambahkan 

5 ml H2SO4 pekat didalam lemari asam 

 Mendestuksi sampai warnanya menjadi hijau dan didihkan lagi selama 1 

jam. Biarkan dingin 

 Menambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali), kemudian memasukkan 

larutan ke dalam Erlenmeyer 600 ml 

Destilasi (Peyulingan) 

 Menambahkan 20 ml NaOH 40%, lalu destilasi dan ditampung dengan 

beakerglass 300 ml yang sebelumnya telah diisi dengan 25ml H2SO4 0,1N 

dan 3 tetes indicator 

 Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi selesai jika larutan dalam 

Erlenmeyer 600 ml mulai mendidih tidak lancer lagi 

Titrasi 

 Mentitrasi dengan 0,1 N NaOH sampai warna berubah dari ungu ke hijau  

 Membuat blanko, dengan cara yang sama tetapi tidak memakai sampel 

c) Penetapan Kadar Lemak Kasar 

 Memasukkan beaker glass dalam oven dengan suhu 105C selama 1 jam. 

Beaker glass sudah diisi dengan batu didih kemudian dimasukkan ke 

dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

 Menimbang ± 5 gram sampel dan memasukkannya dalam alat porselin 

khusus  
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 Memasukkan 50 ml hexan ke dalam beaker glass tersebut kemudian 

beaker glass dan alat porselin dipasang ke alat ekstraksi, dan diekstraksi 

selama 4 jam 

 Mengambil alat porselin dengan sampel dang anti dengan labu khusus 

untuk mengumpulkan hexan lagi, sampai tingga sedikit saja 

 Beaker glass di masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang  

d) Penetapan kadar abu/mineral 

 Menimbang crosible porselin yang telah dioven 

 Menimbang sampel bahan kering sebanyak 0,4 – 0,6 gram   

 Tempatkan sampel kedalam crosible porselin kemudian di oven 

 Setelah selesai tunggu hingga temperature 140C kemudian masukkan 

kedalam eksikator 

 Setelah dingin timbang berat pengabuan 

3.6 Parameter Uji 

a. Protein  

Kadar protein pada analisa proksimat bahan pakan pada umunya mengacu 

pada istilah protein kasar. Protein kasar memiliki pengertian banyaknya kandungan 

nitrogen (N) yang terkandung pada bahan tersebut dikali dengan 6,25. Menurut Sri 

dan Hany dalam Ilmu Nutrisi dan Pemberian Pakan (2015) menyatakan bahwa 

perhitungan dari kadar protein kasar adalah sebagai berikut: 

 

 
Kadar PK =

DxNx0,014x6,25

A
X 100% 
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Keterangan : 

A = berat sampel 

D = C-B ( jumlah ml NaOH untuk blanko – jumlah ml NaOH untuk sampel) 

N = normalitas dari NaOH 

b. Lemak  

Metode yang dipergunakan untuk menentukan kadar lemak adalah dengan 

ekstraksi soxhlet. Pada umumnya dengan metode ini hasil akhirnya dinyatakan 

sebagai ether ekstrak. Berikut adalah perhitungan dari lemak menurut Sri dan Hany 

dalam Ilmu Nutrisi dan Pemberian Pakan (2015) 

 

 

 

Keterangan: 

A = Beaker glass setelah di oven 

B = Berat sampel 

C = Beaker glass setelah berisi lemak 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar Lemak =
C − A

B
 𝑥 100% 
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c. Serat Kasar 

Didalam analisa penentuan serat kasar diperhitungkan banyaknya zat-zat yang 

tidak larut dalam asam encer atau basa encer dengan kondisi tertentu. Menurut Sri 

dan Hany dalam Ilmu Nutrisi dan Pemberian Pakan (2015) perhitungan dari serat 

kasar dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

Wi = berat kertas saring 

W0 = berat kertas saring + residu yang dikeringkan 

Ws = berat contoh 

d. Kadar Abu 

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organic. 

Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara 

pengabuannya. Menurut Sri dan Hany dalam Ilmu Nutrisi dan Pemberian Pakan 

(2015) rumus perhitungan dari kadar abu adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

W      =  Bobot sampel sebelum diabukan (gram) 

W1    =  Bobot sampel + cawan sesudah diabukan (gram) 

W2    =  Bobot cawan kosong 

Serat Kasar =
Wi − W0

Ws
 x 100% 

 

Kadar Abu =
W1 − W2

W
 x 100% 
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e. Kadar air 

Penentuan kadar air tergantung dari sifat bahan. Pada umumnya 

mengeringkan pada suhu 105 – 110 °C selama 3 jam atau sampai didapat berat 

konstan dalam oven. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah 

banyaknya uap air yang diuapkan. Menurut Sri dan Hany dalam Ilmu Nutrisi dan 

Pemberian Pakan (2015) penentuan kadar air dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

W0 = berat botol timbang kosong (gram) 

Wi = berat botol timbang + sampel setelah pengeringan (gram) 

Ws = berat sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar Air =
(W0 + Ws) − Wi

Ws
 x 100% 
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3.7 Analisis data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa variansi 

(ANOVA) untuk menentukan pengaruh atau tidak perlakukan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilakukan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk menentukan perlakukan yang optimal pada taraf kepercayaan 95% 

sampai 99% dan untuk membandingkan nilai antar perlakukan dan hasil tabel sidik 

ragam yang menunjukkan berbeda nyata antar perlakuan hasil dari penelitian 

diuraikan secara deskriptif. 


