
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 – selesai di 

Laboratorium Perikanan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1 Hymocytometer Untuk menghitung Spirulina sp. 

2 Hand Counter Untuk menandai hitungan 

3 Mikroskop  Untuk melihat Spirulina sp. 

4 Refaktometer Untuk mengukur salinitas 

5 Termometer Untuk mengukur suhu 

6 pH Meter Untuk mengukur pH 

7 Pipet Tetes Untuk mengambil cairan 

8 Gelas Ukur Untuk menakar cairan 

9 Wadah Kultur 1 liter Untuk tempat kultur Spirulina sp. 

10 Aerator Untuk penyuplai oksigen terlarut 

11 

12 

13 

Lampu LED TL 

Pipet volume 

Autocalve 

Untuk pencahayaan kultur 

Alat ukur pengambil sample cair 

Untuk mensterilkan alat 

 

3.2.2. Bahan  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 2 

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Materi Kegunaan 

1 Pupuk Walne Untuk pupuk kultur Spirulina sp. 

2 Air Tawar Untuk media kultur Spirulina sp. 

3 Air Laut Untuk media kultur Spirulina sp. 

4 Akuades Untuk sterilisasi alat 

5 Sabun Untuk mencuci alat 

6 Kaporit Untuk sterilisasi alat 

7 Alkohol Untuk sterilisasi alat 

8 Tisu Untuk mengeringkan alat 
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3.3. Batasan Variabel  

 

1. Spirulina sp. Merupakan mikroalga yang termasuk dalam kelas chlorophyceae, 

terdapat di perairan indonesia dan sudah dapat dibudidayakan untuk 

dikonsumsi oleh ikan, udang ,kerang, ikan hias sebagai pakan alami (Gusrina, 

2008). 

2. Aryati (1998) dalam Hayati (2014) mengatakan bahwa Spirulina sp. ialah salah 

satu mikroalga euryhaline. Spirulina sp. dapat tumbuh baik pada salinitas 15 – 

20 ppt (Haryati, 2008).  

3. Pertumbuhan Spirulina sp. memiliki fase-fase pertumbuhan, yaitu fase lag, fase 

logaritmik, fase penurunan laju pertumbuhan, fase stasioner dan fase kematian 

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995 dalam Hidayati, 2014). 

3.4. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Latipun (2002), penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 

dengan manipulasi yang tujuannya untuk mengetahui akibat yang dihasilkan dari 

manipulasi yang dilakukan terhadap prilaku individu yang diamati. Perlakuan 

yang diberikan dengan menjadikan nilai optimum salinitas Spirulina sp. sebagai 

nilai tengah sehingga penelitian yang dilakukan menggunakan perlakuan 10, 15, 

20, 25 ppt. 
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3.4.1. Denah Penelitian 

Adapun denah penelitian yang di gunakan dapat dilihat pada gambar 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah penelitian 

Keterangan :  

A = Perlakuan 1 dengan salinitas 10 ppt 

B = Perlakuan 2 dengan salinitas 15 ppt 

C = Perlakuan 3 dengan salinitas 20 ppt 

D = Perlakuan 4 dengan salinitas 25 ppt  

U = Ulangan yang di berikan untuk tiap perlakuan  

3.5.  Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Penelitian 

A. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 Sterilisasi dilakukan dengan membersihkan alat serta bahan yang akan 

digunakan untuk kultur mikroalga dari mikroorganisme ataupun bahan kimia yang 

dapat menggangu pertumbuhan mikroalga.  

 Peralatan kultur yang disterilisasi meliputi peralatan gelas, peralatan 

berbahan plastik, selang dan wadah kultur. Peralatan kultur yang akan digunakan 

A U3 

  

D U2 

aerator 

Wadah kultur Lampu TL 

LED 

B U3 B U2 A U2 C U3 B U1 

D U1 

C U2 

A U1 C U1 D U3 
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dicuci dengan sabun cuci sampai bersih kemudian dibilas dengan air tawar dan 

dikeringkan. Peralatan yang terbuat dari kaca tahan panas harus ditutup dengan 

kapas dan kasa, kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan disterilisasi 

menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit. Sterilisasi peralatan 

yang tidak tahan panas dan berukuran besar dapat dilakukan dengan melakukan 

perendaman menggunakan larutan kaporit dengan konsentrasi 40 ppm. Sterilisasi 

laboran dilakukan dengan menyemprot alkohol 70% pada kedua tangan untuk 

menghindari kontaminasi pada mikroalga ketika laboran berinteraksi dengan 

kultivan. 

B. Sterilisasi Air Laut dan Air Tawar Sebagai Media Kultur 

 Air laut yang digunakan dalam penelitian berasal dari penyedia komersil 

dengan salinitas awal sebesar 40 ppt, sedangkan air tawar berasal dari air sumur 

bor. Sterilisasi air laut dan air tawar dilakukan guna memperkecil jumlah 

kontaminan berupa mikroorganisme lain yang terdapat di dalamnya. Cara yang 

digunakan untuk mensterilisasi air laut ini dengan kaporit 20 ppm selama 24 jam 

dan diberi aerasi. Pada proses sterilisai berikutnya memberikan Natrium 

Thiosulfat 10 ppm untuk menghilangkan kandungan kaporit pada air laut tersebut. 

Air laut yang sudah steril disimpan dalam wadah steril dan tertutup rapat sebelum 

digunakan sebagai media kultivasi, air laut diaerai selama 24 jam. 
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C. Penyiapan Bibit Spirulina sp. 

 Bibit awal Spirulina sp. digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

BPBAP Situbondo. Bibit Spirulina sp. kemudian diaklimatisasi dengan tempratur 

ruang kultur selama 1 hari dengan menambahkan udara melalui aerator. 

Kemudian berdasarkan stock kultur 1 liter tersebut disusun 12 kultur perlakuan 

Spirulina sp. yang akan di gunakan dalam penelitian. Suryati (2002) 

mengemukakan bahwa kepadatan optimum untuk kultur Spirulina sp. adalah 104 

sel/ml. Perhitungan jumlah bibit Spirulina sp. yang diperlukan untuk kultur dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Ekawati, 2005) : 

𝐕𝟏 =
𝐍𝟐 𝐗 𝐕𝟐

𝐍𝟏
 

Keterangan :  

V1 = Volume Spirulina sp. penebaran awal (ml) 

V2 = Volume media kultur (ml) 

N1 = Kepadatan bibit/stock Spirulina sp. (sel/ml) 

N2 = Kepadatan Spirulina sp. yang dikehendaki (sel/ml) 

D. Pengenceran  

Pengenceran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan 

salinitas yang diinginkan dengan cara mencampurkan air laut dan air tawar. 

Pengenceran ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

V1 x N1 = V2 x N2 

Keterangan : 

V1 = Volume yang diingikan 

V2 = Volune air yang dibutuhkan 

N1 = Salinitas awal air 

N2 = Salinitas yang diinginkan 
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Salinitas median disesuaikan dengan perlakuan yang diberikan, yaitu 10 ppt, 

15 ppt, 20 ppt, dan 25 ppt. 

E. Penyiapan pupuk 

Pupuk berfungsi sebagai sebagai sumber nutrisi pertumbuhan sel Spirulia sp. 

dalam medium kultur. Kadar pupuk Walne yang digunakan adalah 1 ml/liter air 

media kultur.  Kemudian dilarutkan dalam air media kultur Spirulia sp. yang akan 

digunakan. Langkah yang sama dilakukan sehingga diperoleh 12 ml larutan untuk  

kultur dengan pupuk yang sama. 

Pemberian dosis harus sesuai dengan skala kultur yang dilakuakan, 

kandungan pupuk yang terlalu sedikit ataupun berlebihan akan menghambat 

prtumbuhan Spirulina sp. Menurut Hastuti dan Handajani (2001) dalam Buwono 

(2018) menyatakan bahwa pemberian nutrien pada media dalam jumlah berlebih 

maka akan bersifat racun yang dapat menghambat pertumbuhan. Subarijanti 

(2005) dalam Buwono (2018) menambahkan semakin tinggi dosis pemberian 

pupuk pada media kultur mikroalga maka tingkat kekeruhan juga semakin tinggi, 

dimungkinkan fosfat dalam media tidak termanfaatkan. Tingkat kekeruhan yang 

tinggi dapat menyebabkan rendahnya penetrasi cahaya dan menyebabkan 

terganggunya proses fotoautotrofik dari mikroalga.  

F. Persiapan media kultur 

Penelitian dilakukan di ruang kultur tertutup dengan perlakuan sebagai 

berikut, volume total kultur yang diinginkan pada masing-masing gelas kultur 

adalah 1 liter. Pertama, masing-masing gelas kultur ditandai sesuai dengan urutan 

perlakuan perbedaan salinitas, kemudian dilakukan pengenceran terhadap air laut 



 
 

16 
 

hingga didapat salinitas yang diinginkan, selanjutnya hasil dari pengenceran di 

masukan ke dalam wadah kultur dan diberi pupuk walne sebanyak 1 ml/L. 

Kemudian diberi airasi dan ditutup beberapa saat, ketika pupuk dirasa sudah 

merata masukan bibit Spirulina sp. dengan kepadatan 10.000 sel/ml.  

3.5.2. Pelaksanan Penelitian 

A. Parameter yang Diamati 

 Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah waktu 

terjadinya fase  dan pertumbuhan sel Spirulina sp. (sel/ml) setiap hari selama 

masa kultur, kemudian parameter tambahan yang diamati yaitu parameter kualitas 

air, meliputi suhu media kultur (oC) dan pH media kultur. 

3.5.3. Pengambilan Data 

A. Perhitungan Kepadatan Sel Spirulina sp. 

Kepadatan sel Spirulina sp. dihitung menggunakan haemocytometer setiap hari 

selama masa pengamatan yang dilakukan setelah penebaran awal  

Adapun tahapan dalam perhitungan adalah sebagai berikut : 

1. haemocytometer yang akan digunakan dibersihkan menggunakan air dan 

dikeringkan dengan menggunakan tissue, kemudian dipasang gelas penutup 

diatasnya. 

2. Sebanyak 1 ml sel Spirulina sp. diambil, kemudian diteteskan pada bagian parit 

melintang hingga penuh dan tersebar merata, selanjutnya kepadatan sel 

dihitung dengan bantuan mikroskop dengan perbesaran 40 kali dan 

handcounter. 
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N = 
∑𝑛

25
  × 25 × 104 

 

V1= 
V2 ×N2

N1
 

 

3. Spirulina sp. dihitung berdasarkan satu sinusoid/gelombang dimana dalam satu 

gelombang terdapat satu lembah dan satu bukit. 

4. Kepadatan sel dihitung menggunakan rumus kotak sedang menurut Susanti, et 

al., (2013) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

 N = Jumlah sel mikroalga yang terhitung (sel/ml) 

 ∑n  = Jumlah sel mikroalga yang terhitung 

 25 = Jumlah kotak dalam pengamatan Spirulina sp. 

 104 = Volume kerapatan sel kotak (chamber) 

5. Volume inokulum yang dibutuhkan untuk inokulasi dihitung menggunakan 

rumus menurut Chien (1992) sebagai berikut : 

  

  

 Keterangan : 

 V1 = Volume inokulum yang digunakan (ml) 

 N1 = Kepadatan sel inokulum Spirulina sp. yang terhitung (sel/ml) 

 V2 = Volume media yang akan digunakan (ml) 

 N2 = Kepadatan sel inokulum Spirulina sp. yang dibutuhkan (sel/ml) 

B. Pengkuran Parameter Kualitas Air 

Pengukuran temperatur media kultur dilakukan dengan menggunakan 

termometer air raksa. Salinitas setiap kultur pada masing-masing tahap penelitian 
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diukur menggunakan refractometer. Derajat keasaman atau pH setiap kultur 

Spirulina sp. diukur dengan menggunakan kertas indikator pH universal. Hasil 

pengukuran kualitas air yang dicatat ketika pengamatan kelimpahan sel Spirulina 

sp. dilakukan. 

3.6.  Metode Analisa Data  

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan ditabulasi 

dalam bentuk tabel dan grafik. Data kelimpahan sel Spirulina sp. diolah secara 

statistik menggunkan analisis sidik ragam dalam RAL (Rancangan Acak 

Lengkap). Apabila dari hasil analisis sidik ragam diketahui perlakuan 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, maka dilakukan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antar 

perlakuan. 


