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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari  – 9 Maret 2018  

bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Tabel 2. 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 kedalam air 

4 Batu Aerasi Untuk membuat gelembung gas di dalam air 

5 Polybag Untuk menutup semua sisi yang ada pada akuarium 

6 Saringan Halus Untuk menyaring feses ikan uji  

7 Seser Untuk sortir ukuran ikan uji 

8 Selang sipon Untuk membuang feses dan sisa pakan ikan uji yang 

terendap dalam air 

9 Wadah Pakan Untuk menyimpan pakan 

10 Botol Film Untuk menyimpan feses ikan uji 

11 Sectio set Untuk mengambil feses yang ada pada saringan 

halus 

12 T. Analitik Untuk menimbang bobot ikan uji dan bobot pakan 
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No. Nama Alat Fungsi 

13 Kertas Saring Untuk menghilangkan kadar air yang terdapat pada 

feses ikan uji 

    

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ikan sidat sidat (Anguilla bicolor) ukuran elver dengan bobot rata-rata 7 

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 merupakan hewan yang termasuk ke dalam famili Anguillidae. 

Tubuh sidat memanjang dan dilapisi sisik kecil berbentuk memanjang. Susunan 

sisiknya tegak lurus terhadap panjang tubuhnya. Sirip dibagian anus menyatu dan 

berbentuk seperti jari-jari yang terlihat lemah. Sirip dada terdiri atas 14-18 jari-jari 

sirip (Suitha dan Suhaeri, 2008). Ukuran ikan rata-rata yang digunakan 7-9 cm. 

2. Pakan  

Pakan yang digunakan adalah pakan bentuk pasta yang bahan bakunya 

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

tepung Poultry By-Product Meal (PBM). 
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3. Daya Cerna 

Daya cerna merupakan persentase nutrient yang diserap dalam saluran 

pencernaan yang hasilnya akan diketahui dengan melihat selisih antara jumlah 

nutrisi yang dikonsumsi dengan jumlah nutrient yang dikeluarkan dalam feses 

(Handajani dan Widodo, 2010).  

4. Jumlah  Konsumsi Pakan 

Jumlah konsumsi pakan ditentukan dengan mengurangi jumlah pakan total 

pakan awal dengan jumlah pakan yang tersisa pada akhir pemeliharaan ikan sidat 

(Takeuchi, 1988 dalam Gunadi et.al., 2013) 

5. Meat Bone Meal (MBM)  

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

baku pakan yang terbuat dari hasil pengolahan limbah hewan ternak. Kandungan 

protein yang terdapat pada MBM berkisar antara 45-55%, (Lovell, 1989 dalam 

Manurung 2011 ) 

6. 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. Kandungan protein dari PBM rata-rata 

adalah 61% (Hertrampf JW, 2000).  

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

sebagaimana menurut  Sutedi (2009) tujuan dari penelitian eksperimen yaitu 

untuk menguji efektifitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau 
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media pelajaran, sehingga hasilnya bisa diterapkan  jika memang baik atau tidk 

baik dalam pengajaran sebenarnya, sedangkan menurut  Zulnaidin (2007) dalam 

metode eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab 

akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada beberapa 

kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol perbandingan. 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu 

pencatatan pengamatan secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki baik 

pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan 

yang khusus diadakan (Surakhmad, 2004). 

3.5 Rancangan Percobaan  

Rancangan penelitian yang digunakan merupakan rancangan acak lengkap 

karena dalam percobaan ini hanya menggunakan satu faktor atau disebut juga 

faktor tunggal sehingga bahan percobaan bersifat homogen (Sastrosupadi, 2004). 

Nilai-nilai pengamatan hasil percobaan Rancangan Acak Lengkap secara umum. 

Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002) dinyatakan dalam model matematika: 

 

 

Dimana 

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

µ : Nilai tengah (rata-rata) umum 

Γi  : Pengaruh perlakuan ke-i 

𝜀ij  : Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
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3.5.1 Perlakuan 

Pada penelitian ini menggunakan 3 perlakuan yang masing-masing 

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

wadah percobaan yaitu akuairum. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

sebelumnya. Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian 

pakan yang berbeda pada ikan sidat stadia elver, yaitu : 

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

Perlakuan 2 : Pemberian pakan berupa pakan kerapu70% + Meat Bone Meal 

(MBM) 30%. 

Perlakuan 3 : Pemberian pakan berupa pakan kerapu 70% +  Poultry By-Product 

Meal (PMB)  30%. 

 

3.5.2 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

      

          

 

Gambar 3. Denah Percobaan 

Keterangan : 

P1 – P3  = Perlakuan 1 sampai 3 

U1 – U3 = Ulangan 1 sampai 3 

P1 U1 

P1 U2 

P1 U3 P2 U2 

P2 U1 

P3 U1 

P3 U3 

P2 U3 P3 U2 



23 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diltabulasi dan dianalisis 

melalui sidik ragam atau analisa variansi (ANOVA) dengan uji F selang 

kepercayaan 95% untuk menentukan pengaruh atau tidaknya perlakukan terhadap 

hasil penelitian. Adapun parameter utama yang akan dianalisis adalah daya cerna 

protein dan ekskresi amonia ikan Sidat. Jika analisis data 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. Adapun analisis data disajikan dalam tabel analisa sidik ragam sebagai 

berikut.     

Tabel 3. Analisa Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 

Db Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hitung F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/ 

KTG 

Fα (dbP, dbG) 

Galat Y(nr-1) JKG KTG    

Total tr-1 JKT     

Sumber: Mattjik dan Sumertajaya (2002) 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Persiapan Media 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini berupa 9 unit akuarium 

berbahan dasar kaca dengan ukuran 60 x 30 x 20cm. Sebelum digunakan, wadah 

dan peralatan terlebih dulu dicuci hingga bersih dan kering.Setelah itu, bagian luar 

akuarium dilapisi polybag (plastik hitam) dengan tujuan agar ikan sidat dapat 

hidup sesuai dengan habitat aslinya yang mana ikan sidat tersebut merupakan ikan 

nocturnal dan juga supaya sinar matahari tidak menembus ke dalam air sehingga 

suhu air dalam akuarium dapat terjaga kestabilannya. Setelah akuarium tersebut 

kering, kemudian diisi dengan air tawar setinggi 20 cm untuk tiap–tiap akuarium 

yang kemudian pada masing-masing akuarium dilengkapi dengan aerasi. 

Akuarium yang telah berisi air tersebut lalu didiamkan selama 24 jam sebelum 

ikan uji ditebar. 

3.7.2 Persiapan Pakan 

Persiapan pakan uji dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:  

a) karakterisasi bahan baku pakan ikan uji berupa pakan komersil, pakan tepung 

Meat and Bone Meal (MBM), dan pakan tepung Poultry By-Product Meal 

(PBM). 

b) Uji proksimat bahan baku pakan uji berupa pakan komersil, pakan tepung Meat 

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

c) Pembuatan formulasi pakan dengan menambahkan bahan perekatberupa CMC 

(Carboxymethyl cellulose) dan Cr2O3 yang bertujuan sebagai indikator 

pencernaan. 
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d) Penentuan komposisi bahan baku pakan ikan uji, berdasarkan hasil uji 

proksimat dengan perbandingan dan komposisi sebagai berikut: 

Tabel  4. Perbandingan dan komposisi bahan pakan uji 

No Bahan 

baku 

Pakan acuan  

100% (gr) 

Pakan acuan 70% 

+ MBM 30 % (gr) 

Pakan acuan 70% 

+ PBM 30 % (gr) 

1 Pakan 

komersial 

(kerapu) 

96,4 66,4 66,4 

2 Tepung 

MBM 

0 30 0 

3 Tepung 

PMB 

0 0 30 

4 CMC 3 3 3 

5 Cr2O3 0,06 0,06 0,06 

 Total  100 gr 100 gr 100 gr 

 

e) Pembuatan pakan ikan uji sesuai dengan formulasi pakan dalam bentuk pasta  

3.7.3 Persiapan Ikan Uji 

Ikan uji yang akan digunakan yaitu benih ikan sidat yang berasal dari 

Cilacap, Jawa Barat dengan berat rata-rata 7 gram. Sebelum digunakan untuk 

penelitian, ikan uji di aklimatisasikan terlebih dahulu di lingkungan baru ke dalam 

bak fiber glass. Pada saat itu juga ikan diadaptasikan selama 2 bulan dan diberikan 

pakan selama 3 kali dalam sehari. Setelah proses aklimatisasi selesai, ikan uji 

tersebut dipilih dengan ukuran yang seragam dan juga dipilih untuk ikan yang 

kondisinya memungkinkan untuk dilakukannya penelitian. Ikan uji yang telah 

dipilih lalu dipindahkan ke dalam akuarium uji dan dipuasakan selama 24 jam 
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untuk menghilangkan sisa pakan yang terdapat dalam tubuh. Sebelum dimasukkan 

ke dalam akuarium, ikan uji terlebih dahulu ditimbang bobot tubuhnya. 

3.7.4 Pelaksanaan Penelitian 

Ikan uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ikan sidat 

dengan bobot awal rata-rata 7 gr/ekor. Ikan uji dibagi ke dalam 3 perlakuan 

dengan masing-masing perlakuan 3 kali ulangan. Jumlah ikan yang akan 

dipelihara sebanyak 20 ekor ikan per akuarium yang bervolume 36 liter. Frekuensi 

pemberian pakan sebanyak dua kali sehari. Setelah masa adaptasi berakhir, ikan 

dipuasakan selama 24 jam untuk menghilangkan sisa pakan dalam saluran 

pencernaan ikan. Selanjutnya ikan dipelihara selama 20 hari dan diberikan pakan 

uji yang mengandung indikator Cr2O3. Pemberian pakan dilakukan secara at 

satiation (sampai kenyang) dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak tiga 

kaliper hari (Watanabe, 1988). Pengumpulan feses dilakukan selama 20 hari dan 

feses yang dikumpulkan disimpan dalam lemari pendingin (freezer) untuk 

menjaga kesegarannya. Feses yang telah terkumpul kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan suhu ruang selama 4-6 jam. Pengukuran kadar Cr2O3 dalam feses 

menggunakan spektrofotometer yang memiliki panjang gelombang 350 nm. 
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3.8 Parameter Uji 

a. Kecernaan Protein 

Koefisien ketercernaan protein (KKProt) dalam pakan uji dihitung dengan 

rumus Takeuchi (1988) dalam Gunadi et.al., (2013) sebagai berikut: 

KKProt (%) = 100 x (1- 

CP x NF 

) 

CF x NP 

 

Keterangan:  

 KKProt = koefisien ketercernaan protein (%)  

 CP    = kadar Cr2O3 dalam pakan (%) 

 CF    = kadar Cr2O3 dalam feses (%) 

 NP    = kadar protein dalam pakan (%) 

 NF    = kadar protein dalam feses (%) 

b. Kecernaan Total 

Koefisien ketercernaan total (KKPtol) dalam pakan uji dihitung dengan 

rumus Takeuchi (1988) dalam Gunadi et.al., (2013) sebagai berikut: 

KKPtol (%) = 100 x (1- 

CP  

) 

CF  

 

Keterangan:  

 KKPtol = koefisien ketercernaan total (%)  

 CP    = kadar Cr2O3 dalam pakan (%) 

 CF    = kadar Cr2O3 dalam feses (%) 
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c. Jumlah Konsumsi Pakan

Jumlah konsumsi pakan adalah sejumlah pakan yang diberikan yang 

dikonsumsi oleh ikan. Cara penentuan  jumlah konsumsi pakan ditentukan dengan 

mengurangi jumlah pakan total pakan awal dengan jumlah pakan yang tersisa 

pada akhir pemeliharaan (Takeuchi, 1988 dalam Gunadi et.al., 2013) 

JKpakan  = a’-b 

Keterangan: 

JKpakan = koefisien jumlah konsumsi pakan 

a’  = jumlah pakan total pakan awal 

b  = jumlah pakan yang tersisa pada akhir pemeliharaan 
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