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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan  Desember 2011-Januari 2012, bertempat di 

Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

Wadah pemeliharaan Daphnia sp. yang digunakan adalah akuarium dengan 

ukuran 27 cm x 15 cm x 12 cm sebanyak 12. Akuarium dilengkapi dengan aerasi 

sebagai penyedia oksigen terlarut untuk menjaga kualitas lingkungan hidup 

Daphnia sp. Kain kasa sebagai penutup bagian atas agar kotoran tidak masuk ke 

dalam akuarium dan terhindar dari nyamuk  yang akan bertelur di dalamnya. 

Timbangan digital dengan ketelitian 0,01 mg (Pocket scale, Jerman), mikroskop, 

cawan petri, gelas ukur volume 100 ml, sendok, pipet tetes, tisu dan papan hitam, 

termometer dan DO meter, serta kertas lakmus sebagai alat pengukur pH. 
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2. Bahan  

a. Media Budidaya 

Media budidaya yang digunakan adalah air tawar yang berasal dari tandon 

Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung. Air tawar yang digunakan sebagai media budidaya sebanyak 3 liter per 

akuarium.  

b. Hewan Uji 

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

diperoleh dari penjual kutu air di Kelurahan Kampung Sawah, Bandar Lampung. 

c. Pengkaya media budidaya Daphnia sp. 

Pengkaya  yang digunakan adalah limbah kulit kopi  diambil dari sentra produksi 

kopi di Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung 

Selatan. 

C. Metode  

1. Rancangan percobaan 

Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan 

dan 3 ulangan. Perlakuan berupa penambahan kulit kopi yang berbeda  disajikan 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Jumlah limbah kulit kopi yang ditambahkan pada media budidaya 

Daphnia sp.  sesuai perlakuan. 

 

Perlakuan Penambahan  

A Air bersih + Kulit kopi sebanyak 3 gram/liter  

B Air bersih + Kulit kopi sebanyak 5 gram/liter 

C Air bersih + Kulit kopi sebanyak  7 gram/liter 

D Air bersih + Kulit kopi sebanyak 9 gram/liter 

 

Model linier Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

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

        ulangan ke- j 

 µ :     Nilai tengah umum 

 τij :    Pengaruh perlakuan ke-i 

 εij :    Galat percobaan akibat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 

 

2. Pelaksanan Percobaan 

Pelaksanaan percobaan sebagai berikut 

a. Wadah untuk budidaya Daphnia sp. disiapkan sebanyak 12, dibersihkan, 

dikeringkan, diisi  air bersih  3 liter,  dan dilengkapi perangkat aerasi. 

b. Limbah kulit kopi diambil dari sentra produksi kopi di Desa Dantar 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung Selatan. 

c. Kulit kopi ditimbang sesuai dengan perlakuan, dibungkus dengan kain yang 

tipis kemudian dimasukan dalam media budidaya dan didiamkan selama 3 

hari. 

    Yij = µ + τij + εij 
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d. Induk Daphnia sp.  diperoleh dari penjual kutu air di Kelurahan Kampung 

Sawah, Bandar Lampung. Untuk menyeragamkan ukuran induk, disaring 

menggunakan jaring strimin berdiameter 1 mm. 

e. Hari ke 3 perendaman kulit kopi laju aerasi diperkecil  kemudian induk 

Daphnia sp. ditebar ke dalam media budidaya dengan kepadatan 20 ekor/liter   

f. Untuk menghindari masuknya jentik nyamuk, permukaan wadah budidaya 

ditutup dengan menggunakan jaring strimin/waring. 

g. Pertumbuhan populasi Daphnia sp. dihitung  setiap hari selama pemeliharaan. 

Pertumbuhan populasi dilakukan dengan teknik sampling, yaitu menghitung 

jumlah Daphnia sp.  yang terdapat dalam 20 ml media. Perhitungan 

dilakukan dalam cawan petri. Setiap akuarium dilakukan dengan 5 

pengulangan kemudian diratakan. 

h. Kualitas air (pH, DO, Suhu) pada media diukur setiap hari sampai dengan 

akhir pemeliharaan. 

i. Mengidentifikasi dan menghitung kepadatan Fitoplankton yang dilakukan 

setiap hari, menggunakan alat sedwig rafter sel dengan bantuan mikroskop. 

Penghitungan dilakukan dengan teknik sampling, yaitu menghitung jumlah 

fitoplankton.  yang terdapat dalam 5 ml media. 

 

3. Analisis data 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah menghitung jumlah populasi 

Daphnia sp. selama pemeliharaan dengan pengkaya kulit  kopi. Pengaruh 

penambahan kulit kopi dianalisis dengan uji statistik one_way Anova yang diuji 

lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) jika minimal terdapat satu perlakuan 
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yang berpengaruh terhadap kelimpahan Daphnia sp. Analisa data dilakukan 

dengan menggunakan Software  Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 

versi 19.0.  

 

 


