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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016 sampai  29 Juni  2016 

bertempat di Laboratorium Perikanan SMKN 1 Ngadirojo, Pacitan dan Laboratorium 

Nutrisi, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian – Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi 

Tabel.3 Materi Penelitian 

No Materi Kegunaan 

1 Air Tawar Sebagai media pemeliharaan ikan patin  

2 Bungkil Buji Jarak Pagar Sebagai bahan utama pembuatan pakan ikan 
patin 

3 Ikan Patin  Sebagai objek yang dipelihara 

4 Tepung Ikan  Sebagai bahan tambahan pembuatan ikan patin 

5 Tepung Bungkil Kedelai  Sebagai bahan utama pembuatan pakan ikan 
patin 

6 Fish Oil Sebagai bahan tambahan pembuatan pakan ikan 
patin 

7 Bekatul  Sebagai bahan tambahan pembuatan pakan ikan 
patin 

8 Tepung Tapioka Sebagai bahan tambahan pembuatan pakan ikan 
patin 

9 Premix Sebagai bahan tambahan pembuatan pakan ikan 
patin 



19 
 

10 Ethanol Bahan untuk menghilangkan racun 
(Phorbolester) pada BBJP ( Bungkil Biji Jarak 
Pagar) 

11 N-Hexsane Bahan untuk menghilangkan minyak pada BBJP 
( Bungkil Biji Jarak Pagar) 

 

3.2.2 Alat 

Tabel. 4 Alat untuk penelitian 

No Alat Kegunaan 

1 Akuarium Sebagai media untuk pemeliharaan ikan patin 

2 Aerator Untuk pemberian oksigen pada ikan patin 

3 Timbangan Analitik Untuk menimbang pakan ikan patin 

4 DO meter Untuk mengukur DO pada perairan 

5 Selang Sifon  Untuk menyipon sisa-sisa pakan pada akuarium 

6 pH meter Untuk mengukur pH pada suatu perairan 

7 Thermometer Untuk mengukur suhu pada suatu perairan 

8 Magnetic Stired Untuk proses detoksifikasi BBJP 

9 Gelas Ukur  Untuk proses detoksifikasi dan pembuatan pakan 

10 Beaker Glass Untuk proses detoksifikasi dan pembuatan pakan 

11 Kertas Saring Untuk menyaring bahan-bahan yang dianalisa 
proksimat 

12 Seser/ Jaring Untuk pengambilan ikan /  sampling ikan patin 

13 Oven Untuk mengoven bahan penelitian 

14 Destilasi  Alat yang digunakan untuk retensi protein  

15 Destruksi Alat yang digunakan untuk retensi protein 

16 Eksikator Alat yang digunakan untuk retensi protein 

17 Buret Untuk proses analisa proksimat 

18 Erlemeyer Untuk proses analisa proksimat 

19 Statif Untuk proses analisa proksimat 
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20 Klem Untuk proses analisa proksimat 

21 Labu Soxhlet Untuk proses analisa proksimat 

22 Crossable Porselin Untuk proses analisa proksimat 

 

Tabel 5. Alat dan bahan analisis 

Analisis Alat Bahan Metode 

Kadar protein Timbangan analitik, Labu 

destilasi (250 ml), Gelas 

ukur (25 ml, 50 ml), Alat 

untuk destilasi, Pipet 

volume 5 ml, Buret 25 ml, 

Labu kjehdahl 

H2SO4, 

katalisator, 

aquadest, NaOH 

50%, HCL 

Kjeldahl 

Kadar lemak Alat ekstraksi soxhlet, labu 

khusus untuk lemak, oven, 

waterbath, timbangan 

analitik, eksikator, penjepit 

Acetone, ether, 

kloroform, 

kertas saring. 

Ekstrasi soxhlet 

Detoksifikasi Gelas ukur, Magnetic stired, 

Timbangan digital, 

Thermometer,  

N-Hexsane,  

ethanol 

Metode 

ekstraksi 
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3.3  Batasan Variabel 

1. Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP) merupakan limbah dari biji jarak pagar yang 

telah diambil minyaknya dan telah mengalami proses detoksifikasi  (Agustian, 

2008). 

2. Ikan Patin ialah ikan jenis air tawar yang masuk kedalam golongan catfish dan 

mudah beradaptasi meskipun dalam lingkungan yang kritis dengan kadar 

oksigen rendah. (Suryatno, 2011). 

3. Retensi protein adalah banyaknya protein pakan yang tersimpan sebagai 

jaringan tubuh (Pascual,2009) 

4. Retensi lemak ialah banyaknya lemak pakan yang dikomsumsi oleh makhluk 

hidup dapat disimpan dalam tubuh (Yuwono, 2001). 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yang 

pada dasarnya mengadakan percobaan untuk melihat hasil. Hasil percobaan akan 

menegaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variable-variabel yang 

diselidiki.  

3.4.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Menurut Marmono (1992), rancangan acak lengkap sangat baik untuk 

percobaan yang menggunakan materi relatif seragam atau homogeny. Metode 

Rancanga Acak Lengkap yang digunakan yaitu : 
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Yij = µ + ai + Σij 

Dimana : 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-I, ulangan ke-ij 

µ = nilai rata-rata perlakuan 

ai = pengaruh perlakuan ke-I (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-I dengan 

nilai umum tengah) 

Σij = Pengaruh acak (penyimpangan yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

3.4.2 Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Perlakuan 

yang digunakan adalah substitusi BBJP (Jatropha curcas) pada pakan ikan lele 

dumbo, yaitu : 

 A : Penggunaan pakan dengan perbandingan substitusi bungkil  

kedelai dengan  BBJP 100% : 0 % 

 B : Penggunaan pakan dengan perbandingan substitusi bungkil  

kedelai dengan BBJP 75% : 25% 

 C : Penggunaan pakan dengan perbandingan substitusi bungkil  

kedelai dengan BBJP 50% : 50% 

 D : Penggunaan pakan dengan perbandingan substitusi bungkil  

kedelai dengan BBJP 25% : 75 % 

 E : Penggunaan pakan dengan perbandingan substitusi bungkil 
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 kedelai dengan BBJP 0% : 100 % 

 F  : Pakan Komersial. 

Denah Percobaan 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A, B, C, D, E    : Perlakuan 

F     : Kontrol  

1, 2, 3     : Ulangan 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Pembuatan Tepung BBJP 

Proses Detoksifikasi Bungkil Jarak pagar 

Didalam bungkil jarak pagar juga masih terdapat kandungan antinutrisi. 

Antinutrisi yang terkandung adalah phorbolesters. Prorbolesters merupakan zat 

antinutrisi yang membuat bungkil biji jarak pagar menjadi beracun jika langsung 

diberikan sebagai bahan substitusi. Oleh sebab itu bungkil biji jarak pagar harus 

melalui pengolahan atau ektraksi terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar 

antinutrisi yang terkandung dalam bungkil biji jarak pagar. 

C.2 B.1 C.1 E.2 B.2 F.1 

A.3 E.3 B.2 A.2 F.2 D.2 

D.1 C.3 D.3 E.1 F.3 A.1 
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Metode yang dapat digunakan dalam menghilangkan antinutrisi yang 

terkandung pada bungkil biji jarak pagar adalah metode detoxsifikasi dari sampel 

padat bungkil biji jarak, seperti yang dikemukakan oleh (Syakir,2010) Bahwa bungkil 

biji jarak pagar telah melalui proses ditoxsifikasi maka bungkil biji jarak pagar dapat 

digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan pakan. 

A. Pembuatan tepung BBJP 

a) Melakukan pemisahan biji jarak dari cangkangnya untuk  

    mengambil kernelnya. 

b) Mengoven bungkil biji jarak pada suhu 50 °c selama 24 jam  

c) Menghaluskan bungkil biji jarak menggunakan blender. 

B. Ekstraksi minyak dari BBJP toksin 

a) Tepung BBJP yang sudah kering kemudian ditimbang menggunakan timbangan 

analitik sebanyak 250 gr. 

b) Masukan tepung BBJP kedalam beaker glass dan ditambah dengan N Hexane 

1:3 (250gr : 750 ml). 

c) Mix tepung BBJP menggunakan magnetic stired selama 20 menit,suhu 40°c. 

d) Menyaring dengan kertas saring dan corong sehingga terpisah minyak,  hexan 

dan ampasnya. 

e) Mengoven ampas BBJP  yang tersisa dikertas saring selama 24 jam dengan 

suhu 40oC. 
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f) Melakukam ekstraksi selama 3x Menimbang ampas BBJP hasil pemisahan 

minyak  

C.  Ektraksi phorbolester minyak BBJP 

a) Tepung BBJP yang sudah dihilangkan minyaknya ditambah dengan ethanol 

96% sebanyak 1 : 3 (250 gr : 750 ml). 

b) Mix tepung BBJP mengunakan magnetic stired selam 30 menit, suhu 50°c. 

c) Menyaring yaitu dengan dengan menggunakan kertas saring untuk memisahkan 

etanol dengan ampas bungkil biji jarak pagar (BBJP) 

d) Mengeringkan tepung BBJP kedalam oven selama 16 jam, suhu 50°c. 

e) Melakukan ekstraksi selama 2 x 

f) Menimbang ampas BBJP hasil detoksifikasi. 

g) Analisa Proksimat untuk mengetahui kandungan nutrisi BBJP setelah 

detoksifikasi. 

3.5.2 Pembuatan Pakan 

1. Menimbang bahan penyusun pakan yang telah ditentukan untuk mendapatkan 

hasil pakan yang dibutuhkan. 

2. Mencampur bahan penyusun pakan ke dalan baskom. 

3. Menambahkan air sebanyak 10-20% dari berat total bahan pakan. 

4. Mengaduk bahan penyusun  pakan sampai kalis atau dikepal tidak pecah. 

5. Memasukkan bahan penyusun pakan  ke dalam mesin pencetak pellet. 
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6. Mengeringkan bahan penyusun pakan dengan cara di anginkan dan dijemur 

dibawah sinar matahari. 

7. Formulasi pakan ikan patin 

Tabel 6. Formulasi Pakan Ikan Patin (Pembesaran) 

Bahan 0% BBJP 25% BBJP 50% BBJP 75% BBJP 100% BBJP 
T. Tapioka 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
Bekatul 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 
T. B. Kedelai  20 15 10 5 0 
T. Ikan  35 35 35 35 35 
BBJP  0 5 10 15 20 
fish oil 2 2 2 2 2 
Premix 2 2 2 2 2 
Jumlah (kg) 100 100 100 100 100 
Protein 29,46 29,23 29,01 28,78 28,56 

 

3.5.3  Pelaksanaan Penelitian 

Aplikasi pemberian pakan skala laboratorium dari hasil formulasi pakan pada 

persiapan pakan. Tahap pertama dilakukan pengukuran awal analisis protein (metode 

kjehldahl) dan analisis lemak (ekstraksi soxhlet) pada ikan patin (pangasius sp). 

Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari (09.00 dan 17.00) dengan kadar pemberian 

5% dari bobot ikan patin (Pangasius sp). Setelah melalui proses pemeliharaan selama 

30 hari, dilakukan analisis akhir yaitu mengukur  kadar protein (metode kjehldahl) 

dan kadar lemak (ekstraksi soxhlet) untuk mengetahui retensi protein dan retensi 

lemak. 

A. Analisa Kadar Protein Metode Kjehldahl (Badan Standarisasi Nasional 1992) 

 Timbang ± 0,5 g sampel (W), masukkan ke dalam labu kjehldahl 100 ml. 
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 Tambahkan ± 2 g seleniun dan 25 ml H2SO4 pekat ; 

 Panaskan diatas pemanas listrik larutan menjadi jernih kehijau-hijauan ± 2 

jam) 

 Biarkan dingin kemudian encerkan dengan aquades sampai tanda batas 

 Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam destilasi markanstill apparatus 

tambahkan 5 ml NaOH 30% dan beberapa indicator PP 

 Sulingkan sebagai penampung guna 10 ml 2% yang telah dicampur 

indicator, tunggu ± 10 menit ( volume sampai 10 ml) 

B. Analisa Kadar Lemak Ekstraksi Soxhlet ( Badan Standar Nasional 1992) 

 Beberapa batu didih dimasukkan kedalam labu soxhlet, kemudian oven pada 

suhu 105 selama 1 jam 

 Pindahkan labu soxhlet dalam desikator dan timbang 

 Timbang ± 2 gram sampel, masukkan kedalam thimble dan disumbat dengan 

kapas 

 Ekstrak timbel dimasukkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80C 

 Masukkan ekstraksi thimble ke dalam soxhlet apparatus yang sudah 

dihubungkan dengan labu soxhlet  

 Ekstrak dengan petrolium eter selama ±6 jam  

 Petroleum eter disulingkan dan ekstrak lemak dikeringkan didalam oven 

pada suhu 105 selama 1 jam 
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 Dinginkan labu soxhlet dalam destikator dan ditimbang hingga beratnya 

konstan 

3.6  Pengambilan Data 

3.6.1 Parameter Utama  

A. Retensi Protein   

  Adapun rumus dari retensi protein menurut,Taekuchi, 1988  yaitu sebagai 

berikut : 

RP = [(F − I)
푃 ]x100% 

Keterangan: 

RP :Retensi Protein (%) 

F : Jumlah protein tubuh ikan patin pada akhir pemeliharaan (gram)  

I : Jumlah protein tubuh ikan patin pada awal pemeliharaan (gram) 

P : Jumlah protein yang dikonsumsi (gram) 

B. Retensi Lemak  

 Adapun rumus dari retensi lemak menurut,Taekuchi, 1988  yaitu sebagai berikut 

: 

RL = [(F − I)
푃 ]x100% 

Keterangan: 

RL : Retensi Lemak (%) 

F : Jumlah lemak tubuh ikan patin pada akhir pemeliharaan (gram)  
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I : Jumlah lemak tubuh ikan patin ada awal pemeliharaan (gram) 

P : Jumlah lemak yang dikonsumsi (gram) 

3.6.2 Parameter Penunjang 

Parameter penunjang lain dalam penelitian ini adalah kualitas air media 

meliputi : Suhu, pH, dan Oksigen terlarut (DO). 

1. Suhu (ºC) diukur menggunakan thermometer 

2. pH (derajat keasaman) diukur menggunakan pH meter/kertas lakmus. 

3. DO (oksigen terlarut) 

3.7   Metode Analisis Data 

  Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa varians 

(ANAVA) untuk menentukan pengaruh atau tidak perlakukan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilakukan denagn 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 menunjukan berbeda nyata antar perlakuan hasil dari penelitian diuraikan 

secara diskriptif. 

 


