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III. METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2011 bertempat di 

Balai Budidaya Ikan Hias, Natar, Lampung Selatan. 

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

1.  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam uji pendahuluan yaitu akuarium ukuran 

60x40x50 cm3 sebanyak 15 buah, instalasi aerasi, scoope net, timbangan digital, 

alat pengukur kualitas air, termometer, wadah Azolla sp. dan alat tulis. Sedangkan 

alat yang digunakan untuk penelitian adalah wadah pemeliharaan berupa bak 

plastik berukuran 50x40x30 cm3 sebanyak 16 buah (12 buah sebagai bak/wadah 

pemeliharaan dan 4 buah sebagai bak tandon) instalasi resirkulasi dan filter, rak, 

pomp air, potongan selang ulir, instalasi aerasi, timbangan digital, termometer, 

scoopnet, penggaris dan alat ukur kualitas air serta alat tulis. 

2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

2.1. Ikan Uji 

Ikan uji adalah benih ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) berasal dari Balai 

Budidaya Ikan Hias, Natar, Lampung Selatan.  Benih ikan sebanyak 240 ekor, 
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berukuran 4 - 6  cm dengan berat berkisar antara 1- 2 gram. Benih ikan lele 

dumbo yang dipelihara dalam keadaan sehat dan lincah. 

2.2.  Azolla sp. 

 Azolla sp. yang digunakan diambil dari alam yang kemudian dipelihara pada 

bak pemeliharaan Azolla sp. untuk mengadaptasikan Azolla sp. terhadap 

kondisi media hidup yang baru. 

2.3.Pakan Ikan 

Pakan berupa pakan buatan/pellet apung komersil  yang memiliki komposisi 

protein sesuai dengan kebutuhan ikan lele dumbo. 

2.4. Pupuk 

Pupuk yang digunakan yaitu KH2PO4 dengan dosis 136 mg/l. Tujuan 

penggunaan pupuk yaitu untuk menyuplai P  yang dibutuhkan Azolla sp. 

Penambahan pupuk dilakukan setiap 1 minggu 1 kali (Arifin, 1996).  

C.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu dengan mengkombinasikan 

antara perlakuan Azolla sp. (dengan Azolla sp. dan tanpa Azolla sp.) dengan 

perlakuan sistem resirkulasi (dengan ganti air dan tanpa ganti air). Kombinasi 

perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

Perlakuan A :  dengan Azolla sp. dan tanpa ganti air 

Perlakuan B : dengan Azolla sp. dan dengan ganti air 

Perlakuan C : tanpa Azolla sp. dan tanpa ganti air 

Perlakuan D : tanpa Azolla sp. dan dengan ganti air 

Penempatan  akuarium yang dilakukan secara acak dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan Wadah Pemeliharaan 

Persiapan tempat pemeliharaan meliputi pembersihan wadah budidaya 

yaitu dengan mencuci bak pemeliharaan, dikeringkan. Selanjutnya dilakukan 

pengisian air. Air yang digunakan yaitu air tawar dari bak tandon yang berasal 

dari air DAM yang sudah disaring dan diendapkan, masing-masing bak 

pemeliharaan diisi dengan air sebanyak 40 liter. Sistem resirkulasi dijalankan 

dengan memompa air dari tandon filter menggunakan pompa air.  Langkah 

selanjutnya mengalirkan air ke bak-bak pemeliharaan. Kemudian air dari bak 

pemeliharaan akan mengalir ke tandon filter dengan bantuan gaya gravitasi 

bumi. Langkah selanjutnya yaitu pemberian aerasi, yang memberikan suplai 

oksigen untuk ikan lele dumbo.  

b. Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan dilakukan untuk mencari konsentrasi Azolla sp. yang 

paling baik untuk meningkatkan kualitas air pemeliharaan benih ikan lele 

dumbo tanpa ganti air. Konsentrasi tersebut akan digunakan sebagai 

konsentrasi Azolla sp. pada tahap pelaksanaan penelitian. Uji pendahuluan ini 

dilakukan selama 28 hari. Pada uji pendahuluan digunakan akuarium berukuran 

60x40x50 m3 sebanyak 15 buah (5 perlakuan, 3 ulangan) masing-masing 

akuarium diisi dengan air sebanyak 60 liter dan diaerasi selama 3 hari. 

Kemudian ikan lele dumbo ditebar sebanyak 24 ekor pada setiap akuarium. 

Pakan diberikan tiga kali sehari, yaitu pagi hari pukul 07.00 WIB, siang hari 

pukul 12.00 WIB, dan sore hari pukul 17.00 WIB.  Pakan yang diberikan 
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sebanyak  3% dari berat tubuh (Bureau Fiseheries and Aquatic Resources, 

2008). Setelah 1 minggu Azolla sp. ditebar pada akuarium pemeliharaan 

dengan berbagai kepadatan yaitu 0, 15, 30, 45, dan 60 gram/akuarium. 

Kemudian ditambahkan KH2PO4 dengan dosis 136 mg/l  sebagai sumber fosfat 

bagi Azolla sp. Amoniak diukur sebanyak 4 kali yaitu pada hari ke-1, 7, 14, 28 

masing-masing berupa satu sampel air dari tiap perlakuan yang diambil secara 

acak. Sedangkan suhu, DO dan pH diukur 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan 

sore. Pengukuran berat ikan lele dumbo dan Azolla sp. dilakukan setiap 1 

minggu sekali. Azolla sp. diletakkan dalam wadah berbentuk segi empat terbuat 

dari strimin yang berfungsi untuk mencegah agar ikan lele dumbo tidak 

memakan atau mengganggu Azolla sp. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap pelaksanaan penelitian, masing-masing bak diisi dengan air 

sebanyak 40 liter dan diaerasi selama 3 hari. Kemudian ikan lele dumbo ditebar 

sebanyak 15 ekor pada setiap bak pemeliharaan. Benih ikan lele dumbo yang 

ditebar  berukuran 5-7 cm dengan berat rata-rata 4 gram. Pakan diberikan tiga 

kali sehari, yaitu pagi hari pukul 07.00 WIB, siang hari pukul 12.00 WIB, dan 

sore hari pukul 17.00 WIB.  Pakan yang diberikan sebanyak  3% dari berat 

tubuh (Bureau Fiseheries and Aquatic Resources, 2008) berdasarkan hasil 

sampling mingguan berat benih ikan lele dumbo. Satu minggu setelah 

penebaran benih lele dumbo, Azolla sp. ditebar pada bak pemeliharaan. Selama 

pemeliharaan pada setiap bak pemeliharaan ditambahkan KH2PO4 setiap 1 

minggu sekali dengan dosis 136 mg/l sebagai sumber fosfat  untuk Azolla sp. 

Sistem resirkulasi yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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a. Sistem Resirkulasi tanpa ganti air 

Dalam sistem ini, air yang digunakan untuk budidaya ikan lele dumbo dari 

awal sampai akhir tidak ada pergantian, namun air akan terus 

bergerak/resirkulasi pada wadah budidaya. Dalam sistem ini ditambahkan 

wadah tandon air sebagai filter air yang menggunakan potongan selang 

berulir sebagai substrat bagi tumbuhnya bakteri nitrifikasi, serta 

ditambahkan pompa air untuk mengalirkan air dari bak tandon menuju bak 

pemeliharaan, kemudian air akan turun dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi bumi. 

b. Sistem Resirkulasi dengan ganti air 

Dalam sistem ini, air yang digunakan untuk budidaya ikan lele dumbo dari 

awal sampai akhir ada pergantian sebanyak 10% dan air akan terus 

bergerak/resirkulasi pada wadah budidaya. Dalam sistem ini ditambahkan 

wadah tandon air sebagai filter air yang menggunakan potongan selang 

berulir sebagai substrat dan ditambahkan pompa air untuk mengalirkan air 

dari bak tandon menuju bak pemeliharaan, kemudian air akan turun dengan 

memanfaatkan gaya gravitas bumi. 

3. Parameter Uji 

Parameter kualitas air yang meliputi suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut 

ukur dua kali sehari. Pengukuran kadar amoniak (NH3)  dilakukan sebanyak 4 

kali, yaitu hari ke-1, 7, 14, dan 28 di Laboratorium Analisis Politeknik Negeri 

Lampung, masing-masing berupa sampel air untuk tiap perlakuan yang diambil 

secara acak. Pertumbuhan dan laju pertumbuhan ikan lele dumbo dan Azolla 
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sp. dihitung berdasarkan sampling berat satu minggu sekali. Sintasan dihitung 

satu kali selama penelitian yaitu pada akhir penelitian. 

Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih berat total ikan lele dumbo/ 

Azolla sp. pada akhir pemeliharaan dan awal pemeliharaan. Pertumbuhan berat 

mutlak dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Effendie, 1997). 

 

Wm = Wt – Wo 

Keterangan : 

Wm : Pertumbuhan berat mutlak (gram) 

Wt   : Berat  rata-rata akhir (gram) 

Wo :  Berat  rata-rata awal (gram) 

Laju pertumbuhan harian (Growth Rate) adalah laju pertumbuhan ikan 

lele dumbo/Azolla sp. dalam kurun waktu tertentu (hari). Laju pertumbuhan 

harian dapat dinyatakan dengan rumus (Effendie, 1997) : 

 

�� =
�� −��

�
 

  

Keterangan : 

GR : Growth Rate (g/ hari) 

Wt : Berat rata-rata akhir ikan (g) 

Wo : Berat rata-rata awal ikan (g) 

t : Lama pemeliharaan (hari) 
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Sintasan adalah jumlah ikan lele yang hidup hingga akhir penelitian 

dibandingkan dengan jumlah ikan lele  pada saat awal tebar. Sintasan dapat 

dinyatakan dengan rumus (Effendie,1997): 

SR = 
��

��
	�	���%  

Keterangan : 

SR : Sintasan  

Nt : Jumlah ikan pada akhir penelitian 

N0 : Jumlah ikan pada awal penelitian 

4. Analisis Data 

Data kualitas air pertumbuhan benih ikan lele dumbo, serta pertumbuhan 

Azolla sp. dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


