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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Perikanan, Program Studi 

Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada bulan 

September-Oktober 2014. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah plastik berukuran 50 x 

13 x 11 cm
3
, klep aerasi, selang air, pompa air, pipa paralon, tandon air, 

timbangan digital (0,001), DO meter, pH paper, termometer, penggaris (0,01 

mm), cawan petri, mikropipet, yellow tip, dan scoopnet (0,1 mm), labu 

erlenmeyer, autoklaf, hot plate, bunsen, spreader, sendok makan dan tabung 

reaksi. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah cacing sutra, lumpur 

sawah, kulit pisang kepok, bakteri bioaktivator, gula, aquades, alkohol 70%, dan 

media Tryptic Soy Agar (TSA). 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

 

Rancangan perlakuan yang digunakan pada penelitian adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 
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3 kali ulangan. Perlakuan tersebut terdiri atas campuran media pemeliharaan 

dengan proporsi kulit pisang kepok dan lumpur sawah sebagai berikut : 

A. 100% kulit pisang kepok dan 0% lumpur sawah 

B. 70% kulit pisang kepok dan 30% lumpur sawah 

C. 50% kulit pisang kepok dan 50% lumpur sawah 

D. 30% kulit pisang kepok dan 70% lumpur sawah 

E. 100% lumpur sawah dan 0% kulit pisang kepok 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : Tandon air 

   : Keran air 

   : Pipa paralon inlet 

   : Pipa paralon outlet 

   : Wadah uji 

   : Saluran outlet dari wadah uji 

   : Saluran inlet ke wadah uji 

 

Gambar 5. Tata Letak Wadah Budidaya 

 

Model linier yang digunakan yaitu: 

Yij = µ + τi + ∑ij 

Keterangan: Yij: Pengaruh perlakuan kulit pisang kepok yang berbeda ke-i dan 

       ulangan ke-j 
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  µ  : Nilai tengah 

  τi  : Pengaruh perlakuan kulit pisang kepok yang berbeda ke-i 

  ∑ij: Galat percobaan perlakuan kulit pisang kepok yang berbeda 

       ke-i dan ulangan ke-j 

(Steel dan Torrie, 1980) 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Fermentasi Kulit Pisang Kepok 

 

Proses fermentasi kulit pisang kepok adalah sebagai berikut: 

- Kulit pisang kepok dipotong-potong berukuran ± 1 cm, kemudian dicuci 

dengan air bersih untuk menghilangkan getah yang terdapat di kulit pisang 

kepok. 

- Selanjutnya ditambahkan air sebanyak 300 ml, gula pasir 300 gr, dan 

bakteri bioaktivator sebanyak 100 ml ke dalam kulit pisang yang akan 

difermentasi yaitu 14 kg. 

- Setelah itu dimasukkan ke dalam kantung plastik atau tempat tertutup agar 

proses fermentasi sempurna. 

- Proses fermentasi kulit pisang dapat menggunakan bakteri aktivator 

selama ± 7 hari karena pada waktu 7 hari didapatkan fermentasi yang tidak 

berbau busuk menandakan fermentasi yang baik. 

 

3.4.2 Substrat 

 

Wadah uji dengan ukuran 50 x 13 x 11 cm
3
 diisi dengan subtrat berupa campuran 

lumpur sawah dan kulit pisang kepok sesuai perlakuan, dicampur merata sehingga 
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didapatkan campuran dengan ketinggian rata-rata 4 cm. Berikut sketsa wadah 

yang akan digunakan pada penelitian (Gambar 6). 

 

Inlet                                    Outlet             

                   2cm  11cm 

                4cm 

 

Gambar 6. Sketsa Wadah Uji 

 

3.4.3 Pengairan 

 

Campuran substrat dalam wadah uji diisi dengan air setinggi 2 cm, setelah itu 

wadah didiamkan selama 2 hari dengan tujuan untuk menstabilkan substrat dan 

melancarkan proses pengairan. Proses pengairan selama penelitian dilakukan 

dengan sistem resirkulasi dengan debit air 170 ml/menit untuk setiap wadah yang 

dipakai, air yang berasal dari tandon air akan dialirkan kembali ke tandon dengan 

memfilter air media terlebih dahulu. 

 

3.4.4 Pengelolaan Kualitas Air 

 

Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan mengatur debit air menggunakan klep 

aerasi yang dipasang pada pipa paralon bertujuan agar kualitas debit air tetap 

terjaga. Air yang disalurkan berasal dari tandon yang dipompa dan dialirkan ke 

dalam wadah-wadah pemeliharaan cacing. 

 

 

 

 

 

 

Air 

Lumpur sawah +  

Kulit pisang kepok 
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3.4.5 Penebaran 

 

Air media yang sudah jernih setelah dialiri air selama 2 hari kemudian 

dimasukkan cacing sutra sebanyak 150 ind/wadah atau 2307 ind/m
2
 untuk setiap 

wadah uji. Cacing sutra yang menjadi hewan uji ditimbang sebelum ditebar ke 

dalam wadah untuk mengetahui bobot biomassa cacing uji. 

 

3.4.6 Pemanenan 

 

Pemanenan cacing sutra dilakukan setelah 40 hari pemeliharaan dengan cara 

mematikan saluran inlet dan menutup saluran outlet serta mengurangi air pada 

media budidaya hingga setinggi substrat. Kemudian wadah budidaya bagian atas 

ditutup menggunakan terpal atau plastik yang tidak transparan dengan bertujuan 

agar cacing sutra kesulitan mendapat oksigen dan naik ke atas permukaan 

substrat. 

 

Pemanenan cacing membutuhkan waktu 3-4 jam untuk cacing sutra sampai naik 

ke atas permukaan substrat, dan pada skala kecil budidaya dapat membutuhkan 

waktu 6-12 jam sampai cacing sutra ke atas permukaan (Fadillah, 2004). Pada 

penelitian ini waktu untuk pemanenan cacing sutra selama 3 jam. 

 

Cacing sutra yang telah naik ke atas permukaan, kemudian diambil dengan sendok 

makan secara perlahan. Cacing sutra yang sudah terambil kemudian dipisahkan 

dari lumpur dengan cara dicuci menggunakan air dan setelah bersih cacing 

ditimbang untuk mengetahui bobot akhirnya. 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Parameter Utama 

 

Parameter yang diukur selama penelitian adalah jumlah populasi, biomassa dan 

panjang cacing sutra. Jumlah populasi cacing sutra dihitung secara manual dari 

sampel cacing yang terambil dengan mengkonversikan jumlah individu/satuan 

luas, perhitungan populasi cacing sutra dilakukan dengan rumus :  

 

Biomassa cacing sampel ditimbang dengan timbangan digital (0,001) dan untuk 

mengetahui panjang tubuh menggunakan penggaris (Febrianti, 2004). 

Pertumbuhan biomassa mutlak cacing dihitung menggunakan rumus: 

W= Wt-Wo 

Keterangan: W  : Pertambahan bobot biomassa cacing sutra 

  Wt : Berat akhir populasi cacing sutra (gram) 

  Wo: Berat awal populasi cacing sutra (gram) 

 

(Effendie, 1997) 

 

Pengambilan sampel dilakukan setiap 10 hari, sampel diambil dari 5 titik pada 

setiap wadah dengan cara memasukkan pipa berdiameter 4 cm ke dalam substrat 

dan diangkat dengan menutup bagian atas pipa, kemudian pisahkan cacing dari 

lumpur dengan mencuci cacing menggunakan air. 

 

3.5.2 Parameter Pendukung 

 

Parameter pendukung yang diukur selama penelitian adalah kepadatan bakteri, 

untuk mengetahui jumlah bakteri dilakukan pengambilan sampel bakteri dari 
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media budidaya pada awal penelitian dan akhir penelitian dengan menggunakan 

metode pour plate. Media yang digunakan adalah media TSA karena media TSA 

adalah media yang umum untuk menumbuhkan berbagai mikroba. Proses 

pembuatan media TSA adalah sebagai berikut: 

- TSA seberat 8 gr ditimbang, kemudian larutkan dalam akuades 200 ml 

- Panaskan larutan yang berisi TSA diatas hot plate dan diaduk 

menggunakan magnetic stirrer agar homogen 

- Sterilkan larutan dan alat yang digunakan dengan autoklaf pada suhu 

121°C, tekanan 1 atm selama 15 menit 

- Setelah sampai dengan tekanan 1 atm pertahankan agar suhu tetap 121°C 

selama 5 menit kemudian matikan api tunggu sampai 0°C selama 15 menit 

- Kemudian tuang larutan ke dalam cawan petri dalam ruang isolasi 

(laminary flow)  

- Biarkan hingga menjadi agar dan uap air hilang, setelah itu simpan dalam 

lemari pendingin selama 24 jam. 

 

Selanjutnya lakukan proses pengenceran sebagai berikut: 

- Pengenceran menggunakan perbandingan 1:9, 1 ml sampel lumpur dan 9 

ml akuades 

- Sampel lumpur dan akuades dihomogenkan dengan menggunakan 

mikropipet dan yellow tip 

- Kemudian diambil sebanyak 25 µl pada pengenceran terakhir dengan 

mikropipet lalu dimasukkan ke media 

- Setelah itu disebar menggunakan spreader agar bakteri tumbuh dengan 

rata.  
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Perhitungan koloni bakteri menggunakan metode hitungan cawan petri dengan 

rumus: 

Kepadatan bakteri :  

Keterangan;  N : Jumlah koloni bakteri  

F : faktor pengenceran 

 

3.5.3 Parameter Lingkungan 

 

Parameter lingkungan yang diamati pada penelitian ini adalah pH, kadar oksigen, 

kandungan amoniak, suhu dan total bahan organik (Total Organic Matter/TOM). 

Pengukuran suhu, pengukuran pH dan kadar oksigen dilakukan setiap 10 hari. 

Pengukuran kadar amoniak dilakukan 3 kali yaitu pada awal penelitian, 

pertengahan, dan akhir penelitian. Adapun pengukuran TOM dilakukan pada awal 

penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

 

Berdasarkan hasil yang didapat untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

pertumbuhan cacing sutra yang dipelihara dengan media campuran kulit pisang 

kepok dan lumpur sawah sebagai sumber nutrien, dilakukan analisis ragam 

(Anova) dengan selang kepercayaan 95%. Apabila terdapat salah satu perlakuan 

yang memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah populasi, biomassa cacing, dan 

panjang cacing sutra maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

(Steel dan Torrie, 1980). 


