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II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2015, bertempat di

Laboratorium Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

a) Akuarium ukuran  15 cm  x 15 cm x 25 cm sebanyak 12 unit

b) Kain strimin

c) Perangkat aerasi (aerator, selang, dan batu aerasi)

d) Peralatan sampling Daphnia sp. (cawan petri, gelas ukur volume 100 ml,

sendok, pipet tetes)

e) Alat ukur kualitas air yang terdiri atas termometer, DO meter,

spektrofotometer dan pH meter.

f) Mikroskop

g) Alat yang digunakan untuk fermentasi darah (jerigen, gelas ukur volume 1

liter, saringan).

2.2.2 Bahan

a) Air tawar,

b) Susu bubuk dengan kandungan nutrisi pada Lampiran 1,

c) Darah sapi yang didapat dari Rumah Potong Hewan (RPH),

d) Gula,

e) EM4
TM (bakteri fermentasi).

f) Hewan uji penelitian menggunakan Daphnia sp. yang berasal dari penjual

di Kelurahan Kampung Sawah, Bandar Lampung.
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2.3  Metode

2.3.1 Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5

perlakuan dan 3 kali ulangan dengan persamaan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Keterangan :

Yij = hasil penelitian ke-I dan ulangan ke-j
µ = nilai rerata umum
i = pengaruh konsentrasi pada perlakuan  ke- i

ij = pengaruh faktor acak perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

a) Perlakuan A budidaya Daphnia sp. dengan ditambah susu bubuk

sebanyak 1 gram/liter (kontrol)

b) Perlakuan B budidaya Daphnia sp. dengan penambahan fermentasi darah

sapi sebanyak 3 ml/liter

c) Perlakuan C budidaya Daphnia sp. dengan penambahan fermentasi darah

sapi sebanyak 5 ml/liter

d) Perlakuan D budidaya Daphnia sp. dengan penambahan fermentasi darah

sapi sebanyak 7 ml/liter

e) Perlakuan E budidaya Daphnia sp. dengan penambahan fermentasi darah

sapi sebanyak 9 ml/liter

2.3.2 Fermentasi Darah Sapi

Menurut Jamila (2012) pembuatan fermentasi darah sapi dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

a) Darah sapi sebanyak 72 ml dicampurkan dengan 1400 ml air tawar serta

72 gram gula ke dalam wadah plastik.

Yij = µ + i + ij
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b) Campuran tersebut ditambahkan 14 ml bakteri fermentasi dengan merk

dagang (EM4
TM) dan diaduk hingga merata. Kemudian diletakkan dalam

ruangan dengan suhu 30°C dan didiamkan selama 14 hari.

2.3.3 Prosedur Pelaksanaan

a) Akuarium dengan ukuran 15 x 15 x 25 cm sebanyak 12 unit disiapkan

sebagai wadah budidaya Daphnia sp. setelah itu dibersihkan dan

dikeringkan. Selanjutnya dilengkapi dengan perangkat aerasi. Kemudian

diisi air bersih sebanyak 4 liter, ditutup dengan kain strimin untuk

mencegah masuknya nyamuk.

b) Akuarium yang berisi 4 liter air ditambahkan darah sapi yang telah

difermentasi sesuai perlakuan. Selanjutnya didiamkan selama 3 hari untuk

menumbuhkan pakan alami seperti fitoplankton, bakteri heterotrof, dan

protozoa. Perhitungan kelimpahan populasi dan identifikasi fitoplankton

dilakukan setelah media perlakuan didiamkan, selanjutnya dilakukan setiap

hari selama pemeliharaan. Populasi fitoplankton dapat dihitung dengan

rumus menurut Hamdhani (2013) :

Keterangan:

N = jumlah fitoplankton dalam 1 liter (jumlah ind/liter)
n = jumlah individu dalam 1 ml
l = volume media pemeliharaan (liter)

c) Inokulasi Daphnia sp. sebanyak 50 ind/liter pada hari ke-4. Perhitungan

populasi Daphnia sp. dilakukan setiap hari menggunakan gelas ukur.

Pengambilan sampel dengan cara diaduk dengan selang aerasi pada media

budidaya sebanyak 10 ml. Sampel diambil secara acak, dengan dituangkan

ke dalam cawan petri untuk dilakukan perhitungan. Sampel dikembalikan

ke wadah budidaya kembali. Perhitungan jumlah individu dilakukan

sebanyak 5 kali ulangan dan dibuat rerata dari sampling. Hasil rerata dari

ulangan dimasukan kedalam rumus menurut Utarini (2012) sebagai berikut:

N = n x l
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Keterangan:

a = jumlah individu Daphnia sp. pada media budidaya (ind/liter)
b = rata – rata jumlah Daphnia sp. dari ulangan perhitungan
p = volume media budidaya (liter)
q = volume sampel yang diambil 10 ml

d) Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari. Amoniak diukur pada fase

awal, fase puncak, dan fase akhir budidaya di Laboratorium Kualitas Air

Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung.

2.4 Analisa Data

Data jumlah populasi Daphnia sp. dianalisis normalitas (uji Kolmogorov

Smirnov) dan homogenitas (uji Bartlett) (Sudjana, 2002). Data yang berdistribusi

normal dan homogen selanjutnya diuji menggunakan uji sidik ragam untuk

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap jumlah populasi Daphnia sp.

Penambahan darah sapi yang telah difermentasi berpengaruh terhadap jumlah

populasi Daphnia sp., maka data diuji lebih lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil

(BNT) dengan selang kepercayaan 95 %. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi

19.0, sedangkan untuk data kualitas air akan dianalisis secara deskriptif.

a = b x p/q


