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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 55 hari pada tanggal 16 Juli sampai 10 

September 2018, bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur .  

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat dan Kegunaan 

Tabel 1. Alat dan kegunaan 

   

No. Nama Alat Kegunaan 

1.  Aerator / blower Untuk meningkatkan DO 

2. Selang aerator Untuk mengalirkan gas kedalam air  

3. Batu aerasi  Untuk membuat gelembung gas di dalam air 

4. Wadah pakan  Untuk menyimpan pakan  

5. Bak  Untuk wadah sampling 

6.  Kamera/HP Untuk dokumentasi  

7. Alat tulis  Untuk mencatat hasil penelitian 

8.  Seser  Untuk mengambil lele (sampel) 

9.  Timbangan  Untuk menimbang lele dan kebutuhan pakan  

10.  Termometer  Untuk mengukur suhu perairan 

11. DO meter  Untuk mengukur DO 

12.  pH meter Untuk mengukur pH perairan 

13. Selang air Untuk mengisi air kolam 

14. Amonia test kit Untuk mengukur kadar ammonia dalam kolam 

15. NH3 test kit Untuk mengukur kadar nitrat dalam kolam 
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3.2.2  Bahan  

Tabel 2. Bahan 

No. Nama Bahan Keterangan  

1. Bibit Ikan Lele 

Objek yang diteliti , berukuran 4-5 cm 

dan berat rata-rata 1 gram/ekor, 

berjumlah 4000 ekor. 

 

2. Calsium Plamir 

Mencegah hama dan parasit ikan juga 

dapat menaikan pH dasar kolam. 

 

3. Garam Kasar 

Menghambat pertumbuhan parasit dan 

bakteri patogen, menstabilkan pH air 

 

4.  Pelet PF-1000 Pakan Ikan 

5. Probiotik  

 

Memelihara dan memperbaiki kesehatan 

air yang secara tidak langsung akan 

meningkatkan kesehatan ikan peliharaan 

6.  Molase  

 

Sumber energi bagi mikroba agar 

berkembang dengan baik 

 

1.  
Kolam Terpal berdiameter 2 

meter 
Media pemeliharaan selama 55 hari 

 

3.3 Batasan Variabel 

1. Ikan Lele Sangkuriang 

Lele sangkuriang (Clarias gariepinus Var) merupakan salah satu varietas atau 

strain unggul yang dihasilkan oleh peneliti di Indonesia. Lele ini merupakan hasil 

perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi dengan melakukan silang balik (backcross) 

terhadap induk lele dumbo yang ada di Indonesia antara induk betina generasi 

kedua (F2) dengan induk jantan generasi keenam (F6). Induk betina F2 merupakan 

koleksi yang ada di BBPBAT Sukabumi yang berasal dari keturunan kedua lele 
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dumbo yang diintroduksi ke Indonesia pada tahun 1985, sedangkan induk jantan F6 

merupakan sediaan induk yang ada di BBPBAT Sukabumi. Pada tahun 1994, lele 

sangkuriang resmi dilepas sebagai varietas lele unggul berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KP.26/MEN/2004 tertanggal 21 

Juli 2004.  

2. Budidaya Sistem Biona 

Sistem budidaya Bio Natural (Biona) yaitu budidaya yang dapat diterapkan pada 

lahan yang terbatas, sistem budidaya ini menggunakan kolam terpal berbentuk bulat 

berdiameter 2 m2  budidaya sistem biona juga menerapkan budidaya secara higienis, 

pakan yang diberikan pada budidaya ini adalah pakan pelet yang difermentasi 

menggunakan probiotik. Sistem biona juga tidak menimbulkan bau dan jarang 

melakukan pergantian air selama budidaya sehingga tidak merusak kualitas air, 

kelebihan dari sistem ini diantaranya produktivitas yang dihasilkan tinggi. 

3. Pakan Fermentasi adalah Pakan pelet yang disemprot dengan probiotik 

4. Pakan Non Fermentasi adalah Pakan pelet yang tidak diberi perlakuan apapun 

5. Kualitas Air Budidaya Sistem Biona Dengan Pakan Fermentasi dan Non 

Fermentasi diantaranya : 

o Suhu  : Mengukur suhu kolam yang diberi pakan fermentasi dan non 

fermentasi dengan Termometer selama 3 hari sekali, dalam 1 minggu dilakukan 

2 kali pengukuran. 

o pH  : Mengukur pH kolam yang diberi pakan fermentasi dan non 

fermentasi dengan pH meter selama 3 hari sekali, dalam 1 minggu dilakukan 2 

kali pengukuran. 

o DO   : Mengukur DO kolam yang diberi pakan fermentasi dan non 

fermentasi dengan DO meter selama 3 hari sekali, dalam 1 minggu dilakukan 

2 kali pengukuran. 

o Amonia  : Mengukur Amonia kolam yang diberi pakan fermentasi dan non 

fermentasi dengan test kit Amonia selama 2 minggu sekali, dalam 2 minggu 

dilakukan 1 kali pengukuran. 

o Nitrat  : Mengukur Nitrat kolam yang diberi pakan fermentasi dan non 

fermentasi dengan test kit Nitrat selama 2 minggu sekali, dalam 2 minggu 

dilakukan 1 kali pengukuran. 
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3.4      Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, Furchan 

(2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian 

dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan 

yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang 

terdapat pada penelitian eksperimen. 

Sedangkan menurut Sutedi (2009) metode penelitian merupakan prosedur 

dan langkah kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian secara sistematis, 

mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan 

pengambilan kesimpulan. 

3.5 Analisis Data  

Analisis data penelitian diperoleh secara deskriptif untuk mengetahui 

perbedaan nilai rata-rata antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2. (Sumardi, 2008) 

menjelaskan  Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya 

Penelitian deskriptif menurut (Sukardi, 2003) kebanyakan tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada 

menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Namun demikian, 

tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan 

hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan 

bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam 

mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah. 

3.6 Perlakuan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara memelihara benih ikan lele sangkuriang 

pada kolam bulat berdiameter 2 m2 dengan padat tebar 2000 ekor per kolam . Benih 

ikan lele sangkuriang yang dipelihara telah mencapai panjang 4 cm dan di treatment 

dengan 2 perlakuan yang berbeda antara kolam fermentasi dan tidak fermentasi. 

Perlakuan manajemen kualitas air dilakukan setiap 3 hari sekali dengan pengukuran 
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kualitas air diantaranya Suhu, PH, dan DO. Sedangkan untuk melakukan 

pengukuran amonia dan nitrat di setiap kolam yang berbeda pakan membutuhkan 

waktu 1 kali selama 2 minggu. 

3.7 Denah Penelitian 

Adapun denah yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut pada 

gambar 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Penelitian 

Keterangan : 

K1 = Kolam Fermentasi 

K2 = Kolam Non Fermentasi  

3.8  Prosedur Penelitian 

3.8.1     Persiapan Wadah 

  Sebelum penelitian ini dimulai tahap awal yang dilakukan yakni persiapan 

wadah. Dimana wadah yang digunakan adalah sebanyak 2 kolam dengan ukuran 2 

m² dan diisi tiap wadahnya dengan ketinggian air 80 cm. Sebelum digunakan untuk 

budidaya, kolam  akan dibersihkan terlebih dahulu hingga bersih dan dikeringkan. 

kolam yang telah siap kemudian diisi air. Setelah itu memasukan garam grosok 

sebanyak 9 kg, molase 300 ml yang sudah direbus terlebih dahulu, dan probiotik 

250 ml. kolam didiamkan selama 8 hari yang bertujuan untuk menghilangkan bau 

molase dan menumbuhkan bakteri baik dalam kolam sebelum tebar bibit.  

KOLAM 1 KOLAM 2 



16 

 

 
 

Pada masing-masing kolam akan dilakukan manajemen kualitas air 

seminggu sekali dengan memberikan calcium plamir, probiotik dan molase, setelah 

satu bulan jika banyak ikan yang mati air dikurangi sebanyak 30-40 cm kemudian 

diisi kembali hingga ketinggian semula. 

3.8.2    Persiapan Bibit Ikan Lele Sangkuriang (Clarias sp.) 

   Bibit ikan lele sangkuriang (Clarias sp.) didapat dari pembudidaya dikota 

Malang, Jawa Timur yang lokasinya berada didekat Taman Rekreasi Sengkaling. 

Sebelum proses penebaran bibit dilakukan sampling terlebih dahulu dengan jumlah 

bibit sebanyak 4000 ekor dengan ukuran panjang 4-5 cm dan berat rata-rata 1 

gram/ekor. 

3.8.3    Persiapan Pakan 

Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan pada ikan. Pakan 

merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam usaha budidaya 

sehingga manajemen pakan menjadi hal krusial yang harus di kelola dengan baik. 

Frekuensi pemberian pakan merupakan jumlah pemberian pakan per satuan waktu. 

Penelitian budidaya memberikan pakan sebanyak 2x sehari. Jumlah pakan yang 

diberikan dihitung berdasarkan FR atau Feeding Rate (Feeding rate yang diterapkan 

sebesar 5%. Feeding frequency pada budidaya adalah 2 kali sehari dengan feeding 

time pagi dan sore. Pakan tersebut adalah pelet (pakan buatan) yang telah 

difermentasi dengan probiotik dan pelet yang tidak dilakukan proses fermentasi. 

 

3.9    Parameter Uji  

3.9.1 Parameter Uji Utama 

3.9.1.1  Suhu 

Pengukuran suhu dilakukan pagi,siang dan sore dengan menggunakan alat 

termometer selama 3 hari sekali dalam seminggu. 

3.9.1.2 pH 

 Pengukuran pH dilakukan pagi,siang dan sore dengan menggunakan alat pH 

meter selama 3 hari sekali dalam seminggu. 
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3.9.1.3 DO 

Pengukuran DO dilakukan pagi,siang dan sore dengan menggunakan alat 

DO meter selama 3 hari sekali dalam seminggu. 

3.9.1.4 Amonia 

Pengukuran Amonia dilakukan pagi,siang dan sore dengan menggunakan 

alat test kit Amonia selama 2 minggu sekali. 

3.9.1.5 Nitrat 

Pengukuran Nitrat dilakukan pagi,siang dan sore dengan menggunakan alat 

test kit Nitrat selama 2 minggu sekali 


