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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 30 hari pada bulan Juli sampai dengan 

Agustus 2018 bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

Tabel berikut ini merupakan nama bahan dan alat yang digunakan dalam 

penelitian : 

3.2.1 Bahan 

Table 2; Bahan 

No Materi Fungsi 

1 Ikan Lele Dumbo Sebagai hewan uji 

2 Azolla Sp. Sebagai bahan pakan fermentasi 

3 Probiotik (EM4) Sebagai bahan fermentasi 

4 Tetes Tebu Sebagai bahan fermentasi 

4 Air Tawar Bersih Sebagai media budidaya 

5 Garam Grosok Sebagai pengontrol bakteri pathogen 

6 Pakan Pellet Sebagai pakan control 

7 Fish Oil Sebagai penambah aroma pakan 
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fermentasi 

3.2.2 Alat 

Table 3; Alat 

No Alat Fungsi 

1 Kolam diameter 0,5 M Sebagai wadah budidaya 

2 Ember   Sebagai wadah fermentasi 

3 Plastik  Sebagai penutup wadah fermentasi 

4 Penggaris  Sebagai alat ukur panjang ikan 

5 Timbangan  Sebagai alat ukur bobot ikan 

6 Thermometer  Sebagai alat ukur suhu perairan 

7 DO Meter Sebagai alat ukur DO perairan 

8 pH meter  Sebagai alat ukur pH perairan 

9 Airator Sebagai penyuplai oksigen pada air 

 

3.3 Batasan Variabel 

1) Azolla sp. merupakan tanaman paku-pakuan yang hidup di atas permukaan air 

maupun disawah, Azolla sp. termasuk dalam famili Salviniaceae tetapi ada juga 

yang menamakan famili Azollaceae. 

2) Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran baik panjang maupun berat. 

Pertumbuhan dipengaruhi faktor genetik, hormone dan lingkungan. 

3) Ikan yang digunakan adalah ikan lele dumbo yang berukuran 10 cm. 
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4) Pakan pellet merupakan pakan ikan yang dicetak dalam bentuk butiran yang 

terdiri dari berbagai bahan campuran hewani dan nabati yang berfungsi sebagai 

energi bagi ikan untuk menjalankan aktivitas hidupnya. 

5) Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik 

untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk 

baru oleh mikroba. 

3.4 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Surachmad 

(1990), mengemukakan bahwa metode eksperimen adalah metode yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung terhadap 

gejala objek yang diteliti.  

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Penelitian ini menggunakan ikan lele dumbo ukuran 8-9 cm. Rancangan Acak 

Lengakap (RAL) dilakukan dengan model matematika sebagai berikut:  

Yij= µ+αi+εij 

Keterangan: 

Yij : Nilai Parameter utama akibat perlakuan ke - i 

µ : nilai rata – rata (Nilai tengah) 

αi : Pengaruh perlakuan ke - i 

εij : Pengaruh kesalahan perlakuan akibat perlakuan ke – J 
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Percobaan ini terdiri dari 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan dilakukan 

3 kali ulangan : 

Perlakuan 1 : 100 % pakan komersial (kontrol) 

Perlakuan 2 : 75 % pakan komersial dan 25 % Azolla sp. fermentasi. 

Perlakuan 3 : 50 % pakan komersialdan 50 % Azolla sp. fermentasi. 

Perlakuan 4 : 25 % pakan komersial dan 75 % Azolla sp. fermentasi. 

Perlakuan 5 : 100 % Azolla sp. fermentasi. 

Denah percobaan pada tiap perlakuan dengan perbedaan jenis pakan ikan lele 

dumbo, dengan menggunakan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sebagai berikut : 
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Gambar 4: Denah percobaan 

Keterangan : 

P1, P2, P3, P4, P5. = Perlakuan 

U1, U2, U3.  = Ulangan 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Tahap Persiapan 

a) Persiapan alat dan bahan penelitian 

b) Membuat fermentasi Azolla sp. 

3.6.2 Tahap pembuatan fermentasiAzolla Sp. 

a) Menyiapkan alat dan bahan untuk fermentasi pakan 

b) Mencuci Azolla sampai bersih guna menghilangkan lumpurnya 
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c) Mengeringkan Azolla dengan cara dianginkan 

d) Mencampurkan Azolla segar, Probiotik (EM4) sebanyak 30 ml/1kg pakan, tetes 

tebu sebanyak 50 mL/1 kg pakan, dan fish oil 10 mL/kg pakan. 

e) Masukkan semua bahan ke dalam ember atau wadah fermentasi. 

f) Tutup dengan plastik, dan ikat dengan lakban sampai benar-benar rapat agar kedap 

udara. 

g) Diamkan agar terjadi proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari 

h) Fermentasi Azolla dapat langsung diberikan sebagai pakan 

3.6.3 Tahap Pelaksanaan 

a) Menyiapkan kolam bundar berdiameter 0,5 M dan tinggi 0,5 M. 

b) Mengisi air sebanyak 80 % 

c) Memasukan Ikan Lele Dumbo sebanyak 15 ekor/kolam 

d) Memberi pakan Ikan Lele Dumbo sesuai perlakuan 

e) Melakukan sampling satu kali dalam satu minggu selama 1 bulan (4 minggu) 

3.7 Tahap Pengambilan Data 

a) Menghitung pertumbuhan ikan lele selama penelitian 

b) Menghitung efisiensi pakan yang diberikan pada ikan lele 

c) Menghitung SR 

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Parameter Utama 

a) Pertumbuhan Mutlak(Growth Rate)ikan lele dumbo 
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Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih berat total tubuh ikan pada 

akhirpemeliharaan dan awal pemeliharaan. Perhitungan pertumbuhan berat mutlak 

dapat dihitung dengan rumus (Effendi, 2003) : 

Wm = Wt – Wo 

 

Keterangan : 

Wm : Pertumbuhan berat mutlak (gr) 

Wt : Bobot rata-rata akhir (gr) 

Wo : Bobot rata-rata awal (gr) 

 

b) Efisiensi Pemanfaatan Pakan (EPP) 

 Efisiensi pemanfaatan pakan dihitung menggunakan rumus Tacon (1987) 

dalam Liebert et al. (2006): 

𝑬𝑷𝑷 =  
𝑾𝒕 − 𝑾𝒐

𝑭 (𝑬𝑷𝑷)
 × 𝟏𝟎𝟎 % 

Keterangan:  

EPP  = Efisiensi pemanfaatan pakan (%)  

Wt  = Bobot total ikan uji pada akhir penelitian (g)  

Wo  = Bobot total ikan uji pada awal penelitian (g)  

F (EPP) = Jumlah pakan ikan yang dikonsumsi selama penelitian (g) 

a) Survival Rate (SR)  

Survival Rate (SR) Merupakan Tigkat kelangsungan hidup suatu jenis ikan 

dalam suatu proses budidaya dari mulai awal ikan ditebar hingga ikan dipanen. SR 
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meliputi Baik faktor biotik maupun abiotik yang mempengaruhi tingkat kelangsungan 

hidup ikan. Faktor biotik meliputi parasit, predasi, kompetitor, umur, kepadatan 

populasi, penanganan manusia maupun kemampuan untuk beradptasi. Faktor abiotik 

meliputi : sifat fisika dan sifat kimia dari suatu lingkungan air.  Sama seperti satuan 

Mortalitas, nilai satuan dari SR adalah persen (%). 

 

 

Perhitunga SR sebagai berikut: 

𝐒𝐑 =
𝐍𝐭

𝐍𝐨
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

SR = Kelangsungan Hidup Ikan (%) 

Nt = Jumlah benih hidup pada akhir penelitian (ekor) 

No = Jumlah benih hidup pada awal penelitian (ekor) 

 

3.8.2 Parameter Penunjang 

Parameter kualitas air penunjang dalam penelitian ini adalah : 

a) Suhu = Diukur menggunakan Thermometer 

b) pH  = Diukur menggunakan pH meter 

c) DO  = Diukur menggunakan DO meter 

 

3.9 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji analisis keragaman ANOVA (Analysis Of Varian), apabila terdapat 

pengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 


