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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus - 17 Oktober 2017 

bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Tabel 1. Alat dan Kegunaannya 

No. Nama Alat Fungsi 

1 Panci Kukus Untuk mengukus ikan layang 

2 Timbangan Untuk menimbang bahan yang akan digunakan 

3 Kompor Untuk memanaskan panci 

4 Gas Untuk menyalakan api 

5 Serok Untuk mengangkat ikan layang dari kukusan 

6 
Sentrifuge Untuk menurunkan kadar air yang terkandung dalam 

ikan 

7 Oven Untuk mengeringkan ikan layang 

8 Pisau Untuk memotong ikan layang 

9 Blender Untuk menghaluskan dan mencampurkan pakan ikan 

10 Ayakan Untuk mendapatkan bubuk pakan yang halus 

11 Beaker Glass Untuk uji kualitas fisik pakan pasta 

12 Aerator Untuk memberi aerasi pada uji fisik pakan 

13 Pipa Untuk menyalurkan aerasi 

14 Kran Aerasi Untuk mengatur besar atau kecilnya aerasi 

15 Selang Aerasi Untuk menyalurkan aerasi dari kran ke batu aerasi 

16 Batu Aerasi Untuk membuat gelembung dalam air 

17 Stopwatch Untuk menghitung berapa lama pakan hancur 

18 GelasUkur Untukmengukur air padapembuatanpakan 
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3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan serta daftar harga bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Alat dan Kegunaannya 

No. Jenis Bahan Harga (Rp) 

1 Ikan Layang 20.000 /kg 

2 Tepung Ikan pembuatan manual 

3 Tepung Silase pembuatan manual 

4 Minyak Ikan 48.000/ltr 

5 Maizena 20.000/ons 

6 Carboxymethylcellulose (CMC) 90.000/kg 

7 CR2O3 6.800/gram 

8 Tepung Terigu 10.000/kg 

9 Minyak Jagung 50.000/ltr 

10 Vitamin Mix 10.000/100gram 

11 Tepung Komersil 14.700/kg 

12 Bungkil Kedelai 5.200/kg 

13 Air - 

 

3.3 Batasan Variabel 

1. Pakan 

Pakan yang digunakan adalah paka yang berbentuk pasta dengan bahan baku yang 

berbeda, yaitu : pakan komersil, pakan tepung silase ikan dan pakan tepung ikan. 

2. Uji Kualitas Pakan 

Uji kualitas pakan secara kimia adalah dengan analisa proksimat yang meliputi 

kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN). Dan untuk uji kualitas pakan secara fisik adalah menggunakan daya 

kestabilan dalam air. 
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3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan/ 

tindakan/ treatment dengan menggunakan perlakuan yang berbeda (Supardi, 2007). 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu pencatatan 

pengamatan secara sistematik fenomena - fenomena yang di selidiki baik pengamatan itu 

dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus di adakan 

(Surakhmad, 2004). 

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan merupakan rancangan acak lengkap karena 

dalam percobaan ini hanya menggunakan satu factor atau disebut juga factor 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 digunakan 6 perlakuan dimana masing-masing dari perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Setiap ulangan diacak secara bebas dalam satu wadah percobaan 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛤𝑖 + 𝜀𝑖𝑗  
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yaitu akuraium. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kualitas pakan ikan sidat dalam bentuk pasta 

secara fisik dan kimia dengan komposisi sumber protein yang berbeda:   

Formulasi 1 : Tepung silase : tepung ikan = 0% : 100% 

Formulasi 2 : Tepung silase : tepung ikan = 25% : 75% 

Formulasi 3 : Tepung silase : tepung ikan = 50% : 50% 

Formulasi 4 : Tepung silase : tepung ikan = 75% : 25% 

Formulasi 5 : Tepung silase : tepung ikan = 100% : 0% 

Formulasi 6 : Perlakuan pakan  berupa pakan komersil 100% 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di tabulasi dan di analisis 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 di analisis adalah uji kualitas pakan secara kimia yang 

dilakukan analisa proksimat meliputi kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, 

BETN, GE, Rasio E/P. 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 perlakukan dan 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.  

 



 

17 
 

Tabel 3. Analisa Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap 

Sumber 

Keragaman 

Db Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hitung F. Tabel 

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 Pesiapan Penelitian 

3.7.1.1 Persiapan Pembuatan Pakan 

Tahap awal yang dilakukan sebelum dimulainya penelitian ini adalah pembuatan 

tepung yang berfungsi sebagai sumber protein pada pakan ikan Sidat. Pembuatan tepung 

pada penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu tepung ikan dan tepung silase, dimana bahan 

baku untuk kedua jenis tepung tersebut adalah ikan Layang. Untuk pembuatan tepung ikan 

prosedur kerja yang dilakukan mengacu pada Susanto dan Nurhikmat (2008) yang melalui 

beberapa tahapan antara lain pengukusan, pengeringan, dan penghalusan. Sedangkan 

untuk pembuatan tepung silase dilakukan melalui dua tahap yaitu pembersihan dan 

pencampuran ikan dengan probiotik (Lactobacillus sp.) (Handajani, 2014). Tepung yang 

sudah jadi akan di proses kembali menjadi pakan dengan beberapa bahan penunjang yang 

sesuai dengan formulasi yang telah di tentukan. Berikut merupakan diagram pembuatan 

pakan ikan Sidat.  
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Ikan dan Tepung Silase 

  

IKAN LAYANG

PEMBERSIHAN 

PENCUCIAN

PENGUKUSAN

IKAN MASAK

Penirisan

Pengoven Suhu 51°C

Penghalusan

Pengayakan

Tepung Ikan

Penambahan Bakteri Lactobacillus 
sp. dan molase secara anaerob

Silase ikan

Pengovenan Suhu 
51°C

Penghalusan

Pengayakan

Tepung Silase Ikan
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3.7.1.2 Pakan Uji 

Tabel 4. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Pakan Uji 

Bahan Pakan 

(%) 

Perlakuan  

Formulasi 

1 

Formulasi 

2 

Formulasi 

3 

Formulasi 

4 

Formulasi 

5 

Formulasi 

6 

T. Ikan 44,00 33,00 22,00 12,00 0,00 Pakan 

Komersil 

100% 
Tepung Silase 0,00 11,00 22,00 33,00 44,00 

BKK 24,00 24,00 26,00 26,00 29,00 

Tepung Terigu 21,00 21,00 20,00 20,00 18,00 

Minyak Jagung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Minyak Ikan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Vitamin Mix 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

CMC 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

CR2O3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Jumlah 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 

Proksimat (%) Berat Kering dan Gross Energy (kkal/ 100g)  

PK 46,57 45,48 45,30 44,95 44,43 44,18 

LK 14,17 12,98 11,81 10,78 9,46 13,07 

SK 1,49 1,43 0,17 1,31 1,23 2,30 

BETN 38,69 40,64 42,87 44,88 46,70 31,58 

GE 555,46 546,02 543,17 539,76 531,83  

Rasio E/P 11,93 12,01 11,99 12,01 11,97  

3.7.1.3 Pelaksaan Penelitian 

Ikan layang sebanyak 5 kg di pilih yang masih berkualitas baik kemudian di 

pisahkan dari insang dan organ pencernaannya dan di cuci hingga bersih. Selanjutnya ikan 

di kukus hingga lunak dan dilanjutkan pada tahap pembuatan tepung ikan dan fermentasi 
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untuk dijadikan tepung silase. Tepung dan bahan-bahan penunjang selanjutnya dianalisa 

proksimat. Tepung dan bahan penunjang kemudian di timbang sesuai dengan lima jenis 

formulasi pakan ikan sidat yang telah dibuat. Agar pakan tercampur dengan rata maka 

dilakukan pencampuran pakan dengan blender. Selanjutnya untuk mengetahui kandungan 

air, protein, serat kasar, lemak kasar, dan parameter lainnya pada pakan maka dilakukan 

analisa proksimat kembali untuk memastikan apakah pakan telah memenuhi kriteria pakan 

yang berkualitas baik. Untuk mengetahui lamanya pakan hancur di dalam air maka 

dilakukan analisa kadar pecah pakan dalam wadah yang berisikan air sebanyak 1L dan 

diberi aerasi. Selanjutnya data yang terkumpul di hitung dan analisis dengan uji ANOVA. 

3.8 Parameter Uji  

3.8.1 Parameter Utama 

a. Uji Protein Kasar 

Uji protein kasar ditentukan dengan metode kjedahl menggunakan destruksi 

Gerhardt Kjeldaterm (Sudarmadji et al., 1996). Rumus untuk menentukan protein kasar 

adalah sebagai berikut: 

% Kadar Protein = 
V1 × N  6,25 × P 

× 100% 
gram contoh 

 

Keterangan:  

V1 = volume titrasi contoh  

N  = Normalitas larutan HCl atau H2SO4 0,02 N 

P = faktor pengenceran 100/5 
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b. Uji Lemak Kasar 

Kadar lemak ditentukan dengan metode soxhlet (Sudarmadji et al., 1996). Kadar 

lemak kasar dihitung dalam rumus: 

% Kadar Lemak = 
P × (b – a) 

× 100% 
gram contoh 

Keterangan: 

P = Pengenceran 

a = bobot awal 

b = bobot akhir 

c. Uji Serat Kasar 

Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin yang sebagian besar tidak 

dapat dicerna unggas dan bersifat sebagai pengganjal atau bulky (Wahyu, 2004). Kadar 

serat kasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

 

 

Keterangan :  

x = bobot contoh  

a = bobot kertas saring  

b = bobot kertas saring + sampel setelah dioven 

c = bobot kertas saring + sampel setelah ditanur. 

d. Uji Kadar Air 

Pengukuran kadar air sampel dilakukan dengan proses pengeringan (Sudarmadji et 

al., 1996).  Perhitungan uji kadar air dirumuskan sebagai berikut. 

% Kadar Air = 
Berat awal – Berat akhir 

× 100% 
Berat awal 

% Serat Kasar = 
b – c – a  

× 100% 
      x 
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e. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

Nilai kecernaan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dihitung berdasarkan 

persamaan Takeuchi (1988): 

Keterangan : 

a = % BETN dalam pakan 

a’ = % BETN dalam feses 

b = % Cr2O3 dalam pakan 

b’ = % Cr2O3 dalam feses 

f. Uji Daya Kecepatan Pecah Pakan 

Uji daya kecepatan pecah pakan dalam air ini dilakukan dengan cara pembuatan 

pakan sebanyak dua gram lalu diberi air sebanyak dua ml, selanjutnya adalah menyiapkan 

gelas beker yang diisi dengan satu liter air dan diberi aerasi, pakan pasta dimasukkan ke 

dalam gelas beker dan dihitung dengan stopwatch untuk mengetahui berapa lama pakan 

tersebut hancur. 

%BETN = (1 – a’/a x b/b’) x 100% 


