
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan, 

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, pada bulan Desember 2011 – Januari 

2012.  

 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

1. Akuarium ukuran 27 x 15x 12 cm
3
 sebanyak 12 unit. 

2. Perlengkapan aerasi. 

3. Kain kasa. 

4. Timbangan digital 

5. Cawan petri. 

6. Sendok. 

7. Pipet tetes. 

8. Thermometer. 

9. DO meter. 

10. pH meter. 

11. Refraktometer. 



2. Bahan  

a. Media Kultur 

Media kultur yang digunakan adalah air laut yang berasal dari Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung dan telah disterilkan dengan 

sinar UV. Air laut yang digunakan sebagai media kultur sebanyak 2 liter per 

wadah pemeliharaan.  

 

b. Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diaphanosoma sp. yang 

diperoleh dari BBPBL Lampung. 

 

c. Molase 

Molase yang digunakan dalam penelitian ini adalah molase jenis Blackstrap 

karena dapat digunakan sebagai pupuk cair, atau sebagai komponen yang 

ditambahkan dengan bahan lain dan dapat menjadi tambahan penting untuk 

pemupukan organik (Anwar dan Suganda, 2002). Molase mengandung unsur 

makro nutrient seperti Nitrogen, Carbon, Phosphat, dan unsur mikro nutrient 

seperti Ca, Mg, K, Al, dan Si (Chapman, 1965). 

 

 

C. Rancangan Percobaan. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

konsentrasi molase dan 3 kali ulangan. Model linear Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yij = µ+τĳ+εĳ. 

Keterangan: 



 Yij: Nilai pengamatan satuan percobaan dari perlakuan ke-i pada ulangan 

ke-j. 

 µ: Nilai tengah umum 

 τĳ: Pengaruh perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

 εĳ: Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

 

 

D. Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian terdiri atas: persiapan, pengukuran kualitas air,  

pemberian pakan molase, inokulasi bibit Diaphanosoma sp., dan penghitungan 

populasi Diaphanosoma sp. 

 

1. Persiapan 

Pada tahap persiapan, semua akuarium yang akan digunakan sebagai wadah 

pemeliharaan dicuci dengan bersih agar tidak terdapat kotoran yang melekat pada 

wadah pemeliharaan. Akuarium yang sudah dicuci bersih didiamkan ± 24 jam 

agar akuarium benar-benar kering. Selanjutnya akuarium diisi dengan air laut 

sebanyak 2 liter dan diberi aerasi, kemudian akuarium ditutup dengan 

menggunakan kain kasa dan didiamkan selama ± 24 jam agar kandungan oksigen 

terlarutnya menyebar secara merata.  

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pengukuran Kualitas Air 

Pengukuran parameter kualitas air seperti suhu, oksigen terlarut (DO), salinitas, 

dan pH selama penelitian dilakukan setiap hari untuk mengetahui perubahan 

kisaran kualitas air dalam media budidaya. 



2. Penebaran Diaphanosoma sp. 

Akuarium yang sudah diisi air dan diaerasi selama ± 24 jam, ditambahkan molase 

sesuai konsentrasi yang ditentukan dan diaduk agar merata. Media kultur yang 

sudah ditambahkan molase didiamkan selama 3 hari dengan tujuan untuk 

menumbuhkan fitoplankton sebagai pakan alaminya. Kemudian penebaran 

Diaphanosoma sp. dilakukan dengan kepadatan 50 ekor/liter. Diaphanosoma sp. 

yang akan digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan planktonet 400 μm 

sehingga telah mencapai stadia dewasa agar dapat beradaptasi dengan baik pada 

media kultur yang digunakan. Sebelum dilakukan penebaran Diaphanosoma sp., 

media kultur didiamkan selama 3 hari untuk menumbuhkan fitoplankton sebagai 

pakan alaminya. 

 

3. Pemberian Molase 

Media kultur diberi pengkaya media budidaya berupa molase sebelum dilakukan 

penebaran Diaphanosoma sp., dengan dosis sesuai perlakuan, yaitu : 

- Perlakuan A berupa pemberian molase dengan konsentrasi 0,1 gram/liter dalam 

media budidaya, 

- Perlakuan B berupa pemberian molase dengan konsentrasi 0,2 gram/liter dalam 

media budidaya, 

- Perlakuan C berupa pemberian molase dengan konsentrasi 0,3 gram/liter dalam 

media budidaya, 

- Perlakuan D berupa pemberian molase dengan konsentrasi 0,4 gram/liter dalam 

media budidaya. 

 

 



4. Penghitungan Populasi Diaphanosoma sp. 

Penghitungan populasi Diaphanosoma sp. dilakukan setiap hari setelah selesai 

penebaran menggunakan gelas ukur. Sebanyak 100 ml contoh air diambil yang 

sebelumnya telah di aduk dengan selang aerasi agar Diaphanosoma sp. tidak 

bergerombol pada satu sisi akuarium, kemudian dituangkan ke dalam cawan petri 

untuk dilakukan penghitungan secara manual. Setelah dilakukan penghitungan, 

contoh air dikembalikan kedalam akuarium. Hasil perhitungan dengan 3 kali 

ulangan kemudian dikonversikan ke dalam satuan liter.  

 

5. Penghitungan dan Identifikasi Fitoplankton.  

Mengidentifikasi dan menghitung kepadatan fitoplankton dilakukan dengan alat 

Sedwic Rafter Cell dengan bantuan mikroskop dan Hand Counter. Penghitungan 

dan identifikasi fitoplankton dilakukan dengan teknik sampling dengan 

menggunakan sampel media 5 ml.   

 

 

E. Analisis Data 

Parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah populasi Diaphanosoma 

sp. selama pemeliharaan dengan konsentrasi molase yang digunakan. Pengaruh 

perbedaan konsentrasi molase dianalisis dengan uji statistik one_way Anova yang 

diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) jika minimal terdapat satu 

konsentrasi molase yang berpengaruh terhadap kelimpahan Diaphanosoma sp. 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan Software  Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS) versi 19.0. Data kualitas air dianalisis secara deskriptif, 

yaitu dengan pengamatan pada pengukuran kualitas air.  

 


