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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium perikanan Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang serta Laboratorium Nutrisi 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 

2019 hingga bulan Mei 2019. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

Tabel 2. Materi dan fungsi yang dipakai dalam kegiatan penelitian 
Materi Fungsi 
Benih ikan lele dumbo Digunakan sebagai Hewan uji  
Pakan benih  Sumber protein dan kebutuhan nutrisi pada pakan 

uji 
Probiotik Merupakan bahan penelitian untuk memperoleh 

perlakuan terbaik 
Air tawar 

Garam Grosok 
Yakult 
Ragi Tape 
Mollase 
Bakteri Starter 
Air Kelapa 

Digunakan sebagai Pelarut probiotik pada 
perlakuan dan juga digunakan dalam media 
penelitian 
Memperbaiki kualitas air 
Bahan pembuatan probiotik 
Bahan pembuatan probiotik 
Bahan pembuatan probiotik 
Bahan pembuatan probiotik 
Bahan pembuatan probiotik 

3.2.2 Alat 

Tabel 3. Alat dan fungsi yang dipakai dalam kegiatan penelitian 
Alat Fungsi 
Akuarium Digunakan sebagai Wadah penelitian 
Kran aerasi Bermanfaat dalam Pengatur besar kecilnya 

oksigen 
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Lanjutan Tabel 3. Alat dan fungsi yang dipakai dalam kegiatan penelitian 
Alat Fungsi 
Selang aerasi Sebagai penyalur oksigen menuju media 

pemeliharaan 
Penggaris Digunakan sebagai instrumen pengukur panjang 

benih ikan lele 
Timbangan Digunakan sebagai instrumen pengukur bobot 

benih ikan lele 
Nampan Wadah untuk mengangin-anginkan pakan 
Baskom Wadah pencampuran pakan dan probiotik 
Heater Mengatur suhu perairan  
Spuit atau gelas ukur Mengukur konsentrasi probiotik 
Plastik  Wadah pakan yang sudah siap konsumsi 
Saringan Mengambil ikan yang akan disampling 
pH Meter 
Thermometer 
DO meter 
Jerigen 
Botol Spray 

Mengukur kadar keasaman dalam air 
Mengukur suhu air 
Mengukur kadar oksigen terlarut 
Wadah pembuatan probiotik 
Menyemprotkan probiotik pada pakan 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian sebagai berikut : 

a) Probiotik mikroorganisme yang hidup dalam tubuh host dengan jumlah yang

memadai yang akan memberikan manfaat kesehatan pada host. Probiotik

yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti, memberikan efek yang

menguntungkan pada host, tidak patogenik dan tidak toksik, mengandung

sejumlah besar sel hidup, menghasilkan asam laktat mengakibatkan turunnya

pH saluran pencernaan yang menghalangi perkembangan dan pertumbuhan

bakteri-bakteri patogen (Sunaryanto, 2013).

b) Ikan lele adalah satu jenis ikan air tawar yang termasuk ke dalam ordo

Siluriformes dan digolongkan ke dalam ikan bertulang sejati. Lele dicirikan

dengan tubuhnya yang licin dan pipih memanjang (Madinawati dkk, 2011).
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Benih ikan lele yang digunakan dalam penelitian memiliki ukuran 10-12 cm 

dengan bobot rata-rata 4 gr. 

c) Rasio konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah bobot ikan yang dihasilkan. Semakin kecil nilai 

konversi pakan berarti tingkat efisiensi pemanfaatan pakan lebih baik, 

sebaliknya apabila konversi pakan besar, maka tingkat efisiensi pemanfaatan 

pakan kurang baik. Dengan demikian konversi pakan menggambarkan 

tingkat efisiensi pemanfaatan pakan yang dicapai (Lukito dan Prayogo, 

2007). 

d) Efisiensi pakan adalah hasil perbandingan antara pertambahan bobot tubuh 

ikan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan selama masa 

pemeliharaan. Semakin besar nilai efisiensi pakan, berarti 

semakin efisien ikan memanfaatkan pakan yang dikonsumsi untuk 

pertumbuhannya. (Muchlisin, et al., 2016). 

e) Parameter kualitas air yang diukur selama penelitian adalah pH dan suhu yang 

dilakukan setiap hari dan pengukuran DO (Dissolved Oxygen) setiap 

seminggu sekali.  

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Alsa (2004), hakekat penelitian eksperimen (experimental research) 

adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat 

perlakuan eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara 

sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta 
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pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri (Jaedun, 

2011). 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 kali ulangan. Sehingga diketahui keefektifan pemberian probiotik 

pada pakan dalam efesiensi pakan serta Feed Convertion Ratio (FCR) pada benih 

ikan lele yang dibudidaya. Model yang digunakan adalah : Yij = µ + τi + ɛij. 

 

 

Keterangan :  

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ : Nilai tengah (rata-rata) umum 

Γi : Pengaruh perlakuan ke-i 

𝜀𝜀ij  : Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

Denah penelitian yang diacak agar tiap kolom dan baris tidak terdapat 

kesamaan perlakuan terdapat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Denah Penelitian 
Keterangan :  
P : Perlakuan 
U : Ulangan 
P1 : Pemberian konsentrasi probiotik 0 ml/kg pakan 
P2 : Pemberian konsentrasi probiotik 15 ml/kg pakan 
P3 : Pemberian konsentrasi probiotik 30 ml/kg pakan 
P4 : Pemberian konsentrasi probiotik 45 ml/kg pakan 

P2U3 P4U2 P3U1 P1U1 

P3U2 P1U1 P2U2 P4U3 

P1U3 P2U1 P4U1 P3U3 
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3.5 Tahapan Penelitian 

3.5.1 Pembuatan Probiotik 

 Tahaapan pembuatan probiotik sebagai berikut : 

1. Membersihkan jerigen yang berukuran 5 liter 

2. Memasukan 2 butir ragi yang telah di haluskan 

3. Memasukan bakteri starter 10 gr 

4. Memasukan yakult sebanyak 2 botol 

5. Memasukan air kelapa 250 ml 

6. Memasukan molase sebanyak 250 ml 

7. Memasukan air sebanyak 4,5 liter 

8. Menutup rapat jerigen 

9. Menghomogenkan probiotik selama 7 hari. 

3.5.2 Persiapan Wadah Uji 

Penelitian menggunakan akuarium dengan jumlah 12 buah dengan ukuran 

60cm x 30cm x 30cm sebagai wadah uji. Akuarium dicuci sampai bersih 

menggunakan sabun dan dibilas dengan air mengalir, kemudian diangin-anginkan 

sampai kering. Akuarium diisi air sampai ketinggian 20 cm dan diberi aerasi selama 

1 hari. 

3.5.3 Persiapan Media Air Biona 

 Tahan persiapan media air dilakukan mengacu pada Standart Operasional 

Prosedur (SOP) Budidaya Sistem Biona yaitu sebagai berikut : 

1. Membersihkan akuarium dan peralatan 

2. Pengisian air setinggi 20 cm 
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3. Memasukan garam grosok sebanyak 200 gr 

4. Memasukan molase 15 ml 

5. Memasukan probiotik 15 ml 

6. Hidupkan aerasi 

7. Diamkan selama 7 hari 

8. Lalu memasukan bibit lele 

3.5.4 Persiapan Pakan yang Ditambah Probiotik 

1. Pakan ditimbang sebanyak 5% dari bobot tubuh. 

2. Pakan diletakkan pada baskom. 

3. Probiotik dimasukkan pada wadah sesuai dengan dosis yang akan digunakan 

dan ditambah air secukupnya agar tidak terlalu pekat. 

4. Probiotik ditambahkan pada pakan dengan cara ditabur secara merata. 

5. Pakan tersebut kemudian diangin-anginkan kurang lebih selama 10-15 menit 

agar pakan tidak lembab. 

6. Setelah pakan tersebut sudah kering, pakan dimasukkan ke dalam plastik 

yang telah diberi label. 

7. Pakan yang sudah ditambahkan probiotik diberikan pada ikan 2 kali sehari 

yaitu pagi dan sore hari. Pakan diberikan secara ad satiation sebanyak 5% 

dari bobot tubuh ikan dan setiap pakan yang sisa dilakukan penimbangan 

8. Proses seperti di atas dilakukan setiap 7 hari sekali. 

3.5.2 Penebaran Benih 

Penebaran benih dilakukan pada pagi hari saat kondisi tidak panas. Benih 

ikan lele yang digunakan dalam penelitian berasal dari petani ikan berukuran 8-10 
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cm. Benih yang akan ditebar, sebelumnya dilakukan pengukuran panjang dan 

beratnya lalu dimasukkan pada akuarium sebanyak 30 ekor. 

3.5.3 Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan selama kurang lebih 45 hari. Kegiatan yang secara 

rutin dilakukan adalah pemberian pakan, pengamatan kualitas air, dan penyiponan 

akuarium. Pakan yang diberikan secara ad satiation sebanyak 3% dari bobot tubuh 

ikan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi hari dan sore hari selama 

penelitian. Pakan yang diberikan berupa pakan pabrikan atau pakan pelet yang telah 

ditambahkan dengan probiotik sesuai dengan dosis.  Melakukan penyifonan setiap 

seminggu sekali untuk menjaga kualitas air. 

3.6 Parameter Pengamatan 

3.6.1 Parameter Pengamatan Utama 

Parameter utama dalam penelitian yaitu rasio konversi pakan ikan (FCR) dan 

efisiensi pakan sebagai berikut: 

a.  Rasio konversi pakan   

Perhitungan rasio konversi pakan dapat dihitungn dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Djajasewaka, 2010):  

)( WoWt
FFCR
−

=  

Keterangan :  

FCR  = Rasio konversi pakan 

Wt  = Berat biomassa hewan akhir (g) 

Wo  = Berat biomassa hewan awal (g) 

F  = Total jumlah pakan yang digunakan (g) 
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b. Efisiensi Pakan  

Perhitungan efisiensi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Afrianto dan Liviawaty, 2009): 

%100x
F

WOWtEP −
=  

Keterangan:  

EP  = Efisiensi pakan yang digunakan (%) 

Wt  = Berat biomassa hewan akhir (g) 

Wo = Berat biomassa hewan awal (g) 

F  = Total jumlah pakan yang digunakan (g) 

3.6.2 Parameter Penunjang 

Parameter lainya yang diamati adalah seperti pengamatan terhadap 

kualitas air media budidaya meliputi suhu, pH, dan DO. Pengukuran suhu dilakukan 

menggunakan Thermometer, pengukuran pH menggunakan pH meter, dan 

pengukuran DO menggunakan DO meter. 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan analisis keragaman (ANOVA). Rancangan percobaan yang 

digunakan yaitu Rancamgan acak lengkap (RAL). Dilakukan uji Anova dengan 

selang kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat pengaruh antar perlakuan 

yang diberikan. Jika terdapat pengaruh yang berbeda nyata, maka dilanjutkan 

dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil). 
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