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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2019 di 

Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Tabel 1. Alat yang digunakan 

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 Seser Untuk sortir ukuran ikan uji 

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

terendap dalam air 

8 Wadah Pakan Untuk menyimpan pakan 

9 Penggaris  Untuk mengukur panjang tubuh ikan uji 

12 T. Analitik Untuk menimbang bobot ikan uji dan bobot pakan 

13  DO meter, pH 

meter dan 

Termometer 

Untuk mengukur kualitas air oksigen terlarut, pH dan 

Suhu 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ikan Patin siam (Pangasius hypopthalmus) ukuran 3-4 cm dengan bobot  

rata-rata 5 gr/ekor. 

2. Pakan uji yang berupa pakan komersil, pakan tepung Meat and Bone 

Meal (MBM), dan pakan tepung kepala udang 

3. Air tawar 

3.3 Batasan Variabel 

1.  Ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus) 

Ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus) mempunyai tubuh memanjang, 

berwarna putih perak dengan punggung berwarna agak kebiruan, kepala 

ikan relative kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak kebawah 

(Susanto, 2002). 

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 kepala udang. 

3. 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 ). 

  



 

20 
 

4. Tepung Kepala Udang 

Tepung kepala udang merupakan limbah (hasil buangan) pada proses 

pengolahan udang untuk ekspor. Mengandung protein 42,16%-49,8% 

(Prihatini, 2010). 

5. Retensi Protein 

Retensi protein merupakan banyaknya protein yang diberikan dan dapat 

diserap  serta dapat dimanfaatkan tubuh ikan untuk menyusun atau 

memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta dimanfaatkan tubuh ikan 

sebagai metabolism sehari-hari (Buwono, 2000). 

6. Retensi Lemak 

Retensi lemak menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan 

memanfaatkan lemak pakan (Agustono et al., 2007). 

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 media 

pelajaran, sehingga hasilnya bisa diterapkan  jika memang baik atau tidak 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 
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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 

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 akuarium. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

sebelumnya. Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian pakan 

yang berbeda pada benih ikan patin, yaitu : 

Perlakuan 1  : Pemberian pakan berupa pakan komersil (pakan komersil 100%) 
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Perlakuan 2 : Pemberian pakan berupa pakan komersial 70% + Meat Bone Meal 

(MBM) 30%. 

Perlakuan 3 : Pemberian pakan berupa pakan komersial 70% +  tepung kepala 

udang 30% 

3.5.2 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. Denah Percobaan 

Keterangan : 

P1 – P3  = Perlakuan 1 sampai 3 

U1 – U3 = Ulangan 1 sampai 3 

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 retensi protein dan retensi 

lemak ikan patin. 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 perlakuan dan 
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P2U1 
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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 2. Analisa Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 
Db 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

tengah 
Fhitung 

FTabel 

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) 

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 20 cm. 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 patin dapat hidup 

sesuai dengan habitat aslinya yang mana ikan patin tersebut merupakan ikan 

nokturnal 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 volume air 36 liter. 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 Shrimp Head (kepala udang). 
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b) Uji proksimat bahan baku pakan uji berupa pakan komersil, pakan tepung Meat 

and Bone Meal (MBM), dan pakan tepung Shrimp Head (kepala udang). 

c) Pembuatan formulasi dengan perbandingan pakan (70% + 30%) dengan 

menambahkan bahan perekat berupa CMC (Carboxymethyl cellulose). 

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

dengan perbandingan dan komposisi pada tabel 4. 

e) Uji Proksimat kandungan protein dan kandungan lemak dalam tubuh ikan uji 

awal pemeliharaan. 

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

Tabel 3. Perbandingan dan komposisi bahan pakan uji 

No Bahan baku 

Pakan 

acuan 

100% (gr) 

Pakan acuan 70% 

+ MBM 30 % (gr) 

Pakan acuan 70% 

+ Kepala udang 

30 % (gr) 

1 Pakan 

komersial  

97 67 67 

2 Tepung 

MBM 

0 30 0 

3 Tepung 

kepala udang 

0 0 30 

4 CMC 3 3 3 

 Total  100 gr 100 gr 100 gr 

3.7.3 Persiapan Ikan Uji 

Ikan uji yang akan digunakan yaitu benih ikan patin yang berasal dari Tulung 

Agung, Jawa Timur dengan berat rata-rata 5 gram/ekor. Sebelum digunakan untuk 

penelitian,  ikan uji tersebut dipilih dengan ukuran yang seragam dan juga dipilih 

untuk ikan yang kondisinya memungkinkan untuk dilakukannya penelitian (sehat). 

Ikan uji yang telah dipilih lalu dipindahkan ke dalam akuarium uji dan dipuasakan 

selama 24 jam untuk menghilangkan sisa pakan yang terdapat dalam tubuh. 
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Sebelum dimasukkan ke dalam akuarium, ikan uji terlebih dahulu ditimbang bobot 

awal tubuhnya. 

3.7.4 Pelaksanaan Penelitian 

Ikan uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ikan patin dengan 

bobot awal rata-rata 5gr/ekor. Ikan uji dibagi ke dalam 3 perlakuan dengan masing-

masing 3 kali ulangan. Jumlah ikan yang akan dipelihara sebanyak 15 ekor 

ikan/akuarium yang bervolume 36 liter. Frekuensi pemberian pakan sebanyak tiga 

kali sehari. Ikan dipuasakan selama 24 jam untuk menghilangkan sisa pakan dalam 

saluran pencernaan ikan. Selanjutnya ikan dipelihara selama 45 hari dan diberikan 

pakan uji berbasis MBM dan tepung kepala udang. Pemberian pakan dilakukan 

secara at satiation (sampai kenyang) dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 

tiga kali/hari (Watanabe, 1988).  

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Retensi Protein 

Nilai Retensi Protein dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Watanabe, 1988): 

 

 

Keterangan : 

F        = Kandungan protein tubuh ikan pada akhir penelitian (g) 

I        = Kandungan protein tubuh ikan pada awal pemeliharaan (g) 

P        = Jumlah protein ikan yang dikonsumsi selama pemeliharaan (g) 

  

RP (%) = [ (F – I )/P ] x 100% 
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3.8.2 Retensi Lemak 

Nilai Retensi lemak dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Watanabe, 1988): 

 

Keterangan : 

F = Kandungan lemak tubuh ikan pada akhir penelitian (g) 

I = Kandungan lemak tubuh ikan pada awal pemeliharaan (g) 

P = Jumlah lemak ikan yang dikonsumsi selama pemeliharaan (g).  

RL (%) = [ (F – I )/P ] x 100% 

 


