
26 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2014 

yang dilaksanakan di desa Wonokerto, kecamatan Bantur 

kabupaten Malang, sedangkan pengujian sampel dilakukan 

di Laboratorium Nutrisi dan pakan ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi  

 Peralatan dan bahan yang digunakan untuk penelitian 

antara lain : 

1. Pembuatan media tanam pertumbuhan algae 

a. Peralatan yang digunakan  : Kain kasa, 

ember ukuran 25 liter, pengaduk : kayu, gelas 

ukur, ukuran 500 ml, timbangan digital.  

b. Bahan –bahan yang digunakan : Air patusan 

Lumpur cair unit gas bio, air hijau sebagai bibit 

algae (dari air kolam ikan lele). 

2. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

a. Uji lemak kasar : Labu sokhlet/gelas 

goldfish, imbangan analitik, tang penjepit, oven 

pengering, desikator, seperangkat alat ekstraksi 

dan selongsong dari soxhlet, labu petroleum , 

alat pendingin dan kertas saring bebas lemak.  

b. Uji serat kasar : Beaker glass 600 ml, 

desikator, tang penjepit, timbangan analitik, 

tanur .  
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c. Uji protein kasar : Timbangan analitik, labu 

kjeldahl 650 ml, labu erlenmeyer, gelas ukur 

100 ml, buret, pipet volume  

25 atau 50 ml, corong.  

 Bahan yang digunakan untuk analisis uji bahan 

kering, lemak kasar,  serat kasar, protein kasar adalah 

endapan hasil pertumbuhan media tanam algae 

Chlorella sp. 

 

3.3. Metode 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan yaitu : 

P0  = tanpa penambahan air patusan (kontrol). 

P1  = penambahan air patusan sebanyak 25 % dari 

berat air tawar. 

P2  = penambahan air patusan sebanyak 35 % dari 

berat air tawar. 

P3  = penambahan air patusan sebanyak 45 % dari 

berat air tawar. 

P4  = penambahan air patusan sebanyak 55 % dari 

beratt air tawar. 

 

 

3.3.1 Variable yang diukur  

1. Pemeliharaan algae  

a. Pengukuran Suhu media tanam algae: Metode 

pengukuran suhu dilakukan dengan 

menggunakan Thermometer. 
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b. Pengukuran pH media tanam, Pengujian pH: 

Metode pengukuran pH  dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. 

c. Populasi algae Chlorella sp, diukur pada hari 1, 

3, 5 dan 7.  

 

2. Uji kandungan nutrisi endapan hasil pertumbuhan 

algae Chlorella sp. 

a. Pengujian Lemak kasar : Pengukuran atau 

penentuan kadar serat kasar dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Metode yang digunakan dalam 

analisis lemak kasar yaitu Metode Ekstraksi. 

b. Pengujian serat kasar :  Pengukuran atau 

penentuan kadar serat kasar dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Metode yang digunakan dalam 

analisis serat kasar yaitu Metode Weende. 

c. Pengujian protein kasar : Pengukuran atau 

penentuan kadar protein kasar dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Metode yang digunakan dalam 

analisis protein kasar yaitu  Metode Kjeldahl. 

 

3.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan analisis ragam dari percobaan yang 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan model 
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tetap (Fix Model) dan diolah dengan bantuan program 

Microsoft Excel. Data yang diperoleh dari pengujian pH, 

suhu, populasi pertumbuhan algae Chlorella sp, 

Kandungan nutrisi endapan media pertumbuhan algae 

Setelah data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan 

analisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA). 

Bentuk linier dari Rancangan Acak Lengkap dengan 

Model Tetap adalah: 

 
 

Keterangan :   

Y ijk = Nilai hasil pengamatan pH, suhu, media 

pertumbuhan algae  pada perlakuan tingkat 

penambahan air patusan LOUGB, lemak 

kasar, protein kasar dan serat kasar.  

µ    = Nilai  rataan  pH, suhu, pertumbuhan 

algae, lemak kasar, protein kasar dan serat 

kasar.  

ti    = Pengaruh  tingkat  penambahan air patusan 

LOUGB ke (0,1,2,3,4). 

έ  = Pengaruh galat acak yang menerima 

perlakuan ke (0,1,2,3,4) pada ulangan ke 

(1,2,3,4,). 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Steel dan Torrie, 1993).   

 

3.5. Batasan  istilah 

 Lumpur organik  : Pemisahan antara komponen 

padat dan cair dapat dilakukan 
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setelah slurry keluar dari 

lubang keluaran atau kolam 

oksidasi. 

 Air patusan  : Air pisahan atau air yang 

menetes dari lumpur organik 

dari keluaran unit gas bio. 

 Algae  : Organisme tumbuhan paling 

primitif berukuran seluler  

yang umumnya dikenal dengan 

sebutan nama fitoplankton, 

Fitoplankton yang berukuran 

besar  dan biasanya tertangkap 

oleh jaring plankton terdiri dari 

kelompok besar yaitu diatom 

dan dinoflagelata. 

 Chlorella   : algae yang memiliki bentuk 

bola berukuran sedang dengan 

diameter 2- 10 Um, berbentuk 

seperti cangkir. 
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3.6. Prosedur Penelitian  

a.  Diagram Alir Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Skema pelaksanaan  penelitian 
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