
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut 

(BBPBL) Lampung pada bulan November 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Biota uji 

Biota uji yang digunakan dalam penelitian adalah Nannochloropsis sp. yang 

dikultur pada skala laboratorium di BBPBL dengan kepadatan sekitar 11x10
6
 

sel/ml.  

3.2.2 Pupuk 

Pupuk yang dipergunakan dalam kultur Nannochloropsis sp. adalah Conwy 

(berbentuk cair atau larutan) yang tersusun dari senyawa kimia yang merupakan 

sumber nutrien utama. Komposisi pupuk Conwy disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi pupuk Conwy skala laboratorium (BBPBL Lampung) 

No Bahan kimia Takaran per liter 

1 EDTA 45 gram 

2 FeCl3 1,3 gram 

3 H3BO3 33,6 gram 

4 NaH2PO4  20 gram 

5 NaNO3 100 gram 

6 Trace metal solution 1 cc 

 ZnCl2 2.1 gr 

 CoCl2 2 gr 

 CuSO4 2 gr 

 (NH4)6 0.9 gr 

 Distilled 100  ml 

7 Aquadest hingga 1 liter 
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3.2.3. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah selang dan aerasi, toples 

volume 5 liter (12 buah), haemocytometer, mikroskop, hand counter, DO meter, 

refraktometer, ember, lampu TL 40W (4 buah), pipet tetes, tissue dan gelas ukur. 

Bahan penelitian yang digunakan adalah air laut steril, air tawar steril, alkohol 

70%, lugol/iodine 4%, NaOH. 

 

3.3 Rancangan  Penelitian 

Penelitian terdiri dari 3 perlakuan dan 1 kontrol, masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

Perlakuan A :  kultur Nannochloropsis sp. Kontrol (salinitas normal 30-31` ppt 

dan kandungan nitrogen organik  100%) 

Perlakuan B :  kultur Nannochloropsis sp. dengan salinitas normal yaitu 30-31 ppt 

dan nitrogen organik (N) yang diturunkan menjadi 50 %. 

Perlakuan C: kultur Nannochloropsis sp. dengan salinitas ditingkatkan menjadi 

34-35 ppt dan kandungan nitrogen organik (N) 100% (tidak 

dikurangi). 

Perlakuan D: kultur Nannochloropsis sp. dengan salinitas ditingkatkan menjadi 

34-35 ppt dan kandungan nitrogen organik (N) diturunkan menjadi 

50%. 

Tabel 4. Tabel kontingensi perlakuan salinitas dan nitrogen 

 

 

 

 

 

Perlakuan Kandungan Nitrogen Total 

N1 N2 

Salinitas S1 Perlakuan A Perlakuan B A+B 

S2 Perlakuan C Perlakuan D C+D 

Total A+C B+D N 
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Keterangan: N1 : Kadar nitrogen organik 100% 

 N2 : Kadar nitrogen organik 50% 

 S1 : Salinitas 30-31 ppt 

 S2 : Salinitas 34-35 ppt  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada skala laboratorium. Persiapan penelitian 

dilakukan dengan cara mensterilisasikan ruang, alat, serta air yang akan 

digunakan selama penelitian. 

a. Sterilisasi ruang 

Sterilisasi ruang dilakukan setiap hari sebelum aktivitas dimulai. Sterilisasi 

yang dilakukan yaitu ruangan dibersihkan terutama rak tempat kultur beserta 

bagian luar gelas toples atau Erlenmeyer tempat kultur, rak disemprot alkohol 70 

%, kemudian lantai dipel menggunakan karbol. 

b. Sterilisasi alat 

Sterilisasi alat yang dilakukan yaitu alat-alat kultur seperti toples dan gelas 

erlenmeyer direndam menggunakan larutan kaporit 100 ppm selama 1 hari. 

Selanjutnya alat-alat tersebut dicuci menggunakan sabun pencuci piring, lalu 

dibilas menggunakan air tawar. Alat-alat kultur yang telah dibilas disemprot 

dengan alkohol 70%. Sedangkan untuk selang aerasi, setelah direndam kaporit, 

dicuci, dibilas dengan air tawar, dan direbus selama 15 menit. 

c. Sterilisasi air 

Air laut yang digunakan berasal dari air laut yang telah ditampung. Air laut 

tersebut dialirkan ke sand filter yang dilengkapi dengan saringan karbon aktif 5 

µm dan 10 µm. Air tersebut kemudian dialirkan ke UV sterilizer yang memiliki 
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screening membran 0,2 µm. Selanjutnya air diberi ozon menggunakan Ozon  

sterilizer selama 15 menit. Setelah diberi ozon, air yang akan digunakan 

dididihkan 2 kali (masing-masing 30 menit) untuk memastikan tidak ada 

organisme kontaminan (terutama protozoa) yang akan mempengaruhi 

keberhasilan kultur fitoplankton. Setelah cukup dingin, air tersebut disaring 

menggunakan plankton net berukuran 20µm, dialirkan ke dalam wadah kultur, 

kemudian ditutup menggunakan aluminium foil lalu dididihkan kembali selama 30 

menit. 

 

d. Stok air  untuk perlakuan salinitas 30 ppt dan 35 ppt 

Air laut yang telah disterilisasi hingga pada tahap dipanaskan 2 kali, 

selanjutnya diukur salinitasnya menggunakan refraktometer. Jika salinitas air 

steril tersebut belum mencapai kadar salinitas yang dibutuhkan, dilakukan 

penambahan air laut steril yang salinitasnya lebih tinggi dari perlakuan (telah 

dibuat stok sebelumnya). Dan apabila salinitas yang didapat terlalu tinggi, 

dilakukan penambahan air tawar steril untuk menurunkan kadar salinitas. 

Kemudian diukur kembali salinitasnya. Begitu seterusnya hingga didapat salinitas 

yang dibutuhkan. Banyaknya jumlah (volume) penambahan air untuk mencapai 

salinitas yang dibutuhkan dihitung menggunakan rumus Sumeru dan Anna (1992) 

dalam Rudiyanti (2011): 

Sn=
 S1.V1 +(S2.V2)

V1+V2
   

Keterangan: 

Sn : Salinitas yang diinginkan, 

S1 : Salinitas air yang akan diencerkan (laut), 

S2 : Salinitas air pengencer (tawar), 

V1 : Volume air yang akan diencerkan (laut), 

V2 : Volume air pengencer (tawar). 

 



18 

 

e. Pembuatan Stok Pupuk Conwy 

Pupuk Conwy yang digunakan untuk kultur Nannochloropsis sp. skala 

laboratorium yaitu pupuk Conwy PA (Pro Analis) yang memiliki kemurnian 

bahan mencapai 100%. Pemberian pupuk pada kultur yaitu 1 ml/liter untuk sekali 

kultur. Adapun cara pembuatan pupuk Conwy untuk stok (Muhaemin, 2009) 

yaitu: 

1. Dipersiapkan dan ditimbang secara berurutan bahan-bahan pupuk Conwy 

sesuai dengan takaran seperti yang disajikan pada Tabel 2 menggunakan 

timbangan digital. Dipersiapkan juga alat pelarut seperti, pipet tetes, gelas 

breker dan sendok. 

2. Setelah semua bahan ditimbang, aquabides dimasukkan ke dalam gelas 

breker sebanyak 800ml, kemudian bahan-bahan pupuk Conwy secara 

berurutan mulai dari EDTA 45 g (Tabel 2. No.1) dimasukkan ke dalam 

gelas breker dan dilarutkan, begitu seterusnya (No.2, No.3, No.4) hingga 

NaNO3 100g/liter (No.5) larut. 

3. Selanjutnya trace metal solution (Tabel 2 No.6) dimasukkan dan dilarutkan 

satu persatu masing-masing 1 ml. 

4. Setelah semua larut, ditambahkan lagi aquabides ke dalam larutan pupuk 

hingga menjadi 1 liter. 

 

Sedangkan untuk pupuk kultur perlakuan N2 (pengurangan kadar nitrogen 

hingga 50%) tidak dilakukan dengan mengencerkan larutan pupuk kultur Conwy 

stok. Pembuatan pupuk kultur perlakuan N2 (pengurangan kadar nitrogen hingga 

50%) dibuat dengan cara mengurangi penggunaan NaNO3 hingga 50% dari 

kebutuhan standar NaNO3 pada pupuk Conwy. NaNO3 yang digunakan untuk 
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perlakuan N2 (pengurangan kadar nitrogen hingga 50%) dihitung menggunakan 

rumus Taw (1990) dalam Rudiyanti (2011): 

 

  V1.N1 = V2.N2 

 

Keterangan: 

 V1 = volume/berat bahan awal 

 V2 = volume/berat bahan yang diinginkan 

 N1 = jumlah pelarut awal 

 N2 = jumlah pelarut yang diinginkan 

 

 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data dari masing-masing perlakuan 

yang akan diteliti. Data akan diperoleh selama proses pengkulturan. Prosedur 

kultur yang dilakukan yaitu: 

1. Bibit disiapkan. Bibit diambil dengan cara pengenceran dari stok yang telah 

dikultur selama 5 hari. Bibit dikultur dengan kepadatan sekitar 11x10
6 

sel/ml 

dengan volume air kultur 2 liter masing-masing pada 12 (4 perlakuan x 3 

ulangan) buah toples volume 5 liter. 

2. Pupuk diberikan sebanyak 1 ml/liter kultur  

3. Kualitas air diukur sesaat setelah biota dibiakkan. 

4. Kultur disusun di atas rak kultur lalu diberi aerasi kuat pada pencahayaan  

lampu TL 38 W.  

5. Pengamatan kepadatan Nannochloropsis sp. pada mikroskop dilakukan tiap 6 

jam sekali pada tiap media kultur.  

6. Setelah mencapai fase akhir eksponensial atau pada fase awal stasioner, 

dilakukan pengukuran kualitas air kembali.  
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7. Kemudian kultur Nannochloropsis sp. dipanen secara total dengan cara dibuat 

natan menggunakan larutan NaOH. Larutan tersebut dimasukkan kedalam 

kultur sedikit demi sedikit sambil diaduk searah jarum jam. Setelah cukup 

homogen, putar arah adukan secara berlawanan hingga larutan terasa 

mengental. Larutan didiamkan hingga biakan mengendap. Kemudian masing-

masing biakan dimasukkan ke dalam botol film yang telah dibersihkan dan 

disemprot alkohol, dan disimpan dalam refrigerator.  

8. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu sampel yang telah disimpan dalam 

botol film dibawa untuk dilakukan uji proksimat. 

 

Adapun parameter yang akan diamati yaitu: 

a. Pengujian lemak (uji proksimat) 

Pengujian kandungan lemak Nannochloropsis dilakukan dengan metode 

Soxhlet. Prinsip Soxhlet ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. 

Sehingga diharapkan terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut konstan 

dengan adanya pendingin balik. Metode Soxhlet dipilih karena pelarut yang 

digunakan lebih sedikit (efesiensi bahan) dan larutan sari yang dialirkan melalui 

sifon tetap tinggal dalam labu. Hal tersebut menyebabkan pelarut yang digunakan 

untuk mengekstrak sampel selalu baru, meningkatkan laju ekstraksi dan waktu 

yang digunakan lebih cepat. Kerugian metode tersebut ialah pelarut yang 

digunakan (harus) mudah menguap. Berikut prosedur penentuan kadar lemak dan 

minyak (metode soxhlet). 

- 2 -15gr sampel kering/padat yang telah dihaluskan ditimbang dengan teliti, 

dibungkus dengan kertas saring, dan dimasukkan dalam tabung ekstraksi 

soxhlet. 

- air pendingin dialirkan melalui kondensor. 
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- tabung ekstraksi dipasang pada alat distilasi Soxhlet dengan pelarut  

secukupnya. Ekstraksi dilakukan selama 4-5 jam. 

- cawan yang berisi lemak dikeringkan pada oven dengan suhu 100-105C 

selama 30 menit. 

- berat residu dalam cawan lemak dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak 

dengan rumus: 

 

                              B  C 

         Lemak         100       

                                 A 
       
Keterangan: 

A = Berat Contoh 

B = Cawan + Lemak 

C = Cawan kosong  

 

b. Perhitungan kepadatan Nannochloropsis sp. 

Perhitungan jumlah Nannochloropsis sp. dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer dibawah mikroskop dengan pembesaran 10x menggunakan alat 

bantu hitung hand counter dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh 

BBPBL: 

N =
 K i

n
i=0

n
x 25. 104sel/ml  

 

Keterangan: 

N = kepadatan Nannochloropsis sp (sel/ml) 

Ki = jumlah Nannochloropsis sp. pada kotak ke-i 

n  = jumlah kotak hitungan 

 

c. Kualitas air (salinitas, suhu, pH, DO) 

Pengukuran salinitas, pH, suhu dan DO pada air media menggunakan 

refraktometer, pH meter, thermometer dan DO meter. Pengukuran parameter 

tersebut dilakukan pada awal kultur dan akhir kultur. 
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3.5 Analisis data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hasil perlakuan adalah uji khi-

kuadrat (χ
2
) dari Fisher. Uji Chi kuadrat (χ

2
) dari Fisher merupakan teknik 

nonparametrik yang sangat berguna untuk menganilisis data yang terpisah bila 

kedua sampel bebas berukuran kecil (N < 20). Uji tersebut dipakai apabila nilai-

nilai yang didapat dari dua sampel acak bebas semuanya masuk dalam salah satu 

dari dua kelas yang berbeda satu sama lain. Setiap subyek dalam kedua kelompok 

tersebut mendapatkan satu dari dua nilai yang mungkin. Nilai-nilai tersebut 

dipresentrasikan dalam frekuensi-frekuensi suatu tabel kontingensi (Siegel, 1994). 

Kepadatan Nannochloropsis sp. menggunakan tabel kontingensi 2×2 dapat diuji 

dengan formulasi Siegel (1994) seperti berikut: 

χ2=
N  AD-BC  -

N
2

)
2

 A+B  C+D  A+C (B+D)
  ; db=1 

Keterangan: 

χ
2
 = nilai khi-kuadrat hitung 

N = jumlah total kepadatan seluruh perlakuan 

A, B, C dan D = kepadatan total masing-masing perlakuan (A,B,C dan D) 

 

Sedangkan kandungan lemak total Nannochloropsis sp. dapat diuji dengan: 

χ2=   
(Oij-Eij)

2

Eij

k

j=1

r

i=1

  ;db= r-1 (k-1) 

Keterangan: 

χ
2
 = nilai khi-kuadrat hitung 

r = jumlah baris 

k = jumlah kolom 

Oij     = jumlah observasi untuk kasus-kasus yang dikategorikan dalam baris ke-i 

pada kolom ke-j 

Eij        = banyak kasus yang diharapkan dibawah hipotesis H0 dalam baris ke-i dan 

kolom ke-j 
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Pengambilan kesimpulan dari hasil analisis didasarkan pada: 

jika nilai dari χ
2
 hitung lebih kecil dari pada nilai tabel χ

2
 pada taraf nyata 0,05, 

maka H0 diterima yang berarti perlakuan tidak memberi pengaruh nyata, dan 

jika nilai dari χ
2 

hitung sama dengan atau lebih besar dari pada nilai tabel χ
2 

pada 

taraf nyata 0,05, maka H0 ditolak yang berarti perlakuan memberi pengaruh nyata. 

 

Hubungan antara kepadatan dan kandungan lemak total Nannochloropsis sp. 

dianalisis menggunakan model persamaan regresi linier y = a + bx, koefisien 

korelasi (r) Pearson dan koefisien determinasi (R
2
) (Supangat, 2007). 

 

 

 


