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III. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
3.1.1 Tempat 
 

Tempat pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan di 
Laboratorium Hidrobiologi dan Lababoratorium Reproduksi Ikan, 
Pembenihan Ikan dan Pemuliaan Ikan, Fakultas Ilmu Kelautan 
dan Perikanan serta Lababoratorium Bakteriologi, Fakultas 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang, JawaTimur. 

 
3.1.2 Waktu 
 

Waktu pelaksanaan penelitian di rencanakan pada bulan 
Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013. 
 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
3.2.1 Alat-Alat Penelitian 
 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Mikroskop : untuk mengamati jumlah 

kepadatan mikroalga  
b. Toples : Sebagai wadah pertumbuhan 

mikroalga 
c. Gelas ukur : Mengukur volume 
d. Hand counter : Untuk membantu menghitung 

kepadatan 
e. Aerator : Penyuplai udara 
f. Termometer : Mengukur suhu media 
g. Pipet tetes : Mengambil sampel 
h. pH meter : Mengukur nilai pH pada media 

limbah 
i. Lampu neon 40 watt : Memberi pencahayaan dalam 

fotosintesis mikroalga 
j. Haemocytometer : Media untuk menghitung jumlah 

kepadatan mikroalga 
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k. Lux meter : Mengukur intensitas cahaya 
l. Spektrofotometri UV  : untuk mengukur kandungan nitrat 

yang terkandung     dalam limbah 
cair tahu 

 
3.2.2 Bahan-Bahan Penelitian 
 

Bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

a. Bibit mikroalga : Chlorella sp 
b. Akuades : Air steril untuk 

pengenceran  
c. Bakteri Azospirillum sp : Bakteri pendukung 

pertumbuhan tanaman  
d. Limbah cair tahu setelah proses anaerob : Media 

tumbuh mikroalga 
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3.3 Prosedur Penelitian  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

Studi pustaka 

Persiapan alat dan mikroalga 

Persiapan media 

limbah tahu 

Pengujian 

Chlorella sp Azospirillum sp 

Pencampuran dan pengadukan 

Pengambilan 

data 

Analisis data 

a. Parameter utama 
1. Laju pertumbuhan 
2. Kepadatan 

mikroalga dan 
bakteri 

3. Kualitas air (nitrat, 
fosfat, amonia) 

b. Parameter pendukung 
1. Cahaya 
2. Suhu 
3. pH 
4. DO 
 

5. DO Penulisan laporan 

Selesa

i 
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Keterangan : 
a) Persiapan alat dan bahan 

Untuk menunjang agar penelitian yang kita lakukan 
dapat berjalan dengan lancar hal yang paling pertama 
yang harus dipersiapkan ialah alat dan bahan. Alat dan 
bahan yang akan digunakan harus keadaan steril. 

b) Persiapan media pertumbuhan dan mikroalga 
Mengkultur Chlorella sp dengan kepadatan 1 x 106 

sel/ml. Menyiapakan toples volume 2 liter sebanyak 6 
buah dicuci hingga bersih dan dikeringkan, kemudian 
diberi tanda perlakuan. Toples dipasang selang aerasi 
dan menyiapkan alat pendukung lainnya. 

c) Pelaksanaan penelitian 
1. Pengujian dilakukan dengan cara Chlorella sp 

kedalam media  limbah cair tahu yang sudah berada 
di toples dan menambahkan bakteri Azospirillum sp 
dengan kepadatan 108 cfu/ml pada masing-masing 
toples yang diberi perlakuan. Perlakuannya terdiri 
dari penambahan bakteri Azospirillum sp sebanyak 0 
ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dan 10 ml pada media 
limbah cair tahu yang berisi Chlorella sp dan 
semuanya diulang sebanyak 3 kali. 

2. Mengukur konsentrasi awal amonia, fosfat, dan nitrat 
yang terkandung dalam limbah cair tahu. 

3. Toples diisi dengan limbah cair tahu yang telah di 
proses secara anaerob dan memasang selang 
aerasi. 

4. Menebarkan bibit Chlorella sp pada masing-masing 
toples dengan kepadatan 1 x 106  sel/ml. 

5. Menambahkan bakteri Azospirillum sp dengan 
kepadatan sel 108 cfu/ml pada masing-masing toples 
yang diberi perlakuan. 
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3.4 Pengambilan Data 
 

Pengambilan data dengan menghitung kepadatan 
Chlorella sp menggunakan Haemacytometer di bawah 
mikroskop setiap hari pada pagi hari dan sore hari, Pengamatan 
konsentrasi zat amonia, fosfor,nitrat, dan kepadatan bakteri 
Azospirillum sp setiap 3 hari sekali, rencananya akan 
dilaksanakan 10 hari. Pengambilan data pada penelitian ini 
menggunakan beberapa macam parameter, yaitu : 

 
3.4.1 Parameter Utama 

 
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 

beberapa macam parameter, parameter tersebut adalah : 
a. Kepadatan Chlorella sp. 

Perhitungan kepadatan Chlorella sp dilakukan di 
bawah mikroskop dengan menggunakan 
Haemocytometer dan bantuan alat penghitung hand 
counter. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode volumetrik, sebanyak 1 ml/unit 
percobaan. Kepadatan sel Chlorella sp untuk setiap 
milliliter dengan alat Haemocytometer dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus menurut Mudjiman (2007) 
sebagai berikut : 

 
Σ Sel/ml = N x 104 

Keterangan :  
N = jumlah rata-rata sel dalam 5 kotak 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 
pertumbuhan Populasi Mutlak menggunakan persamaan 
berikut:  

ΔN = Nt – N0 
Keterangan :  
ΔN : Pertumbuhan populasi  
Nt : Jumlah populasi pada waktu t (Individu/ml)  
N0 : Jumlah populasi awal (Individu/ml)  
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b. Nitrat 
Pengukuran kandungan nitrat menurut Bloom dengan 
metode kolorimetrik dengan menggunakan asam fenol 
disulfonik (1998) : 

1. Menyaring sampel 12,5 ml dan dituangkan ke 
dalam cawan 

2. Menguapkan diatas pemanas hingga air kering 
pada suhu 100 °C   

3. Mendinginkan dan menambahkan 0,2 ml asam 
fenol disulfonik dan diaduk dengan pengaduk gelas 

4. Mengencerkan dengan 2 ml aquades 
5. Menambahkan NH4OH 1:1 sampai berbentuk 

warna kekuningan, sambil dikerok 
6. Mengencerkan dengan aquades sampai 12,5 ml 

kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi 
7. Menghitung kandungan nitrogen dengan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 
nm. 
 

c. Fosfat 
Keberadaan fosfor di perairan adalah sangat penting 

terutama berfungsi dalam pembentukan protein dan 
metabolisme bagi organisme. Fosfor juga berperan dalam 
transfer energi di dalam sel misalnya adenosine 
triphosfate (ATP) dan adenosine diphosphate (ADP). 
Ortofosfat yang merupakan produk ionisasi dari asam 
ortofosfat adalah bentuk yang paling sederhana di 
perairan (Boyd, 1982).  

Pengukuran kandungan fosfat dengan metode 
Stannous Chloride menurut Bloom (1998) : 
1. Menuangkan sampel sebanyak 25 ml ke dalam 

erlenmeyer 
2. Menambahkan 1 ml ammonium molibdat dan diaduk 
3. Menambahkan 2 tetes SnCl2 lalu diaduk, dan 

dihomogenkan 
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4. Menghitung kandungan fosfat dengan menggunakan 
spektrofotometer dengan panjang gelombang 610 nm. 
 

d. Kepadatan Azosprillium sp 
Perhitungan kepadatan Azosprillium sp dilakukan 

dibawah mikroskop dengan menggunakan 
Haemocytometer dan bantuan alat penghitung hand 
counter. Pengambilan sampel menggunakan pipet tetes, 
serta menggunakan media khusus bakteri Azosprillium 
sp (Okon’s medium) dimana hanya bakteri Azosprillium 
sp yang dapat hidup di dalamnya. Komposisi media 
Okon yang digunakan sebagai berikut : 6,0 g K2 HPO; 
4,0 g KH2 PO4; 0,02 g  CaCl 2.2H2O; 0,2 g MgSO2.7H2 

O; 0,1 g NaCl; 0,02 g CaCl2; 1,0 g NH4Cl; 5,0 g DL asam 
malat; 3,0 g NaOH; 0,1 g ekstrak khamir (Difco); 10,0 mg 
FeCl3; 2,0 mg NaMoO4.2H2O; 2,0 mg H3BO3; 0,04 mg 
Cu(NO3)3; 0,24 mg ZnSO4; 0,001 g FeCl3 (sedikit); 2 ml 
Bromtymol Blue (0,5% dalam etanol); 5,0 g glukosa; 
1,5%-1,8% agar dan akuades 1000 ml. Media Okon 
yang telah  disiapkan selanjutnya dituangkan ke dalam 
cawan petri pada suhu sekitar 50°C dengan pH 6,8. 
Azospirillum sp termasuk bakteri yang tumbuh lambat 
(slow growing), sehingga pengamatan dilakukan sampai 
hari ke-7 masa inkubasinya. Pengamatan dilakukan 
(Widawati, 2012) terhadap ada dan tidaknya jumlah 
koloni bakteri yang tumbuh. Koloni bakteri tersebut 
berwarna kuning pada media Okon padat yang berwarna 
hijau atau pertumbuhan bakteri tersebut mengubah 
warna media Okon setengah padat dari hijau menjadi 
kuning Sehingga kepadatan bakteri dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus : 

Ʃ cful/ml =  Jumlah koloni x 1 ml x 108   
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e. Amonia 
Pengukuran kandungan amonium dengan metode 

nessler menurut Bloom (1998) : 
1. Dipipet 25 ml masing-masing sampel kedalam gelas 

ukur 100 ml  
2. Ditambahkan 0.5 ml larutan nessler kedalam masing-

masing erlenmeyer yang telah berisi sampel 
3. Didiamkan selama ±10 menit hingga terjadi endapan 
4. Dimasukkan kedalam kuvet pada alat 

spektrofotometer, diukur kadar amonium sampel pada 
spektrofotometri dengan panjang gelombang 425 nm. 

 
3.4.2 Parameter pendukung 

 
Parameter pendukung pada penelitian ini antara lain 
adalah : 
a. Cahaya 

Pada penelitian ini, mengandalkan cahaya buatan 
yaitu lampu sebagai sumber fotosintesis. Cahaya 
buatan yang digunakan adalah sebesar 1000-8000 
lux yang diukur dengan menggunakan lux meter. 

b. Derajat keasaman (pH) 
Derajat keasaman (pH) yang digunakan untuk 
perkembangan mikroalga dalam media 
pertumbuhannya dalam media pertumbuhannya 
dapat mentolerir pH air 7 – 9.3 dan optimum pada 
pH 8,2 –  8,7. Ph media akan diukur dengan 
menggunakan pH meter. 

c. Suhu 
Suhu yang optimal digunakan untuk pertumbuhan 
mikroalga adalah 25 – 30 0C. 
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3.5 Rancangan Percobaan  
3.5.1 Uji Regresi 
  

Metode penelitian yang dilakukan dengan metode 
deskriptif. Data yang didapatkan akan dianalisa menggunakan 
regresi linier, dan hanya menggunakan 1 variabel bebas, yaitu 
penambahan Azospirillum sp, sementara variable kontrolnya 
yaitu Chlorella sp, dan media limbah cair tahu setelah proses 
anaerob. 

Rancangan percobaan tersaji dalam Tabel 3.1 Masing-
masing perlakuan terdiri dari 1 perlakuan (ml) dengan 6 level 
yang berbeda. Dilakukan dua kali pengulangan untuk masing-
masing perlakuan untuk memenuhi standar dalam analisa 
regresi linier. 

 
 

Tabel 3.1 Data Penelitian 
Dosis 

Azosprillum sp 
(ml) 

Kepadatan 
Chlorella 
sp (cell/L) 

Laju 
pertumbuhan 

µ (sel/hari) 

Kandungan 
nitrat (ppm) 

Kandungan 
amonia 
(ppm) 

Kandungan 
fosfat (ppm) 

-      
2 x 10

8
cell/ml      

4 x 10
8
 cell/ml      

6 x 10
8
 cell/ml      

8 x 10
8
 cell/ml      

         10
9
 

cell/ml 
     

 
 
3.6 Metode Analisa Data 

 
Analisa yang digunakan untuk menghitung laju aliran 

massa dan keseimbangan cairan alga. Kesetimbangan massa 
dihitung menggunakan persamaan berikut: Laju pertumbuhan 
spesifik (µ) mikroalga dihitung dengan formula menurut 
Krichnavaruk  et al. (2004). 

µ = Ɩn Nt – Ɩn N0 

Tt – T0 
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keterangan :  
Nt = Kepadatan populasi pada waktu ke-t,   
No = Kepadatan populasi sel pada waktu ke-0;    
To  = Waktu awal;   
Tt  = Waktu pengamatan.  

 
 
 
 


