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II. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian telah dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2015, bertempat di 

Laboratorium Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

2.2.1 Alat Penelitian 

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. Cawan petri.   

e. Gelas ukur volume 100 ml.  

f. Pipet tetes.  

g. Tissue.   

h. Termometer, DO meter, pH meter. 

i. Mikroskop 

2.2.2 Bahan Penelitian 

a. Media Kultur 

Media kultur yang digunakan adalah air tawar yang berasal dari tandon 

Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung.  Air yang digunakan sebanyak 4 liter setiap akuarium. 

b. Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan untuk penelitian ini adalah  Daphnia sp. 

c. Fermentasi Urine Sapi 

Bahan yang digunakan untuk fermentasi urine sebagai berikut: 

 Urine sapi sebanyak 1,5 liter 

 Gula pasir sebanyak 75 gr 
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 EM4
TM

 (Bakteri Fermentasi) 7,5 ml 

 Susu bubuk full cream 1 gr 

 

2.3 Metode Penelitian 

2.3.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

Perlakuan dan 3 ulangan dengan perlakuan sebagai berikut: 

 Perlakuan A budidaya Daphnia sp. dengan penambahan susu bubuk 1 gr/l 

sebagai kontrol. 

 Perlakuan B budidaya Daphnia sp dengan penambahan fermentasi urine 

sapi sebanyak  1,5 ml/l media kultur. 

 Perlakuan C budidaya Daphnia sp dengan penambahan fermentasi urine 

sapi sebanyak  2,5 ml/l media kultur. 

 Perlakuan D budidaya Daphnia sp dengan penambahan fermentasi urine 

sapi sebanyak  3,5 ml/l media kultur. 

 Perlakuan E budidaya Daphnia sp dengan penambahan fermentasi urine 

sapi sebanyak  5 ml/l media kultur. 

 

Penambahan fermentasi urine sapi dalam media kultur budidaya 

Daphnia sp. berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakasanakan pada 

bulan April 2015. Hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa penambahan 

sebanyak 3 ml/l media kultur menghasilkan jumlah Daphnia sp. sebanyak 

1.340  ind./l dengan padat tebar awal 20 ind./liter.  

2.3.2 Fermentasi urine 

Fermentasi urine sapi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Urine sapi sebanyak 1,5 liter dimasukkan kedalam botol plastik. 

b. Ditambahkan gula pasir sebanyak 75 gram dan probiotik (EM4
TM

) 

sebanyak 7,5 ml  kedalam botol yang telah terisi urine sapi kemudian 

dikocok. 
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c. Fermentasi urine dilakukan selama 14 hari (Amirullah, 2012). 

 

2.3.3 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :  

a. Akuarium dengan ukuran 15 x 15 x 25 cm sebanyak 15 unit disiapkan 

untuk wadah budidaya Daphnia sp. 

b. Akuarium dibersihkan dan dikeringkan serta dilengkapi dengan perangkat 

aerasi.  

c. Air bersih sebanyak 4 liter dimasukkan kedalam akuarium, selanjutnya 

ditutup dengan kain strimin untuk mencegah masuknya nyamuk yang 

bertelur di media budidaya. 

2.3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Fermentasi urine sapi ditakar sesuai perlakuan kemudian dimasukkan ke 

dalam media kultur yang telah dipersiapkan. Media budidaya didiamkan 

selama 3 hari. 

b. Perhitungan kelimpahan populasi dan identifikasi fitoplankton dilakukan 

setiap hari dengan cara mengambil 5 ml air pemeliharaan yang diamati 

dengan bantuan mikroskop. Pengamatan pertama dilakukan pada saat 

media budidaya siap, yaitu setelah 3 hari pemberian urine sapi 

terfermentasi. Menurut Hamdhani (2013) populasi fitoplnkton dapat 

dihitungan dengan rumus : 

 

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

penambahan fermentasi urine sapi pada media budidaya. 

d. Perhitungan populasi Daphnia sp. dilakukan setiap hari dengan 5 kali 

pengulangan menggunakan cawan petri. Sampel dihomogenkan dengan 

cara diaduk dengan selang aerasi pada media pemeliharaan, kemudian 

diambil secara acak sebanyak 10 ml menggunakan pipet tetes dan gelas 

Jumlah sel/liter = Jumlah sel/ml x 1000 



7 

 

ukur. Sampel yang terambil dituangkan kedalam cawan petri untuk 

dilakukan perhitungan. Sampel dikembalikan ke wadah pemeliharaan 

kembali. Hasil rata – rata dari 5 kali pengambilan sampel tersebut 

dikonversi dalam rumus menurut Utarini dkk (2012) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

a = jumlah individu Daphnia sp. pada media budidaya (individu/liter) 

b = rata – rata jumlah Daphnia sp. dari ulangan perhitungan 

p = volume media budidaya (liter) 

q = volume sampel yang diambil 10 ml 

e. Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari. Parameter yang diukur 

meliputi suhu, oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), sedangkan 

untuk pengukuran NH3 dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir 

pemeliharaan. 

 

2.4  Analisa Data 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah populasi 

Daphnia sp. selama pemeliharaan dengan sumber nutrien urine sapi. Pengaruh 

penambahan fermentasi urine sapi dianalisis dengan uji one_way Anova dan diuji 

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

perlakuan yang berpengaruh terhadap kelimpahan Daphnia sp. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan Software Statistical Product And Service 

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

pengamatan pada saat pengukuran. 

 

 

 

a = b x p/q 


