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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 – 24

Januari 2018 di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mie yang diperoleh dari

Pasar Gadang Kota Malang.

3.2 Materi dan Alat

3.2.1 Materi

Materi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Ikan Nila,

mie kering, tepung ikan, bungkil kedelai, bekatul, tepung terigu, minyak ikan, dan

mineral premix. Adapun komposisi nutrisi bahan baku tersebut disajikan pada

tabel 3 berikut ini:

Tabel. 1 komposisi nutrisi bahan baku.

Bahan
Protein

(%)

Lemak

(%)

Serat Kasar

(%)

Abu

(%)

BETN

(%)

Tepung Ikan 36,20 8,77 0 23,00 2,68

Tepung Kedelai 25,00 1,43 4,21 7,34 29,61

Bekatul 7,50 12,15 24,46 3,3 28,62

Tepung Terigu 12,20 0,80 0,30 0,50 86,40

Mie Kering 18,07 16,65 0,30 1,28 -

Minyak Ikan 0 1,00 0,00 0,00 0,00

Keterangan: Sahwan M.F., 2002.
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Tabel. 2 Formulasi pakan target 25%

Bahan
Bentuk (Gram)

P1 P2 P3 P4 P5

Tepung Ikan 38 38 38 38 38

Tepung Kedelai 35 35 35 35 35
Bekatul 15 15 15 15 15
Tepung Terigu 10 7,5 35 2,5 0
Minyak Ikan 1 1 15 1 1
Mineral Premix 1 1 1 1 1
Mie Kering 0 2,5 5,0 7,5 10
Jumlah Total 100% 100% 100% 100% 100%
Kadar Protein 25,18 25,33 25,48 25.62 25.77

Keterangan: P1: 0% Mie

P2: 25% Mie

P3: 50%  Mie

P4: 75% Mie

P5: 100% Mie

3.2.2 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel. 3  Nama Alat dan Fungsinya

No Alat Fungsi

1 Aerator Untuk menyuplai oksigen terlarut di
perairan

2 Akuarium Untuk wadah pemeliharaan ikan uji

3 Alat uji proksimat Untuk melihat kandungan nutrisi pada
bahan pakan dan pakan

4 DO Meter Untuk mengukur oksigen terlarut

5 Mesin cetak pellet Untuk mencetak pakan

6 Nampan Untuk menaruh bahan pakan dan ikan

7 Penggaris Untuk mengukur panjang ikan

8 Ph Meter Untuk mengukur kadar keasaman air
media
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No Alat Fungsi

9 Plastik Untuk wadah ikan

10 Seser/ Jaring Merupakan alat bantu menangkap ikan

11 Selang Sipon Untuk membuang feses ikan uji yang

mengendap

12 Thermometer Untuk mengukur kadar suhu dalam air

13 Timbangan Analitik Untuk menimbang berat ikan uji dan

bahan baku pakan.

3.3 Batasan Variabel

1. Ikan nila (oreochromis nilaticu) adalah salah satu hasil perikanan air tawar

dan memiliki morfologi tubuh pipih, sisik, besar dan kasar, kepala relatif

kecil, garis lineal lateralis, terputus dan terbagi dua, yaitu bagian atas dan

bawah memiliki lima buah sirip

2. Uji proksimat adalah cara untuk mengetahui presentase nutrient dalam

pakan berdasarkan sifat kimianya, diantaranya kadar air, protein lemak,

serat, bahan ektrak tanpa nitrogen (BETN) (Aslamsyah, 2017). Pada

penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui kandungan air, protein,

lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) serat kasar dan abu.

3. Pembuatan pakan adalah percampuran atau olahan beberapa bahan baku

pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan (Setyono, 2012).

4. Efisiensi pakan didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara

pertambahan berat ikan dengan berat pakan yang dikonsumsi selama masa

pemeliharaan yang dinyatakan dalam persen (Shafrudin, 2003).
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5. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran panjang atau berat bobot

persatuan waktu dari suatu jenis makhluk hidup. (Kamilah 2011).

6. Laju pertumbuhan spesifik (SGR) adalah sebuah perubahan ikan dalam

berat, ukuran, maupun volume seiring dengan perubahan waktu.

7. Jumlah konsumsi pakan (JKP) adalah jumlah konsumsi pakan pada ikan

yang sangat erat hubungannya pada pertumbuhan.(Rasyaf, 2003)

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah ekperimen, dengan

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) Rancangan ini dipilih karena materi

dalam pemilihan ini seragam. Dalam percobaan ini menggunakan 5 kali perlakuan

dengan 4 kali ulangan. (Mahrus Ali., et al. 2015).

P1 : 100 % tepung terigu + 0 % tepung mie

P2 : 75 % tepung terigu + 25 % tepung mie

P3 : 50 % tepung terigu + 50 % tepung mie

P4 : 25 % tepung terigu + 75 % tepung mie

P5 : 0 % tepung terigu + 100 % tepung mie

Berdasarkan perlakuan dan ulangan tersebut kemudian dibuat denah

percobaan sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Tabel.4 Denah percobaan

P1U1 P3U2 P4U3 P3U4 P2U3

P5U2 P1U4 P3U1 P3U3 P2U1

P4U2 P4U1 P4U4 P2U4 P2U2

P5U1 P1U3 P5U4 P5U3 P1U2

Keterangan P: Perlakuan, U: Ulangan
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3.5 Tahapan Penelitian

3.5.1 Persiapan

1. Persiapan bahan yaitu mie, tepung ikan, tepung kedelai, tepung terigu,

vitamin, minyak ikan, ikan nila, dan air.

2. Persiapan alat yaitu timbangan analitik, alat uji proksimat, nampan, oven,

plastik, aerator, akuarium, penggaris, mesin cetak pellet.

3.5.2 Pembuatan Tepung Mie

1) Proses pertama yaitu Persiapan bahan baku, penyortiran mie yang baik

dipergunakan sebagai bahan pakan.

2) Setelah melalui penyortiran kemudian bahan dilanjutkan dengan

penggilingan bahan baku menjadi tepung.

3.5.3 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.

3.5.4 Pembutan Pakan

1) Menyiapkan bahan - bahan penyusun pellet ikan meliputi tepung mie,

tepung ikan, tepung kedelai, tepung terigu, minyak ikan, dan premix.

2) Kemudian semua bahan penyusun pellet ikan dicampur pada wadah

hingga homogen atau rata.
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3) Bahan dicetak menggunakan alat pencetak. Diameter pelet di bentuk

berdasarkan ukuran yang terpasang pada alat pencetak. (disesuaikan

dengan bukaan mulut ikan).

4) Kemudian dilakukan penggeringan dengan mengunakan oven dengan

waktu 1 jam menggunakan suhu 50 – 60 0C, atau menggunakan sinar

matahari selama 1 - 2 hari.

3.5.5 Persiapan Wadah Penelitian

Pada penelitian ini wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

akuarium dengan ukuran 60 x 30 x 30 cm sebanyak 20 dengan volume 28 liter.

Akurium dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan air bersih. Pengisian air

dengan menggunakan air tawar yang telah diendapkan dan diaerasi dahulu selama

24 jam. Sebelum ikan nila dimasukkan ke dalam akuarium ikan ditimbang terlebih

dahulu untuk menentukan bobot awal dan lama pemeliharaan ikan nila pada

penelitian ini yaitu 40 hari.

3.5.6 Pemberian Pakan

Pakan yang yang diberikan kepada ikan uji memiliki kandungan protein

30%. Pemberian pakan pada penelitian ini secara adlibitum atau secara sekenyang

– kenyangnya yang diberikan 3 kali sehari yaitu jam 07.00, jam 12.00 dan jam

17.00.

3.5.7 Pengamatan Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran panjang atau bobot dalam suatu

waktu (Effendi, 2003). Pada penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan ini

dilakukan pengukuran setiap 10 hari sekali selama pemeliharaan berlangsung
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3.6 Parameter Utama

3.6.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR)

Untuk mengetahui laju pertumbuhan spesifik ikan uji dihitung mengikuti

rumus Effendie (1997).

SGR = lnWt – lnWo × 100%

t

Keterangan:

SGR = Laju pertumbuhan spesifik

Wt = Bobot rata – rata ikan pada saat t (gr)

Wo = Bobot rata – rata ikan saat awal percobaan

T = Jumlah hari selama percobaan

3.6.2 JKP

Rumus untuk menghitung jumlah Konsumsi Pakan (JKP) menurut kandida

(2013), sebagai berikut:

FC = F2 – F1 (gr)

Keterangan:

FC = Konsumsi pakan

F1 = Berat awal pakan

F2 = Berat pakan akhir

3.6.3 Efisiensi Pakan

Rumus untuk menghitung efisiensi pakan menurut (Afrianto dkk, 2005)

adalah sebagai berikut:

Em = (Wt + D) – Wo x 100%

F
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Keterangan:
Em = Efisiensi makanan ikan
Wt = Bobot ikan uji pada akhir peneliatian pada (gr)
Wo = Bobot ikan uji pada awal penelitian (gr)
D = Bobot total ikan yang mati selama pemeliharaan (gr)
F = jumlah pakan yang diberikan (gr)

3.7 Parameter Penunjang

Parameter penunjang penelitian ini meliputi analisis proksimat dan

kualitas air (pH, DO (Dissolved Oxygen), Suhu), dan SR (Survival Rate) dengan

rumus sebagai berikut:

SR = Nt x 100%

No

Keterangan:

SR = Survival Rate (tingkat kehidupan
Nt = Jumlah ikan  yang hidup pada akhir
No = Jumlah ikan yang hidup pada awal
Sumber: jurnal penelitian
3.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis variasi (ANOVA)

menggunakan EXCEL, dengan taraf signifikan 99%. Apabila hasil analisis

menunjukan perbedaan yang nyata, maka akan dilanjutkan dengan Uji Beda

Terkecil (BNT). Uji BNT dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan antara

perlakuan, sehingga dapat diketahui perlakuan mana yang terbaik.




