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          BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2018, di Laboratorium 

Perikanan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel 1 

dibawah ini : 

Tabel 1. materi yang digunakan dalam penelitian  

No          Bahan        Keterangan 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ikan mas koki 

Air 

Tepung  Spirulina  platensis 

Pakan  pellet 

Tepung terigu 

Methylen blue 

Garam 

 

Sebagai media uji 

media hidup ikan 

30 gram 

Sebagai pakan ikan 

Untuk Perekat pakan 

Merendam ikan 

Menghilangkan patogen 

3.2.2 Alat 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Peralatan yang di gunakan dalam penelitian 

No     Alat                     Keterangan 

1 

2 

Aquarium 

pH meter 

Tempat wadah penelitian/ pemeliharaan 

Alat pengukur pH air 

3 DO Alat  pengukur kandungan oksigen 

4 

5 

6 

Aerator 

Selang sifon 

Serok 

Untuk menjaga kandungan oksigen  

Untuk membuang sisa metabolisme 

Alat untuk menangkap ikan 

7 

8 

9 

Thermometer 

Timbangan Analitik 

Penggaris 

Alat pengukur suhu air 

Alat untuk menimbang berat ikan 

Alat untuk mengukur panjang ikan 
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3.3.Batasan Variabel 

a. Spirulina platensis adalah organisme mikroskopis dan merupakan prokariot 

berfilamen (Belay, 2002). Spirulina platensis mengandung protein dalam 

jumlah yang cukup tinggi. Kandungan protein Spirulina platensis bervariasi 

dari 50%, hingga 70% dari berat keringnya. Spirulina platensis merupakan 

salah satu dari banyaknya pakan alami yang di jadikan bahan penelitian 

khususnya pada pertumbuhan. Ganggang ini memiliki kandungan nutrisi 

yang cukup tinggi dengan potensi kandungan protein dan vitaminnya 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein sel tunggal (PST) 

(Susanna et al., 2007).   

b. Ikan Mas Koki (Carrasius auratus) merupakan salah satu dari banyaknya 

ikan hias yang mempunyai bentuk dan warna yang sangat unik. Selain 

memiliki keunikan tersendiri, ikan Mas koki juga merupakan salah satu ikan 

hias yang banyak diminati dikalangan pecinta ikan hias dan memiliki nilai 

harga yang cukup tinggi. Ikan Mas koki yang akan digunakan berukuran 

panjang 6 cm dengan bobot 7g. 

c. Pertumbuhan sebagai pertambahan dalam volume dan berat dalam waktu 

tertentu (Handajani dan Widodo, 2010).  

d. Kualitas air yang diukur pada penelitian ini adalah suhu dan pH, dan DO. 

3.2. Metode Penelitian  

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen (percobaan). Menurut Hanafiah (2010) metode eksperimen adalah 

suatu alat penelitian yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu yang belum 
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diketahui atau untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang diajukan. Metode 

eksperimen dilakukan untuk menguji tingkat pertumbuhan ikan yang 

menggunakan nilai kosentrasi tepung Spirulina platensis yang berbeda di 

campurkan dalam pakan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara 

observasi langsung, yaitu dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006). Observasi dilakukan 

menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh 

peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara 

ilmiah. 

3.4.Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuannya meliputi 

penambahan tepung Spirulina platensis dengan jumlah yang berbeda dalam pakan 

yang diujikan pada ikan mas koki (Carassius auratus). Perlakuan tersebut adalah 

sebagai berikut :  

Perlakuan 1 : Perlakuan tanpa pemberian tepung Spirulina platensis 

Perlakuan 2 : Pemberian tepung Spirulina platensis konsentrasi 1% pada pakan 

Perlakuan 3 : Pemberian tepung Spirulina platensis konsentrasi 2 % pada pakan 

Perlakuan 4 : Pemberian tepung Spirulina platensis konsentrasi 3 % pada pakan 

Perlakuan 5 : Pemberian tepung Spirulina platensis konsentrasi 4% pada pakan 

Perlakuan 6 : Pemberian tepung Spirulina platensis konsentrasi 5% pada pakan 
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Tabel 3. Denah percobaan  

P1U1 P6U3 P2U2 P3U2 P4U1 P3U3 

P3U3 P2U1 P5U1 P4U3 P6U1 P1U2 

P1U3  P2U3 P3U1 P4U2 P5U2 P5U3 

 

3.5.  Analisis Data 

Hasil penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan untuk membandingkan perlakuan mana yang 

memberikan hasil yang terbaik (Kusriningrum, 2008).  

3.6.  Prosedur kerja 

a) Persiapan media 

Persiapan air media merupakan hal yang cukup penting dalam 

pemeliharaan ikan. Air sebagai media hidup ikan sebelum digunakan, 

dilakukan treatment/ perlakuan terlebih dahulu. Adapun tahapan yang 

dilakukan selama penelitian dalam melakukan persiapan air media. Akuarium 

yang akan digunakan dicuci dan disikat hingga bersih, kemudian dibilas dan 

dikeringkan. Setiap akuarium diisi air dengan ketinggian 75% dari volume 

akuarium dan dilengkapi dengan instalasi aerasi yang berfungsi untuk 

mengurangi jumlah karbon dioksida, dan mengurangi kandungan konsentrasi 

gas terlarut. Air diendapkan kurang lebih selama 1 hari. Selanjutnya, air 

digunakan sebagi media uji dalam akuarium. Ketika pengambilan air, aerator 

dimatikan sehinggga sisa-sisa metabolisme dalam air mengendap. 
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b) Ikan Uji 

Persiapan Ikan Uji Ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ikan 

Mas koki (Carassius auratus) yang berukuran  ± 5-6 cm dengan berat ± 7 gram 

(berasal dari induk yang sama, umur yang sama dan ukuran yang sama). 

Sebelum ikan dimasukan ke dalam wadah uji, ikan terlebih dahulu diadaptasi 

selama dua hari. Selama adaptasi ikan uji diberi perlakukan sama seperti 

pemberian pakan pelet. Setelah adaptasi, ikan ditebar sebanyak 5 ekor per 

akuarium/media uji. Pengamatan pertumbuhan dilakukan 7 hari sejak ikan uji 

dimasukan kedalam media. Pengamatan dilakukan selama 30 hari. 

c) Pembuatan Pakan 

Pakan yang digunakan selama penelitian berupa pakan buatan pelet ikan 

hias yang dicampur dengan Spirulina platensis sesuai dengan perlakuan. 

Adapun tahapan pencampuran spirulina platensis dalam pakan ialah :  

- Tepung Spirulina platensis sesuai dosis terlebih dahulu dicampur dengan 

tepung terigu (2 – 3 g/250 g pakan) dalam satu wadah dan diaduk sampai 

merata. 

 - Kemudian, tepung Spirulina platensis yang telah diaduk merata dengan 

tepung terigu diberi air dengan dosis 50ml/250 g pakan. 

 - Selanjutnya, pakan dituang ke dalam wadah tepung Spirulina platensis 

bersama tepung terigu yang telah dilarutkan dalam air. 

- Lalu diaduk campuran tersebut, sampai seluruh tepung Spirulina platensis 

lengket merata pada pakan. 
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  - Jika seluruh tepung Spirulina platensis sudah lengket kemudian dikering 

anginkan campuran tersebut sampai kering selama 30 – 60 menit. 

- Jika selama pengeringan terjadi perubahan warna dan bau maka pakan 

tersebut dibuang dan harus dibuat kembali. 

d) Pemeliharaan dan Pemberian Pakan 

Pemeliharaan dilakukan selama 30 hari. Frekuensi pemberian pakan 

yaitu tiga kali sehari yaitu pukul 08.00 wib, 13.00 wib dan 16.00 wib. 

e) Pengamatan Pertumbuhan 

Pengamatan yang dilakukan adalah pengukuran pertumbuhan berat dan 

pertumbuhan panjang ikan mas koki menggunakan timbingan digital dan 

penggaris. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari pada pukul 08.00 wib. 

f) Pergantian Air dan pengontrolan Kualitas Air 

Pergantian air dilakukan setiap 7 hari sekali sebelum pemberian pakan. 

Pengontrolan media pemeliharaan dilakukan setiap 3 hari dengan menyipon sisa 

pakan yang mengendap pada dasar akuarium. Parameter kualitas air yang 

diamati selama penelitian adalah suhu, pH dan DO seminggu sekali.  

3.7.  Parameter yang diamati atau diukur 

3.7.1. Pertambahan panjang  

Pertambahan panjang dihitung menggunakan rumus menurut Effendi 

(2002) : 

L= Lt - L0 
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Keterangan : 

L    : Pertumbuhan panjang (cm) 

Lt   : Panjang ikan akhir (cm)  

Lo  : Panjang ikan awal (cm)   

3.7.2. Pertumbuhan berat 

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan bobot 

menurut Effendie (2002) adalah :  

W = Wt – Wo 

Keterangan :  

W   : Pertumbuhan bobot mutlak (g) 

Wt  : Bobot ikan akhir (g)  

Wo : Bobot ikan awal (g) 

3.7.3. Parameter Penunjang 

Parameter penunjang dalam penelitian adalah pengukuran kualitas air 

yaitu suhu, pH, dan DO. Penghitungan terhadap suhu dan pH Kualitas air 

selama masa pemeliharaan dijaga agar tetap stabil, yaitu dengan dilakukan 

penyiponan setiap pagi hari sebelum pemberian pakan dan sore hari. 

Penyiponan dilakukan hingga air berkurang sebanyak 20% dari volume total 

air. Pengukuran suhu dan pH dan DO dilakukan setiap 7 hari sekali. 




