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III.  METODE PENELITIAN 

  

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2013 bertempat di 

Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

3.2  Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan terlampir terdapat pada Tabel 1 seperti berikut : 

Tabel 1. Alat yang Digunakan Selama Penelitian 

No. Alat Fungsi 

1. Terpal Untuk membuat kolam pemeliharaan ikan  

2. Bambu Untuk menyangga terpal 

3. Paku Untuk menyatukan bambu 

4. Tali Rafia Untuk memperkuat bambu yang telah dipaku 

5. Pipa Paralon Untuk saluran air 

6. Pipa PVC Untuk membuat saluran inlet dan outlet 

7. Aerator Untuk menambah oksigen di kolam pemeliharaan 

8. Pompa Air 

Untuk memompa air agar masuk ke kolam 

pemeliharaan 

9. Penggaris  Untuk mengukur pertambahan panjang tubuh ikan 

10. Timbangan Digital Untuk mengukur pertambahan berat tubuh ikan 

11. Spektrofotometer Untuk analisis amonia 

12. Thermometer Untuk mengukur suhu air 

13. DO meter  Untuk mengukur DO air 

14. pH meter Untuk mengukur pH air 

15. Plastik Bening Untuk melindungi kolam dari sampah 

16. Pipet Tetes Untuk mengambil air 

17. Pipet Volum Untuk mengukur volum sampel 

18. Gelas Ukur Untuk mengukur volum sampel 

19. Tabung Erlenmeyer Untuk wadah sampel 

20. Labu Ukur Untuk mengukur sampel 
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Bahan yang Digunakan Selama Penelitian 

No. Bahan Fungsi 

1. Air tawar Sebagai media hidup ikan 

2. Pakan (pellet) Sebagai sumber makanan ikan 

3. Benih ikan lele Sebagai hewan uji  

4. Tanaman Kangkung Sebagai tanaman dalam sistem akuaponik 

5. Larutan Fenol  Sebagai larutan analisis 

6. Larutan Natrium Nitropusida Sebagai larutan analisis 

7. Larutan Natrium Hipoklotrit Sebagai larutan analisis 

8. Larutan Alkalin Sitrat Sebagai larutan analisis 

9. Larutan Pengoksidasi  Sebagai larutan analisis 

10. Larutan Standar Induk Amonia Sebagai larutan analisis 

11. Larutan Standar Baku Amonia Sebagai larutan analisis 

 

3.3  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan ialah menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). 

Rancangan acak lengkap merupakan rancangan paling sederhana, dilakukan pada 

percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak dan satuan percobaan 

harus homogen serta faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan harus dapat 

dikontrol (Mattjik, 2006). 

Penelitian disusun dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan model linear yang 

digunakan menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002). 

Yij :  + i + ij 

Keterangan : 

Yij  :Pengaruh tanaman kangkung pada sistem akuaponik ke-i dan ulangan ke-j 

µ     : Nilai tengah data  

i    : Pengaruh dari tanaman kangkung pada sistem akuaponik ke-i 

Εij   : Galat perlakuan dari tanaman kangkung pada sistem akuaponik ke-i dan ulangan 

ke-j 
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i  :Jumlah kepadatan tanaman yang digunakan (10, 20, 30 batang/rumpun) 

j  :Ulangan (1, 2, dan 3) 

Asumsi yang digunakan ialah : 

(1) Pengaruh perlakuan bersifat tetap. 

(2) Galat percobaan bebas dengan nilai tengah nol dan ragam σ
2
. 

Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan pada masing-masing perlakuan dilakukan 

sebanyak 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah:  

(1) Perlakuan A : Kontrol, tanpa menggunakan tanaman kangkung 

(2) Perlakuan B : Menggunakan tanaman kangkung dengan jumlah 10 rumpun 

(3) Perlakuan C : Menggunakan tanaman kangkung dengan jumlah 20 rumpun  

(4) Perlakuan D : Menggunakan tanaman kangkung dengan jumlah 30 rumpun 

Apabila hasil uji antar perlakuan berbeda nyata maka akan dilakukan uji lanjut Duncan 

dengan selang kepercayaan 95%. Desain kolam akuaponik dan kolam wadah 

pemeliharaan tanaman dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3, sedangkan untuk desain tata 

letak kolam penelitian terlampir pada Lampiran 1. 

                                
 

Kolam 

budidaya 

Pompa air 

Gambar 2. Desain Kolam Akuaponik 
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3.4  Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu, dengan perincian sebagai berikut : 

 

3.4.1  Persiapan Wadah Pemeliharaan Ikan 

Wadah pemeliharan yang digunakan berupa kolam terpal berukuran 1x2 m
2.
lalu kolam 

diisi air setinggi 50 cm dari dasar kolam, sedangkan wadah tanaman berupa bak papan 

ukurannya persegi panjang  yang disesuaikan  dengan luas kolam ikan. Wadah 

tanaman dilengkapi dengan pipa PVC berdiameter 1 inchi sebagai saluran inlet dari 

kolam dan outlet yang dialirkan kembali ke kolam pemeliharaan ikan. Bagian ujung 

pipa yang berada dalam kolam disambungkan dengan pompa untuk menyedot air naik 

ke wadah tanaman kangkung, air dialirkan dengan prinsip resirkulasi. 

 

Saluran Inlet 
Kekolam 

Wadah 

Pemeliharaan 

Tanaman 

Pompa 

Saluran Outlet 

Kolam 

Gambar 3. Desain Wadah Pemeliharaan 

Tanaman 
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3.4.2 Persiapan Hewan Uji 

Persiapan bahan meliputi persiapan ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan lele dumbo 

dengan bobot sekitar 4-5 gram/ekor dengan kepadatan 200 ekor/m
2
. Ikan tersebut 

diaklimatisasi terlebih dahulu dalam kolam pemeliharaan selama 1 minggu sebelum 

diintegrasikan dengan tanaman kangkung. 

 

3.4.3 Persiapan Tanaman Kangkung 

Kangkung disemai terlebih dahulu selama 2 minggu sebelum ditanam dalam sistem 

akuaponik. Setelah berukuran 7-10 cm, kangkung ditanam di tempat yang telah 

disediakan dengan kepadatan yang berbeda, yaitu 10, 20, 30 batang per rumpun 

dengan jarak tanam 20 cm. Sebagai penyangga rumpun, digunakan botol air mineral 

bekas yang telah dipotong bagian atas dan bawahnya. Botol tersebut diberi kawat 

sebagai pengikat botol dengan wadah tanaman.Tidak ada penanganan khusus selama 

masa pemeliharaan tanaman kangkung, hanya dilakukan pengawasan rutin agar 

tanaman kangkung terhindar dari hama dan predator. Tanaman kangkung dipanen 

setiap 2 minggu sekali. Cara pemanenannya yaitu dengan memangkas pada pangkal 

batang berjarak 5 cm dari akar. Kondisi kangkung selama penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 4.  
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Gambar 4. Kondisi Kangkung Selama Penelitian 

 

3.4.4 Pemeliharaan  

Pemeliharaan ikan lele dilakukan selama 60 hari dengan pemberian pakan dua kali 

sehari pada pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB. 

3.4.5 Pengelolaan Kualitas Air 

Selama pemeliharaan ikan lele, parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, pH, 

dan kadar oksigen terlarut (DO). Analisa kualitas air dilakukan setiap hari pagi dan 

sore hari pada pukul 07.00 WIB untuk pagi hari dan pukul 17.00 WIB untuk sore hari. 

3.5 Parameter yang Diamati 

Parameter yang diamati berupa parameter primer dan parameter sekunder. Parameter 

primer terdiri dari perhitungan konsentrasi amonia pada saluran outlet dan inlet wadah 

AMONI

A 
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tanaman kangkung. Parameter sekunder mengamati tingkat kelangsungan hidup ikan 

serta kualitas air meliputi suhu, pH, dan DO. 

 

Pengambilan air sampel di tempat penelitian lalu dilakukan pengujian sampel di 

laboratorium BBPBL Lampung. Air sampel diambil per kolam lalu dimasukkan ke 

dalam plastik. Selama menunggu proses analisis di laboratorium, bahan-bahan tersebut 

dibekukan di dalam lemari pendingin.  

 

3.6 Analisis Sampel  

Pengurangan amonia dihitung dengan rumus berikut:  

 

 

 

Keterangan :  

N : PenguranganAmonia 

No: Konsentrasi Amonia pada Saluran Inlet 

Nt: Konsentrasi Amonia pada Saluran Outlet 

Prosedur pengujian amonia terlampir pada Lampiran 3. 

 

 

3.7  Analisis Data 

Pengaruh perlakuan tanaman terhadap pengurangan amonia, dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam atau Analysis Of  Variant (ANOVA). Program tersebut 

digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap 

pengurangan konsentrasi amonia, apabila hasil uji antar perlakuan berbeda nyata maka 

akan dilakukan uji lanjut Duncan pada selang kepercayaan 95% (Steel dan Torrie, 

2001). 


