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ABSTRAK
PENGARUH VARIASI KONSENTRASI PELET TEPUNG BULU AYAM
SEBAGAI SUMBER PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN LELE
DUMBO (Clarias gariepinus)
Puspa Kusumastuti
Universitas Sanata Dharma
2017
Ikan lele merupakan salah satu ikan budidaya yang digemari masyarakat
karena memiliki citarasa yang enak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ikan adalah pakan. Pertumbuhan ikan dapat berjalan optimal apabila
jumlah pakan, kualitas pakan, dan kandungan nutrisi terpenuhi dengan baik. Tepung
bulu ayam memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai pakan alternatif yang diolah dalam bentuk pelet. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui hasil uji kandungan protein yang terdapat pada variasi konsentrasi
pelet tepung bulu ayam dan mengetahui apakah penambahan tepung bulu ayam
sebagai sumber protein pada pakan akan mempengaruhi pertumbuhan berat dan
panjang ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan di areal Kebun Percobaan Pendidikan Biologi,
Yogyakarta selama 2,5 bulan. Penelitian ini menggunakan desain percobaan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan yaitu pelet pabrik merek
781-1/kontrol (P0), pelet alternatif limbah bulu ayam 10% (P1), pelet alternatif
limbah bulu ayam 20% (P2), pelet alternatif limbah bulu ayam 30% (P3), dan pelet
alternatif limbah bulu ayam 40% (P4). Pengukuran berat dan panjang ikan lele pada
setiap perlakuan dilakukan setiap minggu. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan
konsentrasi pelet tepung bulu ayam terhadap pertumbuhan ikan lele digunakan
analisis uji regresi korelasi.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu semakin banyak tepung bulu ayam yang
digunakan maka kandungan protein pakan akan semakin tinggi. Sedangkan hasil
analisis statistik yang diperoleh adalah penambahan pelet tepung bulu ayam sebagai
sumber protein pada pakan tidak menunjukkan hasil nyata terhadap pertumbuhan
berat dan panjang ikan Lele (Clarias gariepinus).
Kata kunci : Ikan lele, tepung bulu ayam, perbedaan konsentrasi
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF CHICKEN FEATHER FLOUR PELLET CONCENTRATION
VARIATION AS THE FEED SOURCE TOWARD THE GROWTH OF DUMBO
CATFISH (Clarias gariepinus)
Puspa Kusumastuti
Sanata Dharma University
2017
Catfish is one of the cultivated fish which delighted by many people since it
has delicious flavors. One of the factors which can influence the growth of the catfish
is the feed. The growth of the fish can optimized if the feed amount, feed quality, and
nutritional contents that can be used as the alternative feed which is processed in the
pellet form. The aim of this study is to know the result of protein content test found on
variation of pellet flour pellet concentration and to know whether the addition of chicken
feather flour as protein source in feed will affect the growth of weight and length of dumbo
catfish (Clarias gariepinus) different.

This research was conducted in the area of Experimental Biology education
Gardens, Yogyakarta for 2.5 months. This research uses experimental design of
randomized Design Group (RAK) with 5 treatment namely pellet factory brand 7811/control (P0), alternative pellets of waste chicken feathers 10% (P1), alternative
pellets of waste chicken feathers 20% (P2), alternative pellets of waste chicken
feathers is 30% (P3), and alternative pellets of waste chicken feathers 40% (P4).
Measurement of weight and length of the catfish on every treatment done every week.
To know the influence of the difference in concentration of chicken feathers against
crumbs pelet growth catfish used analysis of correlation regression test.
The result of the study obtained is the more chicken feather flour is used, the
higher protein content of feed is. Whereas, the statistical analysis results obtained is
the addition of the chicken feather flour as the protein source at the feed does not
show the realistic result toward the growth of Catfish (Clarais gariepinus) weight
and length.
Key words: catfish, chicken feather flour, differences in concentration
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Ikan merupakan salah satu jenis lauk pauk yang paling sering dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia setelah daging dan telur. Sebagai sumber protein hewani,
ikan tak sekedar memuaskan lidah dan mengenyangkan perut, tetapi juga ada
banyak manfaat makan ikan untuk kesehatan tubuh. Ikan lele yang menjadi
komoditas agribisnis yang memiliki prospek bisnis cerah ini banyak
dibudidayakan oleh masyarakat, baik di kolam tanah, kolam tembok, atau kolam
terpal. Saat ini upaya membudidayakan ikan lele baik skala kecil maupun besar
sangat marak dilakukan oleh masyarakat. Selain cita rasanya yang enak, daging
ikan lele juga tidak dipenuhi tulang – tulang kecil seperti ikan mas (Irmawan,
2016).
Menurut pendapat Gunawan (2016) agar pertumbuhan lele dapat berlangsung
dengan baik, pakan yang diberikan harus memenuhi standar gizi yang dibutuhkan
lele. Secara umum, pakan untuk lele terbagi menjadi dua yaitu pakan alami dan
buatan. Menurut Kordi (2010) penggunaan pakan alami dalam budidaya ikan
sudah umum dilakukan. Hal ini dikarenakan harga pakan buatan semakin mahal,
sementara harga ikan lele sekalipun mengalami kenaikan tidak sebanding dengan
kenaikan harga pakan buatan seperti pelet. Pakan buatan yang biasa digunakan
dalam bentuk pelet banyak tersedia di toko – toko pertanian atau peternakan. Pelet
yang tersedia memiliki kandungan gizi tertentu dan peternak lele tinggal memilih
1
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sesuai dengan kebutuhan ikan budidaya. Pelet untuk mendukung pertumbuhan
ikan lele agar tumbuh optimal diperlukan pelet yang mengandung protein antara
25% - 35% dan untuk memacu pertumbuhan lele diperlukan pelet yang
mengandung protein 35% - 40%. Selain protein, komponen nutrisi lain yang
penting dan harus tersedia dalam pakan ikan adalah lemak 9,5% - 10%,
karbohidrat 20% - 30%, vitamin 0,25% - 0,40% dan mineral 1,0% (Kordi, 2010).
Selain menggunakan pakan buatan dari pabrik maupun pelet alami, peternak
lele juga menggunakan alternatif pakan lain untuk menghemat biaya produksi.
Menurut pendapat Gunawan (2016) pakan alternatif yang sering digunakan saat
ini banyak berasal dari limbah peternakan, limbah pemotongan hewan, ikan sisa
tangkapan nelayan, ikan rucah dan limbah sayuran.
Untuk mendapatkan hasil panen optimal, pakan lele harus diatur sedemikian
rupa sehingga panen dapat dilakukan sesuai waktu yang telah direncanakan.
Berdasarkan hasil observasi dari peternak ikan lele, dikatakan bahwa harga 1 kg
pakan pabrik adalah Rp 16.000 dan dalam 3 bulan, sebanyak 1 kg ikan lele rata –
rata membutuhkan pakan sebanyak 5 kg. Hal inilah yang membuat peneliti
tertarik untuk menggunakan tepung bulu ayam sebagai bahan alternatif pakan
ikan agar harga pakan buatan pabrik dapat dikurangi dan keuntungan yang
diperoleh para peternak lele lebih besar lagi. Limbah bulu ayam biasanya terdiri
dari beberapa jenis bulu ayam, dan yang paling banyak dijumpai adalah limbah

2
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bulu ayam broiler dan ayam petelur.
Menurut Puastuti (2007) Bulu ayam merupakan limbah dari Rumah
Pemotongan Ayam (RPA) dengan jumlah berlimpah dan terus bertambah seiring
meningkatnya

populasi

ayam

dan

tingkat

pemotongan

sebagai

akibat

meningkatnya permintaan daging ayam broiler. Bulu ayam sampai saat ini banyak
dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kemoceng, pengisi jok, pupuk
tanaman, kerajinan tangan / hiasan dan shuttle cock. Kandungan nutrisi pada bulu
ayam broiler menurut Puastuti (2007) adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Kandungan Nutrisi Bulu Ayam
Nutrisi

Kadar

Protein Kasar

85%
0,3% – 1,5%

Serat Kasar
Abu

0% - 3,5%

Kalsium

0,20% - 0,40%

Fosfor

0,20% - 0,65%

Garam

0,20%

Protein bulu ayam sebagian besar terdiri dari keratin yang digolongkan ke
dalam protein serat. Keratin adalah produk pengerasan jaringan epidermal dari
tubuh dan merupakan protein fibrous yang kaya akan sulfur dan banyak terdapat
pada rambut, kuku dan bulu (Puastuti, 2007).

3
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Menurut Gunawan (2016) kebutuhan nutrisi yang diperlukan ikan lele adalah
protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Berdasarkan pendapat tersebut, nutrisi
terbesar yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ikan lele adalah
protein. Kadar protein yang cukup tinggi pada tepung bulu ayam broiler dapat
dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk menekan biaya pakan ikan lele
sehingga keuntungan yang diperoleh peternak lele dapat lebih tinggi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal – hal yang telah diungkapkan di atas, dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana hasil uji kandungan protein pada variasi konsentrasi pelet tepung
bulu ayam ?
2. Apakah penambahan tepung bulu ayam sebagai sumber protein pada pakan
akan mempengaruhi pertumbuhan berat dan panjang ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus) yang berbeda pula?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui hasil uji kandungan protein yang terdapat pada variasi
konsentrasi pelet tepung bulu ayam.
2. Mengetahui apakah penambahan tepung bulu ayam sebagai sumber protein
pada pakan akan mempengaruhi pertumbuhan berat dan panjang ikan lele
dumbo (Clarias gariepinus) yang berbeda.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Menambah pengetahuan sekaligus pengalaman peneliti terkait dengan
budidaya ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
b. Mengembangkan pengetahuan di bidang perikanan terutama tentang
pembuatan pakan ikan.
2. Bagi Petani Ikan dan Masyarakat
a. Memberikan alternatif pakan dengan inovasi baru yang murah untuk
menekan biaya produksi pakan.
b. Memberikan informasi tentang adanya kandungan protein pada limbah
bulu ayam yang dapat diolah sebagai pakan ikan.
c. Meningkatkan

minat

dan

kreativitas

pembudidaya

ikan

untuk

memanfaatkan nilai ekonomis limbah bulu ayam sebagai pakan ikan.
3. Bagi Dunia Pendidikan
a. Menyumbangkan pengetahuan mengenai penelitian yang berkaitan dengan
bidang perikanan.
b. Sebagai masukan informasi mengenai pemanfaatan limbah bulu ayam
sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan pakan ikan.

5
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Budidaya Perairan
Menurut Hadikoesworo (1986) budidaya perairan didefinisikan sebagai
pembudidayaan makhluk – makhluk yang hidup di air. Budidaya perairan telah
berkembang di dalam masyarakat pertanian melalui proses coba – coba teknologi
dan teknologi produksi yang dihasilkannya mempunyai dasar ilmiah yang
terbatas. Budidaya perairan dapat mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan
dengan perikanan tangkapan. Misalnya, budidaya perairan adalah suatu cara
memelihara persediaan, bukan memburu atau mengumpulkan. Budidaya perairan
dapat pula dilaksanakan ditanah – tanah yang kurang cocok untuk pertanian.

B. Ikan Lele
1. Taksonomi dan Morfologi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)
Ikan lele adalah ikan yang menjadi komoditas agribisnis yang
memiliki prospek bisnis cerah dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat,
baik di kolam tanah, kolam tembok, atau kolam terpal (Irmawan, 2016).
Menurut Susanto (1988) kedudukan taksonomi ikan lele dumbo adalah
sebagai berikut :

6
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Kingdom

: Animalia

Divisi

: Chordata

Class

: Pisces

Ordo

: Ostariophysi

Family

: Claridae

Genus

: Clarias

Species

: Clarias gariepinus

Gambar 2.1 Ikan Lele Dumbo
(Clarias gariepinus)

Ikan lele mempunyai bentuk yang memanjang berkulit licin dengan
kepala pipih. Mulutnya berada di ujung dengan empat pasang sungut. Sirip
ekor dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan
berbisa. Senjata itu adalah sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip
dada. Selain sebagai senjata patil juga bisa digunakan untuk melompat dari
kolam atau berjalan diatas tanah (Irmawan, 2016). Menurut Samadi (2016)
tubuh ikan lele dumbo berwarna hitam keabu – abuan dengan bercak – bercak
hitam putih sehingga bila terkena cahaya matahari, tubuhnya tampak
berwarna lebih pucat dan perutnya berwarna putih.

2. Sifat Biologis
Ikan lele dapat hidup di semua perairan air tawar, baik di sungai yang
airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, maupun genangan kecil.
Ikan lele mempunyai alat pernafasan tambahan yang disebut labirin, terletak
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dibagian depan rongga insang yang memungkinkan mengambil oksigen
langsung dari udara sehingga tahan hidup di perairan yang airnya
mengandung sedikit oksigen (Irmawan, 2016).
Menurut pendapat Susanto (1988) Ikan lele termasuk binatang malam
(nocturnal). Aktif bergerak mencari makan pada malam hari dan memilih
berdiam diri, bersembunyi di tempat terlindung pada siang hari. Makanan
yang disukai terdiri dari makanan hidup tambahan. Binatang seperti jentik –
jentik nyamuk, belatung, laron, cacing akan lahap disantapnya. Makanan
tambahan seperti pelet, sisa dapur, bangkai ayam, ikan rucah, bekicot juga
disantapnya.
Ikan lele dapat digolongkan sebagai ikan yang bertelur pada substrat.
Induk jantan mempunyai sifat mengasuh anak, sedangkan ikan betina lebih
banyak keluyuran di luar sarang. Ikan lele akan berpijah selama musim
penghujan sedangkan di kolam peliharaan ikan ini dapat berpijah sepanjang
tahun. Hal ini dimungkinkan karena ikan lele dapat cepat matang kelamin
kembali setelah memijah. Pemijahan di alam terjadi dengan terlebih dulu
membuat sarang berupa lubang di bawah permukaan air. Lubang ini biasanya
berdiameter 25 cm dengan kedalaman mendatar 20 cm. lubang dibuat diantara
rumput – rumput yang tumbuh menjulur ke dalam air. Telur – telur
dikeluarkan dan menempel diantara rerumputan atau dasar lubang. Telur
dijaga induk jantan dengan mengipaskan badan maupun siripnya. Gerakan
induk ini tentunya berpengaruh positif terhadap derajat penetasan telur, karena
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oksigen bertambah (Susanto, 1988).
3. Pengelolaan Pakan
1. Kualitas Pakan
Menurut Wibowo (2016) pakan yang baik adalah pakan yang
berkualitas dengan kandungan nutrisi yang sesuai terhadap kebutuhan gizi
lele. Pakan yang berkualitas akan menghasilkan pertumbuhan yang
optimal. Berikut kriteria pakan yang berkualitas :
 Mengandung gizi yang seimbang, mudah dicerna dan disukai ikan.
 Ukuran pakan disesuaikan dengan bukaan mulut ikan.
 Stabil di dalam air dan tidak cepat merusak kualitas air kolam.
 Ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan – bahan kimia yang
berbahaya.
 Memacu pertumbuhan ikan.

2. Kebutuhan Pakan
Menurut pendapat Irmawan (2016) dalam budidaya ikan lele
sekarang ini banyak digunakan pakan pelet yang dibeli dipasaran. Padahal,
pakan tersebut sebenarnya tidak terlalu sehat walaupun banyak menunjang
percepatan pertumbuhan ikan lele. Selain kurang sehat, biaya pakan akan
lebih mahal daripada biaya produksi lainnya. Oleh sebab itu, untuk
mengurangi biaya produksi dapat menggunakan pakan alamiah tanpa biaya
pembelian pelet. Makanan alamiah dapat berupa zooplankton, larva,
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cacing, dan serangga air. Jumlah makanan yang diberikan sebanyak 2% 5% per hari dari berat total ikan yang ditebar di kolam.
Kandungan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan lele menurut pendapat
Gunawan (2016) yaitu :
Tabel 2.2 Kandungan Kebutuhan Nutrisi untuk Lele
Nilai (%)
Jenis
Benih

Pembesaran

Induk

Lemak

5 – 20

5 – 20

5 – 20

Karbohidrat

3 – 13

3 – 13

3 – 13

Serat

4–6

4–8

4–8

35 – 48

34 – 37

32 – 38

Protein

Untuk meningkatkan kadar serat tubuh ikan, limbah sayuran seperti
sawi putih dan kangkung dapat digunakan. Pemberiannya harus dipotong
kecil – kecil dahulu lalu diberikan pada lele. Pemberian sayuran tidak boleh
dalam jumlah yang banyak karena dapat merusak kualitas air (Gunawan,
2016).

4. Sumber dan Syarat Air
Menurut Susanto (1988) sebagai sumber air dalam budidaya ikan lele
dapat diperoleh dari sungai, waduk, mata air, danau, rawa maupun sumur
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artesis. Sumber air paling bagus adalah air sungai karena terdapat bahan
organik yang sangat dibutuhkan untuk penumbuhan makanan alami. Hanya
saja kelemahannya, pada saat musim kemarau tiba akan mengakibatkan
gangguan pada kegiatan budidaya. Sumber air yang tidak stabil menyediakan
air, akan sulit diharapkan kemmapuannya dalam menunjang produktivitas
kolam.
Persyaratan air yang berkualitas menurut Gunawan (2016) yaitu
memiliki warna bening, tidak berbau, tidak tercemar, pH antara 5,5 – 7,5,
kandungan zat besinya rendah dan tidak mengandung merkuri. Persyaratan
kualitas air dalam budidaya lele dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.3 Persyaratan Kualitas Air Budidaya Lele
Karakteristik

Syarat Standar

pH

5,5 – 7,5

Suhu

20° C - 30° C

Warna

Bening hingga kecoklatan

Tingkat Kekeruhan

20 – 40 cm kadar plankton terkandung
dalam air

Kadar Oksigen

Minimal 3 mg/l

Kadar Amoniak

Maksimal 0,1 mg/l

Kadar Karbondioksida

Maksimal 25 mg/l

Kadar Basa

50 – 300 mg/l
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Air kolam pembudidayaan ikan lele harus mengandung zat – zat yang
dibutuhkan ikan. Selain itu, di dalam kolam terdapat bahan makanan alami
yang dibutuhkan oleh ikan lele. Permukaan kolam tidak boleh tertutup rapat
oleh sampah atau daun – daunan hidup, seperti enceng gondok (Irmawan,
2016).
C. Bulu Ayam
1. Pengertian Bulu Ayam
Bulu ayam merupakan limbah dari Rumah Pemotongan Ayam (RPA)
dengan jumlah berlimpah dan terus bertambah seiring meningkatnya populasi
ayam dan tingkat pemotongan sebagai akibat meningkatnya permintaan
daging ayam broiler. Bulu ayam sampai saat ini banyak dimanfaatkan sebagai
bahan untuk membuat kemoceng, pengisi jok, pupuk tanaman, kerajinan
tangan / hiasan dan shuttle cock (Puastuti, 2007).

2. Kandungan Nutrisi Pada Bulu Ayam
Bulu ayam mengandung protein kasar yang sangat tinggi, yakni
sebesar 74,4% – 91,8% dari bahan kering. Tanpa diproses, kecernaan bahan
kering dan bahan organik in vitro dari bulu ayam masing – masing hanya
sebesar 5,8 dan 0,7%. Protein bulu ayam yang memiliki struktur serat (protein
fibrous) menjadi dapat dicerna dan nutriennya menjadi tersedia bagi ternak
setelah melalui pemrosesan yang tepat (Puastuti, 2007).
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Menurut

Aziz (2013) kandungan nutrisi pada bulu ayam adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.4 Kandungan Nutrisi Bulu Ayam
Nutrisi

Kadar

Protein Kasar

85%
0,3% – 1,5%

Serat Kasar
Abu

0% - 3,5%

Kalsium

0,20% - 0,40%

Phospor

0,20% - 0,65%

Garam

0,20%

3. Karakteristik Protein Bulu Ayam
Protein bulu ayam sebagian besar terdiri atas keratin yang digolongkan
ke dalam protein serat. Keratin adalah produk pengerasan jaringan epidermal
dari tubuh dan merupakan protein fibrous yang kaya akan sulfur dan banyak
terdapat pada rambut, kuku, dan bulu. Keratin dalam bulu ayam mempunyai
ciri kaya akan asam amino bersulfur. Adapun sifat fisik dari keratin adalah
tidak larut dalam air. Keratin juga sulit larut dengan pemanasan alkali dan
tidak larut oleh saluran pencernaan. Sifat – sifat tersebut menjadi faktor
penghambat ketersediaan protein bulu ayam bagi ternak (Puastuti, 2007).
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4. Pemrosesan Bulu Ayam
Pemrosesan bulu ayam pada prinsipnya untuk melemahkan ikatan
dalam keratin melalui proses hidrolisis. Berbagai metode pemrosesan telah
diteliti untuk meningkatkan kecernaan dari bulu ayam. Diketahui ada 4
metode pemrosesan bulu ayam, yaitu ecara fisik dengan tekanan dan
temperatur tinggi, secara kimiawi dengan asam, basa atau karbonasi dan
secara enzimatis serta secara mikrobiologis melalui fermentasi oleh
mikroorganisme (Puastuti, 2007).

D. Kolam Terpal
Wadah pemeliharaan budidaya lele cukup beragam jenisnya. Bisa berupa
kolam tanah, semen, terpal, bak fiber, tangki air, waduk, danau, atau kubangan.
Bentuknya bisa segiempat, persegi panjang, bulat, lonjong, atau tidak beraturan
dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Ukuran kolam yang umum dipakai untuk
pemijahan dan penetasan adalah 2 m × 2 m. Untuk kolam pemijahan di atas
sepasang, ukuran kolam lebih besar yaitu 2 m × 3 m × 0,6 m. Ukuran kolam
pemeliharaan benih atau pembesaran yang biasa digunakan memiliki lebar 1 – 2,5
m dan panjang 3 – 5 m (Gunawan, 2016).
Dalam penelitian ini akan digunakan kolam terpal. Menurut Samandi (2016)
kolam terpal merupakan kolam yang dibangun dengan menggunakan bahan –
bahan bambu dan terpal plastik kedap air. Bambu digunakan sebagai kerangka
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kolam, sedangkan terpal plastik kedap air digunakan sebagai kolam. Kolam terpal
menurut Gunawan (2016) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari
kolam terpal antara lain relatif lebih murah, mudah, praktis, dapat dipindah dan
dibuat sesuai dengan keinginan. Kelemahan dari kolam terpal adalah rentan sobek
dan bocor, tidak mampu menahan getaran, dan usia pakai relatif singkat.

E. Penelitian Relevan
1. Penelitian Aziz (2013) dengan Judul Pembuatan Pangan Ternak Lele
Organik Berbahan Baku Protein Dari Bulu Ayam dengan Metode
Fermentasi Bio.
Pembuatan pakan lele organik dengan bahan baku bulu ayam
ditunjukkan untuk meningkatkan kadar protein, mengurangi biaya produksi
pakan lele, mempercepat pertumbuhan ikan lele dan membuat pakan lele
alternatif. Pada pembuatan pakan lele dengan bahan baku bulu ayam ini
menggunakan perlakuan fisik dan kimiawi, seperti pemanasan, pengeringan,
hidrolisis, grinding, dan fermentasi BIO. Perlakuan tersebut digunakan untuk
mengubah protein kasar pada bulu ayam menjadi protein yang dapat dicerna
oleh ikan lele. Kadar protein setelah proses perlakuan fisik dan kimiawi akan
dianalisa kenaikan kadar proteinnya. Dengan kadar protein yang tinggi akan
membantu proses pertumbuhan lele menjadi lebih singkat dan lebih cepat
panen. Untuk mengetahui kadar protein pada penelitian ini menggunakan
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metode kjeldahl. Hasil pakan lele berbahan baku bulu ayam ini akan diujikan
langsung pada ikan lele untuk membandingkan perbedaan penambahan pakan
lele biasa dengan penambahan pakan lele berbahan baku bulu ayam. Pada
penelitian ini kadar yang paling baik pada penambahan NaOH adalah 0,4
dengan kadar protein 74,09% dan dari rantai polimer yang terpotong sangat
cocok untuk pembuatan pangan lele sebelum dijadikan pelet lele.

2. Penelitian Lingga (2013) dengan Judul Pengaruh Pemberian Variasi
Makanan Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias gariepinus).
Penelitian ini dilaksanakan di luar fakultas MIPA Universitas
Brawijaya Malang 1 juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemberian variasi makanan terhadap lele dumbo (Clarias
gariepinus) dengan menggunakan hama (keong mas) dan limbah unggas
(kotoran gemak) terhadap pertumbuhan ikan lele serta untuk mengurangi
biaya pembelian pakan buatan yang mahal, sehingga perlu diketahui retensi
protein dan rasio efisiensi dari kebutuhan ikan tersebut setiap harinya. Peubah
yang diamati dalam penelitian ini adalah berat, panjang, warna tubuh.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap
(RAL)

dengan

tiga

perlakuan

yaitu

pemberian

makanan

dengan

membandingkan antara pemberian pakan ikan buatan pabrik, pakan ikan
buatan dengan keong mas, dan pakan buatan dengan kotoran unggas dengan
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rasio perbandingan masing – masing 100 : 0, 70 : 30, 70 : 30 berat ikan, dan
masing – masing dilakukan ulangan sebanyak 4 kali, dengan faktor – faktor
lain disamakan seperti pH, intensitas cahaya, suhu air, kualitas air, kadar
oksigen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi beda nyata antar
perlakuan yang diberikan terhadap pertumbuhan berat dan panjang ikan,
namun pemberian pakan dicampur dengan kotoran puyuh dalam perbandingan
70 : 30 lebih menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.
Pemberian pakan pelet dicampur dengan keongmas dalam perbandingan 70 :
30 juga menguntungkan walau sedikit lebih besar dari kotoran puyuh.
Walaupun jumlah kalori yang dihasilkan lebih sedikit dibanding dengan
kontrol namun tidak berbeda nyata dan pemberian variasi makanan tidak
berpengaruh pada kondisi dan warna ikan dimana ditunjukkan warna ikan
tetap hitam mengkilat yang artinya normal. Jadi kotoran puyuh dan keongmas
dapat menjadi alternatif pakan yang aman dan mampu mengurangi biaya
pemeliharaan.

F. Kerangka Berpikir
Ikan lele banyak digemari oleh masyarakat karena dagingnya yang enak, tidak
banyak duri dan harga yang terjangkau. Selain itu ikan lele juga memiliki
kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Dalam budidaya ikan lele, biasanya pakan
yang digunakan adalah pelet pabrik dan pakan alternatif. Pakan pabrik sangat baik
untuk menunjang pertumbuhan ikan, tetapi harga yang dikeluarkan relatif lebih
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mahal. Oleh karena itu, dalam budidaya lele sering ditemui pembudidaya yang
menggunakan pakan alternatif untuk mengurangi biaya pakan.
Dalam hal pemberian pakan alternatif, limbah bulu ayam yang banyak
mengandung protein masih kurang dimanfaatkan sebagai bahan pakan ikan.
Limbah bulu ayam yang dihasilkan oleh tempat pemotongan ayam banyak
dijumpai dengan jumlah yang relatif banyak, harga limbah bulu ayam relatif
murah dan biasanya hanya dibuang begitu saja. Selain itu ketersediaan limbah
bulu ayam sangat berkelanjutan. Hal ini karenakan kebutuhan untuk
mengkonsumsi ayam akan terus meningkat sehingga limbah bulu ayam akan ikut
meningkat. Sampai saat ini limbah bulu ayam masih belum dimanfaatkan sebagai
bahan baku dalam pembuatan pakan ikan. Limbah bulu ayam memiliki
kandungan protein kasar yang tinggi yaitu 80% - 91%.

Protein pada bulu ayam

ini dapat diolah untuk dijadikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan pakan
ikan. Untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada pelet ikan, perlu ditambahkan
beberapa bahan tambahan agar kandungan gizi pada pakan bertambah dan baik
untuk mendukung pertumbuhan ikan lele. Adapun kerangka pemikiran dalam
penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.2 :
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Ikan Lele
Banyak digemari
oleh masyarakat

Pertumbuhan

Pakan
Budidaya mudah,
rasanya enak, daging
tidak dipenuhi tulang
kecil

Pelet Pabrik

Pelet Alternatif

Mudah ditemui
dan harga relatif
mahal

Limbah bulu
ayam yang
melimpah
kurang
dimanfaatkan
dan harga lebih
murah.

Mengandung
protein yang
tinggi dan cocok
untuk pakan
ikan

Mengandung
sumber protein

Tepung Sagu, Dedak,
Minyak Jelantah,
Sayuran, Air

Dapat dimanfaatkan
sebagai sumber
pakan ikan
Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias
gariepinus) Meningkat
Gambar 2.2 Bagan kerangka berfikir penelitian
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G. Hipotesis
Adapun hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu :
1. Semakin banyak tepung bulu ayam yang digunakan maka kandungan protein
pada pakan akan semakin tinggi.
2. Penambahan tepung bulu ayam sebagai sumber protein pada pakan dengan
konsentrasi tertinggi yaitu 40% memiliki hasil paling baik terhadap
pertumbuhan berat dan panjang ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi konsentrasi pelet tepung
bulu ayam sebagai sumber pakan terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo.
Penelitian ini menggunakan model Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dimana penempatan perlakuan ke dalam satuan – satuan percobaan dilakukan
secara acak dan pengacakannya dilakukan secara lengkap per kelompok. Untuk
setiap perlakuan diujikan ikan lele sebanyak 10 ekor pada setiap kolam. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi konsentrasi pemberian pelet
alternatif (tepung bulu ayam) pada ikan lele.
Tabel 3.1 Perlakuan variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam
Kode

Perlakuan

P1

Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%

P2

Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%

P3

Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%

P4

Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%

PM

Pelet pabrik sebagai kontrol +
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2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah berat basah ikan dan panjang ikan
pada setiap kali pengukuran sampai dengan penetapan akhir percobaan.
3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pelet pabrik, usia ikan, air dan
intensitas pemberian pakan.

B. Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Pertumbuhan berat basah ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dari awal ikan
dimasukkan di kolam sampai akhir penelitian.
2. Konsentrasi tepung bulu ayam yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan lele
dumbo (Clarias gariepinus).

C. Alat dan Bahan
1. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu :
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 Termometer

 Palu

 pH meter

 Gergaji

 Timbangan digital

 Golok

 Mesin Pencetak Pakan

 Kawat

 Jaring Ikan

 Paku

 Pisau
 Baskom
 Tampah
22
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 Nampan

 Cangkul

 Ember

 Selang Air

 Terpal

 Alat tulis

 Bambu

 Kamera

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu :
 Tepung bulu ayam
 Ikan lele sebanyak 10 ekor per kolam
 Pelet pabrik merek 781-1
 Bahan tambahan untuk membuat pelet (dedak, tepung sagu, minyak
jelantah, sayuran sawi putih)
 Air
 Kertas label
 Akuades
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D. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan selama 2,5 bulan yaitu pada tanggal 05 April 2017 –
07 Juni 2017 di areal kebun Percobaan Pendidikan Biologi, Kampus III,
Universitas Sanata Dharma, Paingan, D.I Y. Langkah – langkah yang dilakukan
sebelum dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Kolam
Kolam yang akan digunakan untuk penelitian adalah kolam terpal
yang berukuran 1 m × 1 m dengan tahapan pembauatan sebagai berikut :
a. Bambu utuh disiapkan sebanyak 8 batang,

terpal ukuran 2 m × 3 m

sebanyak 5 buah, palu, paku, gergaji, golok dan kawat.

b. Tiang bambu ukuran 1,5 m dibuat sebagai tiang sebanyak 40 buah.

c. Bambu dipotong dengan ukuran panjang 1 m dan kemudian dibuat
kerangka dinding ukuran 1 m sebanyak 20 buah.
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d. Setelah tiang bambu dan kerangka dinding sudah siap, keduanya dipasang
dengan cara membenamkan tiang sekitar 30 cm ke dalam tanah.

e. Kerangka dinding lalu dipaku antara sisi satu dengan yang lainnya agar
lebih kuat dan dapat menyatu.
f. Terpal ukuran 2 m × 3 m disiapkan kemudian dipasang dengan cara
melipat terpal di luar kolam ke arah dalam sesuai dengan ukuran kolam,
lalu diletakkan ke dalam kerangka kolam. Terpal kemudian dipasang
melebar dan dipaku ke dinding kolam.

g. Dasar kolam kemudian diratakan lalu disiram dengan air untuk
menghilangkan bau terpal. Ketinggian air disesuaikan sesuai kebutuhan
dan setelah terisi air maka kolam dibiarkan selama beberapa hari
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2. Pembuatan Pelet
Pelet alternatif yang siap digunakan harus dibuat terlebih dahulu
dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :
a. Bahan – bahan untuk membuat pelet disiapkan terlebih dahulu, meliputi :
tepung bulu ayam, dedak, tepung sagu, sayuran sawi putih, minyak jelantah
dan air.
b. Bahan – bahan tersebut lalu ditimbang sesuai dengan analisis bahan dalam
2000 g pelet dan semua bahan dicampur menjadi satu. Analisis perhitungan
komposisi setiap perlakuan yaitu :
Tabel 3.2 Analisis Perhitungan Komposisi Pakan
Analisis Perhitungan Bahan (%)
Perlakuan

P1

P2

P3

P4 :

Tepung
Bulu
Ayam

Dedak

Tepung
Sagu

Sayuran
Sawi
Putih

Minyak
Jelantah

10%

30%

30%

10%

10%

10%

= 200 g

= 600 g

= 600 g

= 200 g

= 200 g

= 200g

20%

25%

25%

10%

10%

10%

= 400 g

= 500 g

= 500 g

= 200 g

= 200 g

= 200g

30%

20%

20%

10%

10%

10% =

= 600 g

= 400 g

= 400 g

= 200 g

= 200 g

200 g

40%

15%

15%

10%

10%

10%

= 800 g

= 300 g

= 300 g

= 200 g

= 200 g

= 200g
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c. Setelah semua bahan adonan yang sudah ditimbang tercampur rata, adonan
lalu dicetak dengan penggiling pakan sehingga dihasilkan pelet basah yang
panjang seperti mie. Pelet basah yang sudah terbentuk kemudian dijemur
dibawah sinar matahari sampai kering.
d. Pelet yang sudah kering kemudian ditimbang dan siap digunakan sebagai
pakan ikan lele.

3. Penebaran Benih Ikan
a. Bibit ikan lele dibeli sebanyak 50 ekor
b. Bibit ikan lele dimasukkan masing – masing 10 ekor pada setiap kolam
c. Ikan diadaptasikan selama 1 minggu
d. Selama proses adaptasi, ikan diberi pakan pelet pabrik
e. Ikan dipuasakan selama 2 hari sebelum diberikan pakan buatan sesuai
perlakuan (ikan pada kolam yang diberikan pakan pelet pabrik juga ikut
dipuasakan selama 2 hari untuk menghilangkan sisa pakan sebelumnya
dan ikan murni diberikan pakan perlakuan)

4. Pemberian Pakan
Pakan ikan berupa pelet diberikan 1 kali dalam sehari pada masing –
masing kolam dengan komposisi sebagai berikut :
1. PM : Pelet pabrik sebagai kontrol +
2. P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
27
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3. P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
4. P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
5. P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%
Untuk pemberian pakan ikan disesuaikan dengan bobot ikan pada setiap
minggunya. Dosis pakan per hari menurut Gunawan (2016) yang dianjurkan
adalah 3% - 5% dari jumlah berat total induk yang dipelihara. Dalam
penelitian ini, pemberian pakan dihitung 5% dari bobot ikan dengan
perhitungan sebagai berikut :
Misalnya : dalam 5 kolam masing – masing terdapat 10 ekor ikan lele dengan
ukuran awal 10 – 12 g / ekor.
Rata – rata bobot ikan = (10 + 20) / 2 = 15 g / ekor
Maka perhitungan pemberian pakan ikan = 15 g × 10 ekor ikan nila × 5% =
7,5 g = 0,0075 kg.
Bobot ikan setiap minggu yang diukur akan dijadikan sebagai patokan dalam
pemberian jumlah pakan.

5. Pengelolaan Air
Pergantian air kolam lele tidak bergantung pada waktu tertentu, tetapi jika
air pada kolam lele mulai berwarna hijau keruh maka akan dilakukan
pergantian air dengan cara membuang setengah dari air kolam kemudian
ditambahkan air baru. Selain dilihat dari kenampakan visual, pertimbangan
pergantian air juga dilihat dari pH air kolam dan suhu yang diukur setiap 2
28
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minggu sekali. Langkah pengukuran pH dan suhu air kolam dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. pH
Dalam mengukur pH digunakan alat ukur pH meter. pH meter
dikalibrasi menggunakan standar pH 7,0. Kemudian dicelupkan ujung pH
meter pada air di masing – masing kolam, sampai angka yang ditunjukkan.
2. Suhu
Dalam pengukuran suhu digunakan termometer air. Langkah yang
dilakukan yaitu dengan cara memasukkan termometer ke dalam air kolam
yang akan diukur selama beberapa menit.

6. Pengukuran Berat dan Panjang Ikan
Pengukuran berat dan panjang ikan dilakukan 1x dalam seminggu yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Ikan pada kolam pertama diambil satu persatu kemudian dipindahkan ke
dalam ember.
b. Ikan yang sudah dipindahkan ke dalam ember kemudian diambil satu –
persatu kemudian ditimbang beratnya dengan menggunakan timbangan.
c. Setelah ikan selesai ditimbang, kemudian diukur panjangnya dari ujung
kepala sampai ujung ekor, setelah itu ikan dimasukkan ke dalam kolam
dan hasil berat dan panjang ikan tadi dicatat dalam logbook.
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d. Langkah tersebut diulangi untuk mengukur berat dan panjang ikan
selanjutnya dan juga dilakukan pada kolam lainnya.
e. Setelah dilakukan pengukuran pada semua ikan pada masing – masing
kolam, kemudian hasil dirata – rata sebagai hasil pengukuran akhir berat
dan panjang setiap ikan pada masing – masing kolam.

7. Uji Kadar Protein
Dengan kadar protein yang tinggi, maka pertumbuhan ikan lele akan
menjadi lebih singkat dan lebih cepat panen. Selain itu uji kadar protein dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein total pada beberapa
variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam yang digunakan sebagai sumber
pakan. Uji kadar protein total dilakukan di LPPT UGM dengan menggunakan
metode Kjeldahl. Langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan uji
kadar protein dengan metode Kjeldahl meliputi 3 tahap yaitu Destruksi dan
Destilasi dan Titrasi Otomatis dengan langkah – langkah sebagai berikut :


Destruksi
1. Sampel ditimbang ±1 g , lalu dimasukkan dalam tabung kjedahl.
2. Setelah sampel dimasukkan dalam tabung, ditambahkan K2SO4 3,5 g ;
CuSO4.5H2O 0,1 g ; 12 ml H2SO4(p)
3. Tabung lalu dipanaskan dalam almari asam pada instrument Automatic
Digestion Unit.
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Destilasi dan Titrasi Otomatis
1. Hasil dekstruksi dipindahkan dalam Automatic Distillation and
Titration System.
2. Semua reagen H3BO3 4%, NaOH 35%, HCl 0,2 N, dan aquades
dipastikan telah tersedia.
3. Analisis destilasi dan titrasi kemudian dilakukan pada alat.
%N(x sampel padat) = 14,007 x (T-B) x N x 100 / (1000 x mLsam)
% PR = factor x % N

E. Metode Analisis Data
Data yang diharapkan adalah berat basah dan panjang ikan lele setiap
pengukuran 1 minggu sekali yang dihitung dalam satuan g dan cm sebagai
indikator bahwa pelet ikan yang menggunakan bahan baku tepung bulu ayam
memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Pengambilan data
dilakukan sebanyak 10 kali selama 10 minggu. Pengambilan data dilakukan setiap
1 minggu sekali dengan kelipatan 7 hari setelah ikan dimasukkan kembali ke
dalam kolam dan seterusnya.
Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS 23 dan
Microsoft Exel 2007. Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan merupakan
data mentah yang meliputi berat ikan lele yang kemudian dijumlahkan untuk
diambil rata – ratanya. Analisis data menggunakan analisis regresi untuk
menjelaskan hubungan antar variabel. Setelah dilakukan analisis regresi,
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kemudian dicari koefisien determinasi R2 untuk mengukur seberapa baik garis
regresi sesuai dengan data aktualnya. Dalam melakukan analisis data dengan uji
regresi tersebut tentunya harus didukung dengan pengujian normalitas serta
homogenitas Levene.

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas,

kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji statistik menggunakan uji Kruskal –
Wallis. Uji statistik Kruskal – Wallis bertujuan untuk menentukan apakah
terdapat perbedaan variasi secara signifikan antara dua atau lebih kelompok
variabel.
Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk memperlihatkan
bahwa data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak.
Normalitas dipenuhi jika hasil uji signifikan dengan taraf signifikan (α = 0,05).
Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah apabila nilai signifikan
lebih besar dari α, maka data tersebut berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji
normalitas maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Pengujian tersebut
bertujuan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak.
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah apabila nilai
signifikan lebih kecil dari α, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau
lebih kelompok populasi data adalah sama. Baik uji normalitas maupun uji
homogenitas dilakukan dengan menggunakan program uji SPSS 23.
Apabila ditemukan data yang hilang, analisis data hilang pada Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dapat dilakukan dengan teknik data hilang (lampiran
13,14). Menurut Tapehe (2014) langkah – langkah analisis data hilang dapat
32
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dilakukan dengan memperkirakan besar nilai X pada data kelompok yang hilang,
kemudian nilai X tersebut dicari dengan rumus :

X=

* (

dengan

*(

)

(
)(

)

+
)+

n = jumlah kelompok
t = jumlah perlakuan
yi = jumlah pengamatan pada kelompok dengan data yang hilang
yj = jumlah pengamatan pada perlakuan dengan data yang hilang
y = jumlah seluruh pengamatan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini merupakan hasil penelitian mengenai variasi konsentrasi pelet tepung
bulu ayam sebagai sumber pakan terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus). Penelitian diawali dengan aklimatisasi ikan dengan kolam terpal yang
sudah diisi air selama kurang lebih 3 hari. Parameter pertumbuhan yang diamati
adalah berat dan panjang ikan lele. Pengukuran berat dilakukan setiap 1 minggu
sekali yaitu pada tanggal 05 April 2017 – 07 Juni 2017.
Setelah dilakukan penelitian selama 2,5 bulan sesuai dengan prosedur dan teknik
yang telah ditentukan sebelumnya, maka disajikan data hasil penelitian yang terdiri
dari pertumbuhan berat ikan lele (lampiran 11), panjang ikan lele (lampiran 12),
kualitas air dan hasil uji kadar protein pada pakan (lampiran 17).
A. Pertumbuhan Rata – Rata Berat Ikan Setiap Minggu
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dibuat tabel dan grafik
pertumbuhan berat ikan lele setiap minggu yaitu sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Rata – Rata Berat Ikan Lele (g) / Minggu
Minggu Ke -

P0

P1

P2

P3

P4

1

29,5

26,5

20,8

22,2

29,6

2

44,5

30,2

24,6

25,2

36,7

3

46,2

31,3

27,8

28,9

40,7

4

54,3

31,6

35,6

29

42,6

5

67

33

36,9

29,2

44,4

6

74,6

33,6

38,3

33,1

48

7

82,4

34,8

41,8

35,4

51,2

8

84,6

37

43,6

37,8

54,1

9

88,5

39,1

45,1

40,4

68,4

10

94,9

41,4

47,7

47,3

73

Keterangan :
P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)
P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%
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Gambar 4.1. Pertumbuhan Rata – Rata Berat Ikan / Minggu
Keterangan :
P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)
P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%

Perbedaan konsentrasi tepung bulu ayam yang digunakan sebagai bahan baku
dalam pembuatan pelet ikan lele memberikan hasil yang berbeda terhadap
pertumbuhan berat ikan lele. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan berat
ikan lele pada perlakuan PO (pelet pabrik dengan merk 781-1) menghasilkan
berat ikan tertinggi, kemudian diurutan kedua tertinggi adalah perlakuan P4 (Pelet
alternatif limbah bulu ayam 40%). Perlakuan P1, P2, dan P3 mengalami kenaikan
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yang tidak jauh berbeda, pada minggu pertama sampai minggu ketiga, perlakuan
P1 mengalami kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan P2 dan P3.
Memasuki minggu ke 4 sampai minggu ke 10, perlakuan P2 mengalami kenaikan
dibandingan dengan perlakuan P1 dan P3, sedangkan di minggu terakhir
penelitian, perlakuan P1 memiliki rata – rata berat terendah jika dibandingkan
dengan perlakuan lainnya. Perbedaan berat yang dihasilkan pada setiap perlakuan
ini dikarenakan ikan sedang melakukan penyesuaian terhadap kolam terpal yang
digunakan. Selain itu, terdapat faktor lain yaitu komposisi pelet yang digunakan
juga berbeda. Pada perlakuan P0 digunakan pelet pabrik merek 781-1 sebagai
kontrol memiliki hasil tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya yang
diberikan pelet buatan dengan tambahan tepung bulu ayam yang berbeda
komposisinya.
Untuk memperjelas analisis deskriptif di atas setiap garis pertumbuhan pada
gambar 4.1 dianalisis menggunakan analisis regresi. Uji regresi bertujuan untuk
menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil uji regresi untuk pengukuran berat
ikan lele selama pengukuran disajikan di dalam grafik berikut ini :
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Berat Ikan (g)
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Gambar 4.2. Hasil Uji Regresi Pengukuran Berat Ikan Lele

Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai koefisien X
maka pengaruh pakan terhadap berat ikan lele semakin kuat. Pada persamaan
garis regresi di atas dapat diketahui bahwa pada persamaan garis regresi P0
memiliki nilai koefisien X terbesar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap
minggunya, penambahan berat yang dihasilkan oleh P0 sebesar 7,154 g dan ini
lebih besar jika dibandingan dengan pertambahan berat P4 sebesar 4,296 g per
minggu, kemudian P2 dengan pertambahan berat 2,937 g per minggu, P3 dengan
penambahan berat 2,423 g per minggu dan koefisien X yang memiliki pengaruh
pakan terkecil terhadap berat ikan adalah P1 dengan 1,424 g per minggu. Dari
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gambar 4.2 uji regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji regresi tersebut
tidak sesuai dengan harapan penelitian. Harapan dilakukannya uji regresi dari
penelitian ini adalah perlakuan P4 akan menghasilkan nilai koefisien X terbesar
jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya termasuk perlakuan kontrol.
Sedangkan dari uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil uji P0 dengan
perlakuan yang diberikan pakan pabrik merek 781-1 sebagai kontrol
menghasilkan nilai koefisien X terbesar jika dibandingkan dengan perlakuan lain
yang diberikan pelet buatan dengan tambahan tepung bulu ayam dengan
perbedaan konsentrasi.
Apabila dilihat dari hasil koefisien determinasi R2 pada setiap perlakuan juga
memiliki hasil yang berbeda. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya.

Menurut

Widarjono (2010) nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1).
R2 semakin mendekati 1 maka semakin baik garis regresi dan semakin mendekati
angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik. Berdasarkan
perhitungan, hasil nilai koefisien determinasi R2 pada P0 adalah 0,970 , hasil nilai
koefisien determinasi R2 pada P1 0,956 , hasil nilai koefisien determinasi R2 pada
P2 0,955 , hasil nilai koefisien determinasi R2 pada P3 0,945 dan hasil nilai
koefisien determinasi R2 pada P4 adalah 0,927. Dari hasil pada setiap perlakuan
tersebut, urutan data yang mendekati 1 adalah P0, P1, P2, P3, dan P4. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa nilai R2 menunjukkan ketepatan prediksi yang baik
karena semua perlakuan memiliki hasil mendekati 1.
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Untuk mengetahui keseragaman variasi data masing – masing perlakuan,
maka dilakukan uji normalitas Shaphiro-Wilk dan uji homogenitas menggunakan
lavene dan diperoleh hasil seperti pada (lampiran 15) dengan nilai signifikan >
0,5 dan ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini normal dan homogen,
kecuali pada perlakuan P2. Data yang homogen artinya pada masing – masing
perlakuan mempunyai keseragaman variasi data. Uji normalitas pada penelitian
ini menggunakan uji Shaphiro – Wilk karena data yang ada selama penelitian
berjumlah 50. Menurut Oktaviani (2014) uji Shaphiro – Wilk pada umumnya
terbatas untuk sampel yang kurang dari 50 agar menghasilkan keputusan yang
akurat. Sedangkan uji normalitas dengan Kolmogorov – Smirnov lebih tepat jika
digunakan untuk menghitung sampel dengan jumlah lebih dari 50.
Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, kemudian dilanjutkan
dengan melakukan uji statistik menggunakan uji Kruskal – Wallis pada lampiran
15 dengan menggunakan harga Ftabel 0,05. Uji statistik Kruskal – Wallis bertujuan
untuk menentukan apakah terdapat perbedaan variasi secara signifikan antara dua
atau lebih kelompok variabel. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat
apakah ada kesamaan nilai variasi dari populasinya. Dari pengujian statistik
menggunakan uji Kruskal – Wallis diperoleh hasil bahwa nilai Fhitung adalah 0,175
memiliki hasil lebih kecil daripada Ftabel yaitu 2,57, sehingga pemberian pakan
dengan variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam tidak memberikan peningkatan
pertumbuhan berat ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis kerja sebagai harapan penelitian, yaitu perbedaan konsentrasi
40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

tepung bulu ayam yang digunakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan berat
ikan lele dan konsentrasi tertinggi 40% akan menghasilkan hasil paling baik
dibandingkan dengan kontrol.
Dari hasil beberapa uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F
berjalan konsisten dengan hasil uji regresi yaitu tidak terdapat perbedaan
peningkatan pertambahan pada pemberian variasi konsentrasi pelet tepung bulu
ayam terhadap pertumbuhan berat ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Hal ini
dikarenakan pemberian pakan ikan pada saat penelitian dilakukan 1 kali sehari
pada pagi hari sebanyak 5% dari bobot ikan, sedangkan menurut pendapat Kordi
(2010) ikan lele aktif mencari makan pada malam hari atau menjelang matahari
terbenam. Frekuensi pemberian pakan selama penelitian seharusnya diberikan
pada sore hari agar hasil pertumbuhan berat ikan lebih optimal untuk mendukung
pertumbuhannya.
Selain itu, pakan buatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda
dengan pakan buatan yang digunakan sebagai perlakuan kontrol P0 pakan pabrik
merek 781 – 1 akan mengapung saat dimasukkan ke dalam air, sedangkan pelet
buatan dari tepung bulu ayam dan tambahan beberapa campuran bahan lain
apabila dilempar ke dalam air hanya akan mengapung dalam waktu yang singkat
dan kemudian akan tenggelam. Pelet yang tenggelam ini akan mudah hancur
ketika di dalam air dan menurut Kordi (2010) hancurnya pelet akan
mengakibatkan hilangnya sebagian nutrisi yang dikandungnya. Konsekuensinya,
ikan yang memakan pelet tersebut tidak mendapatkan kandungan nutrisi secara
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lengkap. Pelet buatan yang tidak dapat mengambang dalam jangka waktu lama
jika dibandingkan dengan pakan pabrik ini juga dikarenakan kadar serat yang
rendah pada pakan sehingga pelet akan tenggelam dan kandungan protein yang
ada pada pakan menjadi tidak termakan oleh ikan.
Protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin, proses pencernaan yang
dilakukan pepsin meliputi 10-30% dari pencernaan protein total. Sebagian besar
proses pencernaan protein terjadi di usus. Ketika protein meninggalkan lambung,
biasanya protein dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida besar. Setelah
memasuki usus, produk-produk yang telah dipecah sebagian besar akan
bercampur dengan enzim pankreas di bawah pengaruh enzim proteolitik, seperti
tripsin, kimotripsin, dan peptidase. Baik tripsin maupun kimotripsin memecah
molekul protein menjadi polipeptida kecil. Peptidase kemudian akan melepaskan
asam-asam amino. Asam amino yang disintesis dalam sel maupun yang
dihasilkan dari proses penguraian protein dalam hati dibawa oleh darah untuk
digunakan di dalam jaringan (Jauhari,1990). Asam amino dijaringan digunakan
untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menghambat kerusakan jaringan
tubuh, dan dapat diubah menjadi sumber energi.
Menurut Fran dan Akbar (2013) kebutuhan protein ikan dipengaruhi oleh
tingkat pemberian pakan dan kandungan energinya. Pakan yang mempunyai
keseimbangan energi protein dengan jumlah pemberian yang tepat akan
menghasilkan pertumbuhan, konversi pakan, dan efisiensi pemberian pakan yang
terbaik.
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Pakan yang dikonsumsi pertama – tama akan digunakan untuk memelihara
tubuh dan mengganti sel – sel yang rusak, selebihnya digunakan untuk
pertumbuhan sehingga berat ikan akan bertambah. Menurut Rachmawati dan
Samidjan (2013), ikan dapat tumbuh baik jika asupan nutrisinya tercukupi,
terutama kebutuhan protein. Kandungan protein dalam pakan berpengaruh
terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ikan patin. Kekurangan protein dalam
pakan dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, diikuti oleh kehilangan
bobot tubuh karena pemakaian protein dari jaringan tubuh untuk memelihara
fungsi vital. Peningkatan protein pakan tidak selalu menyebabkan meningkatnya
pertumbuhan.
Peningkatan protein pakan tanpa diikuti keseimbangan dengan sumber
energi non protein akan menyebabkan protein yang digunakan sebagai sumber
energi. Sumber energi non protein terdiri atas karbohidrat, lemak, dan mineral.
Dalam penelitian ini, kandungan lemak sebagai sumber energi non protein yang
diperoleh dengan penambahan minyak jelantah diberikan dalam jumlah yang
sedikit. Kandungan lemak yang rendah pada komposisi pakan yang digunakan
menyebabkan tingginya protein yang diperoleh dari tepung bulu ayam pada pakan
digunakan untuk menggantikan sumber energi yang seharusnya diperoleh dari
sumber lemak, hal ini berakibat pada pertambahan berat ikan yang tidak terjadi
secara optimal karena jumlah protein dan lemak pada pakan tidak seimbang. Jadi,
protein digunakan sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh ikan.
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B. Pertumbuhan Panjang Ikan Lele
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (lampiran 12), dapat dibuat tabel
dan grafik pertumbuhan panjang ikan lele setiap minggu yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.2 Rata – Rata Panjang Ikan Lele (cm) / Minggu
Minggu Ke -

P0

P1

P2

P3

P4

1

17,04

16,68

16,41

15,64

17,02

2

16,75

17,17

16,61

15,9

18,19

3

17,41

17,52

16,84

16,24

18,55

4

19,79

17,49

18,01

16,15

18,74

5

21,07

17,96

18,31

16,78

19,37

6

21,8

18,24

18,88

17,11

19,86

7

22,43

18,39

19,15

17,82

20,03

8

22,57

18,9

19,37

18,1

20,58

9

22,78

19,11

19,81

18,54

20,9

10

23

19,28

20

18,81

21,12

Keterangan :
P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)
P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%
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Gambar 4.3. Pertumbuhan Rata – Rata Panjang Ikan / Minggu
Keterangan :
P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)
P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, pertumbuhan panjang ikan lele pada
setiap minggunya selalu mengalami kenaikan yang berbeda – beda. Hasil
pengukuran pada minggu ke 1 menunjukkan bahwa perlakuan P0 (pelet pabrik
dengan merek 781-1) memiliki hasil tertinggi, sedangkan hasil terendah adalah
pada perlakuan P3 (pelet alternatif limbah bulu ayam 30%). Pada pengukuran
minggu ke 2 dan ke 3, perlakuan P4 (pelet alternatif limbah bulu ayam 40%)
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memiliki hasil tertinggi dan perlakuan P3 (pelet alternatif limbah bulu ayam 30%)
memiliki hasil terendah. Pada pengukuran minggu ke 4 sampai minggu ke 10,
pengukuran panjang tertinggi adalah perlakuan P0 (pelet pabrik dengan merek
781-1), lalu diikuti oleh perlakuan P4 (pelet alternatif limbah bulu ayam 40%),
kemudian P2 (pelet alternatif limbah bulu ayam 20%) dan P1 (pelet alternatif
limbah bulu ayam 10%). Pengukuran panjang terendah masih sama yaitu pada
perlakuan P3 (pelet alternatif limbah bulu ayam 30%). Perbedaan panjang yang
dihasilkan oleh ikan selama penelitian ini dikarenakan kandungan pakan buatan
selain pakan kontrol dari pabrik merek 781-1 memiliki perbandingan jumlah
komposisi yang berbeda, sehingga pertumbuhan panjang ikan juga berbeda –
beda. Selain itu, pakan buatan yang dibuat dari bahan baku tepung bulu ayam ini
lebih ditekankan pada jumlah kandungan protein yang tinggi. Sementara ikan
membutuhkan beberapa komponen untuk mendukung pertumbuhan panjang
seperti mineral yang sangat berperan dalam proses pembentukan rangka.
Untuk memperjelas analisis deskriptif diatas, setiap grafik pertumbuhan
panjang ikan lele dianalisis menggunakan analisis regresi. Uji regresi bertujuan
untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil uji regresi untuk pengukuran
panjang ikan lele selama pengukuran disajikan di dalam gambar 4.4 berikut ini :
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Gambar 4.4. Hasil Uji Regresi Pengukuran Panjang Ikan Lele

Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai koefisien X
maka pengaruh pakan terhadap panjang ikan lele semakin kuat. Pada persamaan
garis regresi di atas dapat diketahui bahwa pada persamaan garis regresi P0
memiliki nilai koefisien X terbesar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap
minggunya, penambahan panjang yang dihasilkan oleh P0 sebesar 0,789 cm dan
ini lebih besar jika dibandingan dengan pertambahan panjang P4 sebesar 0,426
cm per minggu, kemudian P2 dengan pertambahan panjang 0,432 cm per minggu,
P1 dengan penambahan panjang 0,284 cm per minggu dan koefisien X yang
memiliki pengaruh pakan terkecil terhadap panjang ikan adalah P3 dengan 0,373
cm per minggu. Dari gambar 4.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji
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regresi tersebut tidak sesuai dengan harapan penelitian. Harapan dilakukannya uji
regresi dari penelitian ini adalah perlakuan P4 akan menghasilkan nilai koefisien
X terbesar jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya termasuk perlakuan
kotrol. Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil uji P0 dengan
perlakuan yang diberikan pakan pabrik merek 781-1 sebagai kontrol
menghasilkan nilai koefisien X terbesar jika dibandingkan dengan perlakuan lain
yang diberikan pelet buatan dengan tambahan tepung bulu ayam dengan
perbedaan konsentrasi.
Apabila dilihat dari hasil koefisien determinasi R2 pada setiap perlakuan juga
memiliki hasil yang berbeda. Menurut Widarjono (2010) nilai koefisien
determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). R2 semakin mendekati 1 maka
semakin baik garis regresi dan semakin mendekati angka nol maka mempunyai
garis regresi yang kurang baik. Berdasarkan perhitungan, hasil nilai koefisien
determinasi R2 pada P0 adalah 0,894 , hasil nilai koefisien determinasi R2 pada P1
0,984 , hasil nilai koefisien determinasi R2 pada P2 0,964 , hasil nilai koefisien
determinasi R2 pada P3 0,973 dan hasil nilai koefisien determinasi R2 pada P4
adalah 0,973. Dari hasil pada setiap perlakuan tersebut, urutan data yang
mendekati 1 adalah P1, P3, P4, P2, dan P0 sehingga dapat disimpulkan bahwa
nilai R2 menunjukkan ketepatan prediksi yang baik karena semua perlakuan
memiliki hasil mendekati 1.
Untuk mengetahui keragaman variasi data masing – masing perlakuan, maka
dilakukan uji normalitas Shaphiro-Wilk dan uji homogenitas menggunakan
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lavene dan diperoleh hasil seperti pada (lampiran 16) dengan nilai signifikan >
0,5 dan ditarik kesimpulan bahwa data penelitian untuk pengukuran panjang
hanya terdapat 2 perlakuan yang normal, yaitu pada perlakuan P1 dan P4. Hasil
uji homogenitas untuk pengukuran panjang dalam penelitian ini diperoleh
kesimpulan tidak homogen karena nilai signifikan < 0,5. Data yang tidak
homogen artinya pada masing – masing perlakuan tidak mempunyai keseragaman
variasi data.
Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, kemudian dilanjutkan
dengan melakukan uji statistik menggunakan uji Kruskal – Wallis. Uji statistik
Kruskal – Wallis bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan variasi
secara signifikan antara dua atau lebih kelompok variabel. Hal ini dimaksudkan
sebagai upaya untuk melihat apakah ada kesamaan nilai variasi dari populasinya.
Dari pengujian statistik menggunakan uji Kruskal – Wallis pada lampiran 16
diperoleh hasil bahwa nilai Fhitung adalah 0,070 dengan signifikansi sebesar > 0,05,
sehingga pemberian pakan dengan variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam
tidak memberikan peningkatan pertumbuhan panjang ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kerja sebagai harapan
penelitian, yaitu perbedaan konsentrasi tepung bulu ayam yang digunakan akan
berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang ikan lele dan konsentrasi tertinggi
40% akan menghasilkan hasil paling baik dibandingkan dengan kontrol.
Dari hasil beberapa uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil uji F
berjalan konsisten dengan hasil uji regresi, tidak terdapat pengaruh pemberian
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variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam terhadap pertumbuhan panjang ikan
lele dumbo (Clarias gariepinus). Menurut Akbar (2016) ikan membutuhkan
mineral untuk pembentukan struktur rangka, memelihara sistem koloid (tekanan
osmotik, viskositas, difusi) dan regulasi keseimbangan asam basa. Mineral juga
dibutuhkan

untuk

proses

jaringan

skeleton,

respirasi,

pencernaan

dan

osmoregulasi. Sumber mineral dapat diperoleh dari tulang, cangkang kerang, dan
tanaman. Selain itu, Akbar (2016) juga menjelaskan terdapat beberapa jenis
mineral esensial yang dibutuhkan oleh berbagai jenis ikan yaitu :
Tabel 4.3. Kebutuhan Mineral Secara Umum untuk Ikan Budidaya
Jenis Mineral

Kebutuhan
(per kg bobot kering pakan)

Kalsium

5g

Fosfor

7g

Magnesium

500 mg

Natrium

1–3g

Kalium

1–3g

Sulfur

3–5g

Klorin

1–5g
50 – 100 mg

Besi
Tembaga

1–4g

Mangan

20 – 50 mg

Kobalt

5 – 10 mg

Seng

30 – 100 mg

Garam

100 – 300 mg
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Apabila dilihat dari jumlah ideal kebutuhan mineral dalam pakan yang
digunakan dalam budidaya ikan pada tabel di atas, tidak semua jenis mineral
seperti Magnesium, Sulfur, Klorin, Tembaga, Mangan, Kobalt, dan Garam belum
terkandung dalam pakan buatan yang digunakan selama penelitian, dapat
disimpulkan bahwa pakan buatan yang digunakan selama penelitian memiliki
kandungan mineral yang kurang. Hal itu dikarenakan pada setiap perlakuan,
kebutuhan mineral hanya diperoleh dari sayuran sawi putih yang ditambahkan
dalam pembuatan pakan. Penambahan sayuran dalam pembuatan 1 kg pakan
hanya ditambahkan 200 g sayuran basah. Jadi hal inilah yang membuat hasil
pertambahan panjang ikan selama penelitian menjadi tidak maksimal.

C. Kualitas Air
Kualitas air merupakan faktor pembatas dalam pertumbuhan ikan
budidaya, termasuk lele. Sekalipun lele dapat hidup pada kualitas air yang buruk,
pertumbuhan lele akan terhambat karena energinya digunakan untuk bertahan
pada lingkungan perairan yang buruk sehingga pertumbuhannya pun melambat.
Parameter kualitas air yang diamati selama penelitian ini adalah suhu dan pH.
Kisaran hasil rata - rata pengukuran kualitas air selama penelitian pada setiap
perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.3. dibawah ini :
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Tabel 4.3. Kualitas Air
Perlakuan

Parameter yang Diamati
Suhu (oC)

pH

P0

28,1

6,72

P1

27,6

6,53

P2

27,2

6,65

P3

28

7,03

P4

27,7

6,66

Keterangan :
P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)
P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%

Kualitas air untuk budidaya merupakan salah satu faktor yang perlu
diperhatikan terhadap pertumbuhan ikan. Menurut Kordi (2010) kisaran optimal
suhu yang baik untuk pemeliharaan lele yaitu sekitar 25 – 30 °C sedangkan untuk
nilai pH yang baik yaitu antara 6,5 – 8,5. Kualitas air harus dipertahankan pada
kisaran optimal sehingga pertumbuhan ikan tidak terganggu. Pada tabel 4.3
terlihat bahwa parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu (°C) dan pH

52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

masih berada dalam kisaran optimal yang baik bagi pertumbuhan ikan lele.
Sehingga terhambatnya pertambahan berat dan panjang ikan lele tidak
dipengaruhi oleh kualitas air yang digunakan.
Kualitas air yang baik selama penelitian ini juga dipengaruhi oleh letak
pembangunan kolam terpal yang dibangun di bawah permukaan tanah. Menurut
Kordi (2010) kolam terpal yang dibangun di bawah permukaan tanah selain
berfungsi untuk menghemat air agar tidak merembes juga mencegah berbagai
organisme tanah yang melubangi kolam. Selain itu suhu air pada kolam terpal
yang dibangun di bawah permukaan tanah juga lebih stabil.

D. Hasil Uji Kadar Protein Pakan
Dalam penelitian ini digunakan pelet pabrik merk 781-1 sebagai kontrol dan 4
perlakuan dengan pelet buatan sendiri yang terdiri dari beberapa bahan dengan
ditambahkan tepung bulu ayam sebagai bahan utama. Pelet buatan yang sudah
dibuat kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui kadar protein yang
terdapat pada pakan tersebut. Protein menurut Poedjiadi (1994) merupakan
komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Selain itu
protein berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh.
Metode yang digunakan untuk menguji kadar protein pada pakan yang digunakan
dalam penelitian ini dalah metode Kjeldahl.
Menurut Rohman (2013) metode Kjeldahl merupakan metode sederhana
untuk penetapan nitrogen total pada protein dan senyawa yang mengandung
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nitrogen. Metode Kjeldahl cocok digunakan secara semimikro, karena hanya
memerlukan jumlah sampel dan pereaksi yang sedikit serta waktu analisis yang
pendek. Metode ini juga cocok untuk menetapkan kadar protein yang tidak
terlarut atau protein yang sudah mengalami koagulasi akibat proses pemanasan
maupun proses pengolahan lain yang biasa dilakukan pada makanan. Hasil uji
protein dari pelet buatan yang sudah dibuat dapat dilihat pada tabel 4.4 :
Tabel 4.4 Hasil Uji Kadar Protein pada Pakan
Jenis Pelet

Hasil (%)

P0 : Pelet pabrik dengan merek 781-1 (kontrol +)

31,55

P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%

18,05

P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%

23,28

P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%

34,74

P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%

42,79

Hasil uji kadar protein pada pelet yang digunakan dalam penelitian pada tabel
diatas menunjukkan bahwa perlakuan P3 dan P4 memiliki kadar protein yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan P0 pakan pabrik merek 781-1 sebagai
kontol. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pakan
juga berbeda – beda. Kandungan protein pada pakan buatan disumbang oleh
komponen pelet tepung bulu ayam.
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Menurut Puastuti (2007) bulu ayam mengandung protein kasar yang sangat
tinggi, yakni sebesar 74,4 – 91,8 % dari bahan kering. Protein kasar merupakan
protein yang sulit dicerna dan terdiri dari semua ikatan yang mengandung
nitrogen, baik protein sesungguhnya maupun zat – zat yang mengandung protein.
Pada pakan buatan yang digunakan selama penelitian, semakin banyak tepung
bulu ayam yang digunakan maka hasil uji kandungan protein pada pakan buatan
akan semakin tinggi. Perlakuan P1 memiliki kandungan protein yang paling
rendah karena tepung bulu ayam yang digunakan dalam penelitian hanya 10%
dari jumlah berat pakan yang akan dibuat. Perlakuan P2 memiliki kandungan
protein lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan P1 tetapi lebih kecil dari
kandungan protein yang ada pada pakan buatan pabrik merek 781-1 sebagai
kontrol, hal ini dikarenakan tambahan tepung bulu ayam dalam pembuatan pakan
hanya berjumlah 20% dari berat pakan yang akan dibuat. Sedangkan hasil uji
kadar protein pada perlakuan P3 dengan penambahan tepung bulu ayam sebanyak
30% dan perlakuan P4 sebanyak 40% menghasilkan kandungan protein lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pada perlakuan kontrol,
kandungan protein pada pakan adalah 31,55% sedangkan untuk P3 dan P4 relatif
lebih besar, yaitu P3 sebesar 34,74% dan P4 sebesar 47,79%.
Meskipun hasil uji protein tersebut menyatakan bahwa perlakuan P3 dan P4
memiliki hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan P0 sebagai
kontrol, tetapi hasil penelitian memiliki hasil bahwa berat dan panjang rata – rata
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ikan lele tertinggi dimiliki oleh P0 sebagai kontrol dengan pakan buatan pabrik
merek 781-1. Hal ini dikarenakan ikan akan tumbuh dengan baik bila semua
kebutuhan nutrisinya terpenuhi.
Menurut Prasetya (2015) kandungan nutrisi pakan ikan hasil buatan pabrik
sudah mengandung nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan
mineral dalam jumlah yang lengkap sehingga ikan dapat tumbuh dengan optimal.
Selain dikarenakan komponen pakan buatan yang tidak lengkap seperti pakan
buatan pabrik, kelemahan yang ada pada pakan buatan yang terbuat dari tepung
bulu ayam adalah tidak dapat mengapung di permukaan air dalam waktu yang
lama, sehingga akan mudah hancur ketika dimasukkan dalam air. Menurut
Siswani (2017) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pakan ikan adalah
kemampuannya ketika mengapung dalam air (daya apung). Pakan ikan yang cepat
tenggelam di dalam air tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh ikan,
sehingga tingkat efisiensinya sangat rendah.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI

Hasil penelitian mengenai “Variasi Konsentrasi Pelet Tepung Bulu Ayam Sebagai
Sumber Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)” dapat
menjadi pengetahuan baru bagi dunia pendidikan. Aspek – aspek dalam penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X pada
Bab Perubahan Lingkungan / Iklim dan Daur Ulang Limbah. Konten materi dari
perubahan lingkungan / iklim dan daur ulang limbah diantaranya yaitu tentang limbah
dan daur ulang.
Aplikasi dalam materi mengenai limbah dan daur ulang limbah adalah dapat
dijadikan sebagai bahan praktikum sehingga siswa lebih memahami tentang
pengelolaan limbah. Hal – hal yang dapat diterapkan dengan pengelolaan limbah
yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah siswa dapat
memanfaatkan limbah bulu ayam sebagai pakan komersial untuk pertumbuhan ikan
lele dumbo (Clarias gariepinus). Sehingga proses pembelajaran dirancang agar siswa
dapat melakukan pecobaan yang berkaitan dengan bidang perikanan dengan
pemanfaatan limbah bulu ayam yang banyak terdapat di lingkungan sekitar kemudian
diolah menjadi pakan alternatif untuk ikan lele.
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Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait penelitian
yang digunakan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan adalah :
A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1

: Mengamati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar (KD)
KD 1.1

: Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas
ciptaan Tuhan tentang ruang lingkup, objek dan permasalahan
Biologi menurut agama yang dianutnya

KD 2.1

: Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai,
responsif dan proaktif dalam melakukan percobaan dan diskusi di
dalam kelas maupun di luar kelas)

KD 3.11

:

Menganalisis

data

perubahan lingkungan, penyebab, dan

dampaknya bagi kehidupan
KD 4.11

: Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan
yang terjadi di lingkungan sekitar

C. Indikator Pembelajaran
3.11.1

Mendeskripsikan perubahan lingkungan

3.11.2

Menjelaskan penyebab dari perubahan lingkungan bagi kehidupan

3.11.3

Menghubungkan penyebab perubahan lingkungan terhadap dampak
dari perubahan lingkungan bagi kehidupan

4.11.1

Membuat desain penelitian produk daur ulang limbah dan upaya
pelestarian lingkungan

59

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

4.11.2

Melakukan eksperimen terkait pembuatan produk daur ulang limbah
dan upaya pelestarian lingkungan dengan menyajikannya dalam
bentuk laporan tertulis.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai variasi
konsentrasi pelet tepung bulu ayam sebagai sumber pakan terhadap pertumbuhan
ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dapat disimpulkan bahwa :
1. Hasil uji kandungan protein pada variasi konsentrasi pelet tepung bulu ayam
adalah semakin banyak tepung bulu ayam yang digunakan maka kandungan
protein pakan akan semakin tinggi.
2. Penambahan tepung bulu ayam pada variasi konsentrasi pelet tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat dan panjang ikan Lele (Clarias
gariepinus).

B. Saran
1. Sebaiknya tidak hanya dilakukan uji kandungan protein pada pakan saja tetapi
juga dilakukan uji mengenai kadar air, kadar abu, kadar lemak dan kadar serat
kasar pada pakan agar dapat diketahui apakah pakan buatan dapat tercerna
dengan baik untuk ikan atau tidak.
2. Komposisi dalam pembuatan pakan perlu diformulasi dengan tambahan
sayuran sebagai sumber mineral yang sangat penting bagi ikan.
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Lampiran 1

Silabus Mata Pelajaran Biologi
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas / Semester

:X/2

KI 1

: 1. Mengamati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar
1.1

Materi Pokok

Pembelajaran

Mengagumi,

Keseimbangan

Mengamati

menjaga,

lingkungan

 Menayangkan berbagai  Membuat

melestarikan

 Kerusakan

keteraturan

dan

lingkungan

/

Tugas

proses daur

kemudian

ulang

fakta yang ditemukan

diaplikasikan

limbah

serta

ke dalam

tentang

ruang  Pelestarian

gambar

dan

berbagai

mencatat

hasil

pengamatannya.

dianutnya

limbah

percobaan

benih ikan lele

pembuatan

kepada

selama 2

pakan ikan

siswa mengenai kinerja

minggu.

dari limbah

penjelasan

percobaan  Membuat

Berperilaku ilmiah  Jenis – jenis

ilmiah

(jujur,

pembuatan pakan ikan

laporan

dari limbah bulu ayam

tertulis

untuk pakan Ikan

bersama

disiplin,

tanggung jawab,

limbah
 Proses

daur

ulang limbah

 LKS

pemeliharaan

dan  Memberikan
ulang

foto macam

bahan limbah,

mencermati

yang daur

 Gambar /

limbah dan

lingkungan

agama

6 JP

dari berbagai

Tuhan

menurut Limbah

dan bahan

macam limbah dalam

ciptaan

Biologi

Waktu

– macam

bentuk

permasalahan

Media, alat,

pakan ikan

pencemaran

lingkungan

Alokasi

fakta tentang macam –

kompleksitas

lingkup, objek dan

2.1

Penilaian
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

peduli, santun,

Menanya

ramah lingkungan,

 Setelah

gotong

 teman
melihat

kelompok

royong,

tayangan gambar / foto

sesuai dengan

cinta

kemudian menanyakan

topik

apa

telah

kerjasama,
damai,

Alokasi
Waktu

Penilaian

responsif

dan proaktif dalam

dimaksud

dengan limbah ?

ditentukan.

 Memberikan

melakukan
percobaan

yang

yang

dan

pertanyaan

mengenai Observasi
dalam  Sikap

diskusi di dalam

prosedur

kelas maupun di

melakukan

luar kelas)

pembuatan pakan ikan.

percobaan

3.11 Menganalisis data

ilmiah

dalam
mengamati,
berdiskusi,

perubahan

Mengumpulkan Data

membuat

lingkungan,

 Studi literature tentang

karya

dan

penyebab,

dan

jenis – jenis limbah

merefleksikan

dampaknya

bagi

serta pengaruhnya

diri

terhadap kesehatan dan

perilaku

perubahan lingkungan

kerusakan

kehidupan
4.11 Merumuskan
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

gagasan

Penilaian

 Melakukan percobaan

lingkungan.

pemecahan

mengenai

masalah

pakan ikan

pembuatan
Portofolio
 Kompetensi

perubahan
lingkungan

Alokasi
Waktu

Pembelajaran

yang

Mengasosiasikan

membuat

di

 Menyimpulkan analisis

laporan

dari

lingkungan sekitar

untuk menjelaskan dan

format,

isi

menarik

laporan,

terjadi

kesimpulan

dari pengertian macam

kesesuaian isi,

–

dan bahasa.

macam

limbah

sehingga
dapat mengidentifikasi Tes
cara

mendaur

ulang  Diberikan soal

limbah.

posttest
setelah siswa

Mengkomunikasikan

melakukan

 Mengkomunikasikan

percobaan.

hasil pemecahan
67
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran
masalah macam –
macam limbah
sehingga dapat
mengidentifikasi cara
mendaur ulang limbah.
 Laporan hasil
pengamatan secara
tertulis
 Presentasi secara lisan
tentang hasil percobaan
/ eksperimen
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kelas / Semester

: X IPA / 2

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit (3 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Mengamati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar
KD 1.1

: Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas
ciptaan Tuhan tentang ruang lingkup, objek dan permasalahan Biologi
menurut agama yang dianutnya

KD 2.1

: Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif
dan proaktif dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas
maupun di luar kelas)

KD 3.11 : Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya
bagi kehidupan
KD 4.11

: Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan
yang terjadi di lingkungan sekitar

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1

Menunjukkan sikap mengagumi cara berfikir ilmiah

2.1.1

Teliti, jujur, tanggung jawab dan bekerja sama dalam melakukan
pengamatan

3.11.1

Mendeskripsikan perubahan lingkungan

3.11.2

Menjelaskan penyebab dari perubahan lingkungan bagi kehidupan

3.11.4

Menghubungkan penyebab perubahan lingkungan terhadap dampak
dari perubahan lingkungan bagi kehidupan

4.11.1

Membuat desain penelitian produk daur ulang limbah sebagai upaya
pelestarian lingkungan

4.11.2

Melakukan eksperimen terkait pembuatan produk daur ulang limbah
dan upaya pelestarian lingkungan dengan menyajikannya dalam
bentuk laporan tertulis.
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D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1

Siswa menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap permasalahan
lingkungan

2.1.1.1

Melalui kerja proyek siswa mampu melakukan pengamatan secara teliti,
jujur, bertanggungjawab dan bekerjasama

3.11.1.1 Siswa mampu mendeskripsikan perubahan lingkungan melalui studi
pustaka
3.11.2.1 Melalui pengamatan siswa mampu menjelaskan penyebab dari
perubahan lingkungan bagi kehidupan
3.11.3.1 Melalui pengamatan siswa dapat menghubungkan penyebab perubahan
lingkungan terhadap dampak dari perubahan lingkungan bagi kehidupan
4.11.1.1 Siswa mampu membuat desain penelitian produk daur ulang limbah dan
upaya pelestarian lingkungan melalui kerja proyek
4.11.1.2 Setelah melakukan percobaan siswa dapat mengkomunikasikan hasil
produk daur ulang limbah melalui presentasi.
E. Materi
Bab

: Perubahan lingkungan / iklim dan daur ulang limbah

F. Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Saintifik
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode Pembelajaran

: Pengamatan, Diskusi, Kerja Proyek, Eksperimen
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G. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 JP)
Kegiatan

Fase

Deskripsi

Pendahuluan

Menyiapkan

1. Guru mengucapkan salam

(15 menit)

kondisi belajar

2. Guru meminta salah satu siswa untuk
memimpin doa
3. Guru

mengecek

sebelum

kehadiran

memulai

siswa
kegiatan

pembelajaran
Melakukan

4. Siswa diminta mencermati gambar

apersepsi,

pada power point mengenai perbedaan

menyampaikan

danau yang bersih dan danau yang

tujuan,
motivasi siswa

dan

dipenuhi sampah.
5. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran
6. Guru membagi siswa dalam kelompok
yang terdiri dari 4 – 5 orang dan
diberikan LKS pada masing – masing
kelompok
Kegiatan Inti Mengamati

7. Siswa ditayangkan video mengenai

(60 menit)

kerusakan

lingkungan

tentang

pencemaran air.
8. Guru menilai ketrampilan siswa dalam
mengamati
pembelajaran.
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Kegiatan

Fase

Deskripsi

Menanya

9. Siswa diminta membuat pertanyaan
berkaitan dengan video yang telah
diamati.

Mengumpulkan

10. Siswa melakukan pengamatan di

informasi / Mencoba

sekitar lingkungan sekolah mengenai
kerusakan

lingkungan

kemudian

siswa mencari cara pencegahan dan
pemulihan

kerusakan

lingkungan

tersebut.
11. Guru menilai sikap siswa dalam kerja
kelompok dan menilai ketrampilan
mencoba, dan mengolah data, serta
menilai kemampuan siswa dalam
menerapkan

konsep

dan

prinsip

dalam pemecahan masalah.

Menalar

12. Siswa

menggali

informasi

yang

diperoleh, melakukan analisis untuk
menjelaskan dan menarik kesimpulan
dari

cara

pencegahan

kerusakan

lingkungan dan mengisi LKS
Mengkomunikasikan 13. Perwakilan dari masing – masing
kelompok untuk menyampaikan hasil
dan kesimpulan diskusi
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Kegiatan

Fase

Deskripsi
14. Kelompok

menyimpulkan

mengkomunikasikan

dan
hasil

pemecahan masalah mengenai cara
mencegah

terjadinya

kerusakan

lingkungan.
15. Guru

menilai

kemampuan

siswa

berkomunikasi lisan.
Penutup

(15 Rangkuman

16. Siswa

menit)

bersama

guru

membuat

rangkuman dari pembelajaran yang
Refleksi

sudah dilakukan
17. Siswa diajak untuk merefleksikan
hasil belajarnya

Tindak lanjut

18. Guru

memberikan

tugas

untuk

mempelajari materi tentang macam –
macam limbah

Pertemuan II (2 JP)
Kegiatan

Fase

Deskripsi

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

1. Guru mengucapkan salam

(15 menit)

belajar

2. Guru meminta salah satu siswa untuk
memimpin doa
3. Guru mengecek kehadiran siswa
sebelum

memulai

kegiatan

pembelajaran
Melakukan

4. Guru mengajukan pertanyaan kepada
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Kegiatan

Fase

Deskripsi

apersepsi,

siswa :”apakah semua jenis limbah

menyampaikan

dapat di daur ulang?”

tujuan, dan motivasi
siswa

5. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran
6. Guru membagi siswa dalam
7. kelompok yang terdiri dari 4 – 5
orang dan diberikan LKS pada
masing – masing kelompok

Kegiatan Inti Mengamati

8. Guru

(60 menit)

menjelaskan

kepada

siswa

mengenai kerja ilmiah percobaan /
penelitian
Menanya

9. Guru

memberikan

pertanyaan

mengenai prosedur dalam melakukan
percobaan
Mengumpulkan

10. Melakukan

informasi / Mencoba

percobaan

penelitian

mengenai proses pembuatan pelet
ikan dari limbah bulu ayam yang
sudah

dibuat

tepung

untuk

pertumbuhan ikan lele dimana pada
tiap kelompok berbeda konsentrasi
Menalar

11. Siswa mendiskusikan hasil percobaan
bersama teman kelompok

Mengkomunikasikan 12. Siswa

mengkomunikasikan

hasil

diskusi percobaan pembuatan pelet
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Kegiatan

Fase

Deskripsi
13. mengenai warna, bau, tekstur, dan
bentuk pakan di depan kelas
14. Guru dan siswa dari kelompok lain
menanggapi kelompok yang sedang
presentasi

Penutup

(15 Rangkuman

menit)

15. Siswa

bersama

guru

membuat

Refleksi

rangkuman dari pembelajaran yang

Tindak lanjut

sudah dilakukan
16. Siswa diajak untuk merefleksikan
hasil belajarnya
17. Guru

memberikan

tugas

untuk

melakukan pengamatan pertumbuhan
ikan

lele

bersama

kelompoknya

dengan memberikan pakan buatan
yang

sudah

dibuat

pada

tiap

kelompok selama 2 minggu.

Pertemuan III (2 JP)
Kegiatan

Fase

Deskripsi

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

1. Guru mengucapkan salam

(15 menit)

belajar

2. Guru meminta salah satu siswa untuk
memimpin doa
3. Guru mengecek kehadiran siswa

76
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Kegiatan

Fase

Deskripsi

4. sebelum

memulai

kegiatan

pembelajaran
5. Guru mengajukan pertanyaan :”Apa

Melakukan
apersepsi,

saja yang telah kalian lakukan pada

menyampaikan

kegiatan

tujuan, dan motivasi

kemarin?”

siswa

percobaan

/

penelitian

6. Guru mengorganisasikan siswa untuk
duduk bersama teman kelompok
praktikum untuk membuat laporan
hasil kegiatan percobaan / penelitian

Kegiatan Inti Mengamati

7. Mengamati hasil data yang telah

(60 menit)

diperoleh pada saat penelitian
Menanya

8. Guru menanyakan bagaimana hasil
penelititian yang telah dilakukan
pada masing – masing kelompok

Mengumpulkan

9. Siswa menggali informasi mengenai

informasi / Mencoba
Menalar

hasil data yang telah diperoleh
10.

Siswa

menganalisis

penelitian yang telah diperoleh

77
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Kegiatan

Fase

Deskripsi

Mengkomunikasikan 11. Siswa

mengkomunikasikan

diskusi

kelompok

pertumbuhan

ikan

pemeliharaan

di

hasil

mengenai
lele

kolam

selama
samping

sekolah
12. Guru

dan

siswa

menanggapi

kelompok yang sedang melakukan
presentasi
Penutup
menit)

(15 Penghargaan

13. Guru memberikan apresiasi kepada

Merangkum

kelompok terbaik

Refleksi

14. Siswa

membuat

rangkuman

dari

pembelajaran yang sudah dilakukan
15. Siswa diajak untuk merefleksikan
hasil belajarnya.

H. Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media / Alat belajar :
a. Laptop
b. Viewer
c. LCD
d. Speaker
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2. Bahan Pembelajaran yang digunakan :
a. Bahan Pembelajaran
1. Video
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)
3. Hasil Percobaan
4. Power Point (PPT)
b. Bahan Percobaan Terstruktur
1. Tepung bulu ayam
2. Dedak
3. Tepung Sagu
4. Sayuran
5. Minyak Jelantah
6. Air
3. Sumber Belajar :
a. Buku Biologi kelas X
b. Internet
c. Jurnal, artikel
I. Penilaian
1. Jenis / Teknik Penilaian
a. Penilaian kognitif
b. Penilaian sikap
c. Penilaian psikomotor

: Tes tertulis
: Lembar Observasi
: Kinerja dan Portofolio

2. Bentuk Instrumen
Penugasan Lembar Kerja Siswa (LKS), rubik penilaian dan pedoman skoring
terlampir

Yogyakarta,………………….
Mengetahui :
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 3
Lembar Penilaian Perilaku / Sikap Ilmiah
Aspek yang dinilai
Bersikap
Tanggung
Teliti
Ilmiah
Jawab

Nama
Siswa

No

Total
Skor

Keterangan

1
2
3
4
5
Penilaian analisis sikap :
3 = Sangat baik
2 = Baik
1 = Kurang baik

Nilai =

x 100

Rubik Penilaian Sikap
Aspek yang diamati
1. Berpikir dan berpendapat secara ilmiah selama pembelajaran
Skor
3

2
1

Kriteria
Siswa mampu menyanggah pendapat teman dengan sopan, mau
mengemukakan pendapat, dan mampu bekerjasama dengan anggota
kelompok dengan baik
Siswa hanya melakukan 3 indikator
Siswa hanya melakukan 1 indikator
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2. Teliti
Skor
3
2
1

Kriteria
Siswa mampu mengerjakan tugas dengan cermat, hati – hati dan
mencari tahu infirmasi dari beberapa sumber secara detail
Siswa hanya melakukan 2 indikator
Siswa hanya melakukan 1 indikator

3. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan
Skor
3
2
1

Kriteria
Siswa mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur,
bekerja dengan hati – hati, hasil tepat
Siswa hanya melakukan 3 indikator
Siswa hanya melakukan 1 indikator
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Lampiran 4

Lembar Penilaian Kinerja Praktikum
Kelas

: ………………………………..

Kelompok

: ………………………………..

No

Aspek

Kategori Penilaian

1

Persiapan

Alat dan Bahan

2

Pelaksanaan

3

Kegiatan
Akhir

Pengambilan data (Pengukuran
berat dan panjang ikan)
a. Merapikan alat dan bahan
b. Mengumpulkan laporan
Skor Total
Nilai

Pedoman Penilaian :

Nilai =

82
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1

2

3
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Pedoman Penilaian Kinerja Praktikum
Aspek

Kategori

Skor

Penilaian
Persiapan

Alat dan bahan

Ahkir

2

3

4

Alat dan bahan

Alat dan bahan

Alat dan bahan

Alat dan bahan

yang digunakan

yang digunakan

yang digunakan

yang digunakan

kurang lengkap

kurang lengkap,

lengkap dan

lengkap dan tepat

dan tidak

tetapi masih

tepat, tetapi

serta sudah

mengetahui

memahami

kurang

mengetahui

semua kegunaan

kegunaan dari

memahami

kegunaan dari

alat

sebagian alat

kegunaan alat

semua alat

Tidak melakukan Pengambilan data

Parameter yang

Parameter yang

(Pengukuran berat

pengambilan

sudah dilakukan

diukur sudah

diukur sudah tepat

dan panjang ikan)

data

tetapi parameter

tepat tetapi data

dan sudah sesuai

yang diukur kurang

yang diperoleh

dengan yang

tepat

kurang lengkap

ditentukan

Merapikan alat dan Tidak merapikan

Mengembalikan

Alat / bahan

Alat / bahan yang

bahan

alat / bahan yang

sebagian alat dan

yang sudah

sudah selesai

sudah selesai

bahan yang sudah

selesai

digunakan telah

Pelaksanaan Pengambilan data

Kegiatan

1
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digunakan

selesai digunakan

digunakan telah

dikembalikan

dikembalikan

dalam keadaan baik

dengan baik
namun beberapa
alat dalam
keadaan kurang
baik

Mengumpulkan

Tidak

Mengumpulkan

Mengumpulkan

Mengumpulkan

laporan

mengumpulkan

laporan 3 hari

laporan 1 hari

laporan tepat waktu

laporan

setelah batas

setelah batas

pengumpulan

pengumpulan

84
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Lampiran 5
Lembar Pengamatan Observasi Presentasi

Aspek yang dinilai
No

Nama

Kemampuan

Kecakapan

Siswa

Mempresentasikan

Merespon

Hasil Diskusi

Pertanyaan

Keberanian

Kerjasama

Berpendapat

Kelompok

Penilaian Presentasi :
1

= Sangat Kurang

2

= Kurang

3

= Cukup

4

= Baik

5

= Sangat Baik

Rubik Penilaian Observasi Presentasi
No

Aspek yang dinilai

1

Kemampuan Mempresentasikan Hasil Diskusi
Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara
runtut, jelas dan lengkap
Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara

Skor

5
4

runtut, lengkap, tetapi kurang jelas

No

Aspek yang dinilai

85

Skor

Total
Skor
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Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara
runtut, jelas tetapi kurang lengkap
Kelompok mempresentasikan hasil diskusi tidak
runtut dan tidak jelas
Kelompok tidak mempresentasikan hasil diskusi
2

3

2
1

Kecakapan Merespon Pertanyaan
Menjawab pertanyaan dengan benar, tanpa
melihat teks dan dengan kata – kata yang mudah

5

dimengerti
Menjawab pertanyaan dengan benar tetapi
terpaku pada teks terkait dengan penyusunan kata

4

– kata
Menjawab pertanyaan tetapi tidak tepat

3

Mampu menjawab pertanyaan dengan benar
tetapi menggunakan kata – kata yang sulit

2

dimengerti
Tidak dapat menjawab pertanyaan yang
dikemukakan oleh penanya
3

1

Keberanian Berpendapat
Mengemukakan pendapat terkait teks presentasi
dengan benar dan jelas tanpa melihat teks terkait,
dapat mengemukakan poin – poin presentasi

5

dengan baik dan meyakinkan
Mengemukakan pendapat dengan benar tanpa
melihat teks terkait tetapi kurang jelas

4

Mengemukakan pendapat dengan benar dan jelas
tetapi melihat teks

3
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No

Aspek yang dinilai
Mengemukakan pendapat secara hafalan melihat
teks terkait, dan terlihat tidak yakin
Hanya berperan aktif saat presentasi dan tidak
mengemukakan pendapat sama sekali

4

Skor
2

1

Kerjasama Kelompok
Seluruh anggota kelompok aktif, kerjasama
terlihat kompak, dan persiapan presentasi dilatih
dengan baik dan dengan pembagian waktu per

5

anggota kelompok cukup baik
Cukup baik, terdapat pembagian tugas saat
presentasi meskipun terkadang ada tumpang

4

tindih dengan bagian anggota yang lain
Kurang kompak, persiapan presentasi kurang
baik, terdapat pembagian tugas saat presentasi

3

namun managemen waktu kurang diperhatikan
Tidak kompak, kurang persiapan dan hanya 1
anggota kelompok yang aktif dalam presentasi
Tidak kompak dan seluruh anggota kelompok
tidak aktif dalam presentasi
Rentangan skor : 1 – 5
Skor tertinggi untuk setiap aspek yang diamati : 5 x 5 = 25

87
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Lampiran 6

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

A. Acara Praktikum (5)
a. Judul

:

b. Waktu

:

c. Hari./ Tanggal :
d. Tempat

:

B. Tujuan Praktikum (5)
C. Dasar Teori (10)
D. Alat dan Bahan (10)
E. Cara Kerja (10)
F. Hasil Pengamatan (tabel pengamatan / grafik) (20)
G. Pembahasan (30)
H. Kesimpulan (5)
I. Daftar Pustaka (5)

Nilai =

Rubik Penilaian Laporan

No

1.

Aspek

Acara
Praktikum

Kriteria Penilaian
Menuliskan secara lengkap identitas yang ada
dalam acara praktikum dengan jelas dan benar
yang meliputi judul, tempat, waktu dan
tanggal praktikum
Salah satu komponen tidak tercantum dengan
lengkap

88
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No

2.

3.

4.

Aspek

Kriteria Penilaian

Hanya menuliskan 2 komponen dengan
lengkap
Hanya menuliskan judul
tidak menuliskan identitas pada bagian acara
praktikum
Menuliskan tujuan secara lengkap dengan
penulisan yang sesuai (tanpa tulisan siswa
mampu..) dan sesuai dengan percobaan yang
dilakukan
Tujuan
Tujuan praktikum sesuai dengan topik
Praktikum
percobaan serta jelas namun kurang lengkap
Tujuan praktikum tidak ditulis secara lengkap
Tidak menuliskan tujuan
Dasar teori ditulis sesuai dengan isi judul
praktikum dari minimal 3 referensi buku
Dasar teori ditulis sesuai dengan isi judul
praktikum namun hanya 2 referensi buku
Dasar teori diacu sesuai dengan isi judul
praktikum dan dari 1 referensi buku
Dasar Teori
Dasar teori sudah dituliskan tetapi hanya
bersumber dari internet
Dasar teori dituliskan tetepi tidak berkaitan
dengan isi praktikum
Tidak menuliskan dasar teori
Menuliskan alat dan bahan sesuai dengan
Alat dan Bahan yang digunakan pada saat praktikum dengan
penulisan dipisah
Menuliskan alat dan bahan sesuai dengan
yang digunakan pada saat praktikum tetapi
penulisan tidak dipisah
Menuliskan alat dan bahan tidak sesuai
dengan yang digunakan pada saat praktikum
tetapi penulisan dipisah

89
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3
2
1
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4
3
0
10
8
6
4
2
0
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8
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No

Aspek

Cara Kerja

5.

6.

Hasil

Kriteria Penilaian
Menuliskan alat dan bahan tidak sesuai
dengan yang digunakan pada saat praktikum
serta penulisan antara alat dan bahan tidak
dipisah
Tidak menuliskan alat dan bahan
Menuliskan cara kerja sesuai dengan kegiatan
praktikum, jelas, menggunakan kalimat aktif
dan dituliskan dalam bentuk diagram alir
Menuliskan cara kerja sesuai dengan kegiatan
praktikum, jelas, menggunakan kalimat aktif
tetapi tidak dituliskan dalam bentuk diagram
alir
Menuliskan cara kerja sesuai dengan kegiatan
praktikum, jelas, menggunakan kalimat pasif
tetapi tidak dituliskan dalam bentuk diagram
alir
Menuliskan cara kerja sesuai dengan kegiatan
praktikum tetapi dengan kalimat tidak jelas,
ditulis menggunakan kalimat pasif dan tidak
dibuat dalam bentuk diagram alir
Menuliskan cara kerja tetapi tidak sesuai
dengan prosedur praktikum
Tidak menuliskan cara kerja
Data hasil pengamatan dituliskan dengan
lengkap dan jelas dalam bentuk tabel
pengamatan / grafik
Data hasil pengamatan dituliskan dengan
lengkap dan jelas tetapi tidak dituliskan dalam
bentuk tabel pengamatan / grafik
Data hasil pengamatan dituliskan dengan
lengkap dan jelas dalam bentuk tabel
pengamatan / grafik tetapi tidak dilengkapi
dengan judul tabel / grafik
Menuliskan hasil tetapi tidak sesuai dengan
pengamatan
90
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0
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8

6

4

1
0
20

15

10

5
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No

7.

Aspek

Pembahasan

Kesimpulan

8.

9.

Daftar Pustaka

Kriteria Penilaian
Tidak menuliskan hasil
Membahas hasil percobaan sesuai dengan poin
– poin pembahasan secara lengkap dan jelas
serta didukung dengan teori
Pembahasan sudah didukung dengan teori
serta mencakup poin – poin pembahasan,
tetapi ada yang kurang lengkap
Pembahasan sudah didukung dengan teori
tetapi poin – poin pembahasan yang dibahas
kurang lengkap
Hanya membahas teori tanpa dikaitkan dengan
hasil
Tidak menuliskan pembahasan
Kesimpulan yang dituliskan singkat dan sudah
sesuai dengan tujuan dan ditulis dalam bentuk
poin – poin
Kesimpulan yang dituliskan singkat dan sudah
sesuai dengan tujuan dan namun ditulis dalam
bentuk paragraf
Kesimpulan yang ditulis tidak sesuai dengan
tujuan
Tidak menuliskan kesimpulan
Daftar pustaka dituliskan dari sumber
terpercaya (buku, jurnal, dll) serta lengkap dan
sesuai dengan yang dituliskan di pembahasan
Daftar pustaka berasal dari sumber terpercaya
dan sesuai dengan yang dituliskan di
pembahasan namun penulisannya kurang
lengkap
Daftar pustaka banyak yang berasal dari
sumber yang kurang terpercaya (blog)
Daftar pustaka banyak yang berasal dari
sumber yang kurang terpercaya (blog) serta
dalam hal penulisan kurang tepat

91

Skor
0
30

20

10

5
0
5

3

1
0
5

4

3
2
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No

Aspek

Kriteria Penilaian

Skor

Daftar pustaka banyak yang berasal dari
sumber yang kurang terpercaya (blog) dengan
penulisan kurang tepat dan tidak sesuai
dengan yang dituliskan di pembahasan
Tidak menuliskan daftar pustaka

1

92
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Lampiran 7
Kisi – kisi Soal Posttest
Indikator

C1

3.11.1.2 Siswa mampu
mendeskripsikan
perubahan lingkungan
melalui studi pustaka
3.11.2.1 Melalui pengamatan
siswa mampu
menjelaskan penyebab
dari perubahan
lingkungan bagi
kehidupan
1.11.3.1 Melalui

C2
1

Soal
C3 C4

2

pengamatan

siswa
menghubungkan
peyebab
lingkungan

perubahan
terhadap

dampak dari perubahan
lingkungan

bagi

kehidupan

Keterangan :
C1 = Ingatan

C4 = Analisis

C2 = Pemahaman

C5 = Evaluasi

C3 = Penerapan
93

C6

1

3

dapat

C5

Jumlah
Soal
1

1
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Lampiran 8
Soal Posttest
1. Jelaskan perbedaan limbah organik dan limbah anorganik! (poin 15)
2. Jelaskan langkah – langkah pembuatan pakan ikan berdasarkan hasil praktikum
yang telah dilakukan! (poin 20)
3. Bagaimana pengaruh pakan buatan tepung bulu ayam terhadap pertumbuhan ikan
selama pemeliharaan? (poin 15)

Kunci Jawaban Posttest
1. Limbah organik adalah limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara
alamiah. Contoh : sisa hewan dan tumbuhan.
Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak
terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak
bumi, plastik, kaleng, dan botol.
2. Cara pembuatan pelet tepung bulu ayam adalah sebagai berikut :
a. Limbah bulu ayam dicuci bersih, dijemur kemudian setelah kering dioven
dalam suhu tinggi sampai hancur berbentuk tepung
b. Tepung limbah bulu ayam dan bahan – bahan lain seperti tepung sagu, dedak,
sayuran, minyak jelantah, dan air ditimbang sesuai dengan analisis bahan
c. Setelah semua selesai ditimbang, bahan lalu diaduk menjadi satu dan
dimasukkan dalam mesin pencetak pakan
d. Keringkan dibawah sinar matahari ± 1 hari
e. Pakan yang sudah kering siap digunakan sebagai pakan ikan
3. Selama pemeliharaan ikan tumbuh dengan baik, pertumbuhan ikan dapat dilihat
dari bertambahnya berat dan panjang ikan. Hal ini dikarenakan semakin banyak
tepung bulu ayam yang digunakan dalam pembuatan pakan maka kandungan
protein akan semakin tinggi dan baik untuk pertumbuhan ikan.
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Pedoman Penilaian Posttest
No
Kriteria
1
Siswa mampu menjelaskan perbedaan limbah organik dan
limbah anorganik lebih dari 2 dengan tepat, benar dan jelas
berdasarkan penjabaran dan pengertian dari limbah organik
dan anorganik
Siswa mampu menjelaskan salah satu perbedaan limbah
organik dan limbah anorganik dengan tepat, benar dan jelas
berdasarkan penjabaran dan pengertian dari limbah organik
dan anorganik
Siswa mampu menjelaskan perbedaan limbah organik dan
anorganik namun terdapat kekeliruan dalam hal penjelasan
dan ada yang terbolak – balik
Siswa tidak mampu menjelaskan perbedaan antara limbah
organik dan anorganik
2
Siswa mampu menjelaskan cara pembuatan pelet tepung
bulu ayam dengan tepat, jelas dan sesuai dengan prosedur
yang telah dilakukan beserta ukurannya
Siswa mampu menjelaskan cara pembuatan pelet tepung
bulu ayam dengan tepat, jelas dan sesuai dengan prosedur
yang telah dilakukan tetapi tidak beserta ukurannya
Siswa mampu menjelaskan cara pembuatan pelet tepung
bulu ayam dengan tepat, jelas dan tidak sesuai dengan
prosedur yang telah dilakukan dan tidak disertai dengan
ukurannya
Siswa menjawab namun tidak jelas dan sebagian tidak
sesuai dengan prosedur pembuatan
Siswa tidak mampu menjelaskan tahapan pembuatan pelet
tepung bulu ayam
3 Siswa menjawab dengan tepat dan lengkap
Siswa mampu menjawab namun masih kurang tepat dan
tidak sempurna
Siswa tidak menjawab
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Lampiran 9
Kelompok

:

Anggota

:

1.
2.
3.

4.
5.

Lembar Kerja Siswa (Pertemuan I)
A. Judul

: Perubahan Lingkungan

B. Tujuan

: Mengidentifikasi perubahan lingkungan di sekitar sekolah

C. Alat dan Bahan


Alat tulis



Lingkungan sekitar sekolah

D. Langkah Kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 orang!
2. Amati perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah!
3. Catatlah kerusakan atau perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar
lingkungan sekolahmu, kemudian analisis upaya pencegahan dari kerusakan
tersebut!
No

Kerusakan / perubahan lingkungan

1
2
3
4
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E. Kesimpulan
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Lampiran 10
Kelompok

:

Anggota

:

1.
2.
3.

4.
5.

Lembar Kerja Siswa (Pertemuan II)
Pembuatan pakan ikan berupa pelet untk pertumbuhan Ikan Lele

A. Tujuan
Menganalisis pengaruh pembuatan pakan ikan dari limbah bulu ayam
untuk pertumbuhan ikan lele

B. Alat dan Bahan
Alat

:

Bahan :

1. Gilingan Pakan

1. Tepung Bulu Ayam

2. Baskom

2. Tepung Sagu

3. Timbangan

3. Dedak

4. Alat tulis

4. Minyak Jelantah

5. Kamera

5. Sayuran sawi putih

6. Kolam Ikan

6. Air

7. Jaring ikan

7. Ikan lele sebanyak 5 ekor tiap
kelompok
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C. Langkah Kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang masing – masing kelompok terdiri
dari 4 – 5 orang!
2. Siapkan bahan – bahan seperti : limbah bulu ayam, tepung sagu, dedak,
sayuran, minyak jelantah dan air
3. Masing – masing kelompok melakukan pembuatan pakan sesuai dengan
undian yang dilakukan, yaitu dengan membuat satu perlakuan saja dengan
langkah – langkah :
a. Bulu ayam yang sudah diambil dari tempat pemotongan hewan dicuci
bersih lalu dijemur sampai kering
b. Bulu ayam yang sudah kering lalu di oven dalam suhu tinggi hingga
menjadi hancur dalam bentuk tepung
c. Timbang tepung bulu ayam kemudian siapkan dan timbang bahan –
bahan tambahan lain seperti tepung sagu, dedak, sayuran, minyak
jelantah dan air dengan analisis perhitungan komposisi yang
digunakan berbeda pada setiap kelompok.
d. Analisis

perhitungan

komposisi

setiap

perlakuan

konsentrasi

pembuatan pelet tepung bulu ayam dalam 1000 gram yaitu :
1. Pada P1 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 10%
a. Tepung bulu ayam

= 1000 × 10% = 100 gram

b. Tepung sagu

= 1000 × 30% = 300 gram

c. Dedak

= 1000 × 30% = 300 gram

d. Minyak jelantah

= 1000 × 10% = 100 gram

e. Sayuran

= 1000 × 10% = 100 gram

f. Air

= 1000 × 10% = 100 gram

Perbandingan

= 1:3:3:1:1:1

2. Pada P2 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 20%
a. Tepung bulu ayam

= 1000 × 20% = 200 gram
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b. Tepung sagu

= 1000 × 25% = 250 gram

c. Dedak

= 1000 × 25% = 250 gram

d. Minyak jelantah

= 1000 × 10% = 100 gram

e. Sayuran

= 1000 × 10% = 100 gram

f. Air

= 1000 × 10% = 100 gram

Perbandingan

= 2 : 2,5 : 2,5 : 1 : 1 : 1

3. Pada P3 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 30%
a. Tepung bulu ayam

= 1000 × 30% = 300 gram

b. Tepung sagu

= 1000 × 20% = 200 gram

c. Dedak

= 1000 × 20% = 200 gram

d. Minyak jelantah

= 1000 × 10% = 100 gram

e. Sayuran

= 1000 × 10% = 100 gram

f. Air

= 1000 × 10% = 100 gram

Perbandingan

= 3:2:2:1:1:1

4. Pada P4 : Pelet alternatif (limbah bulu ayam) 40%
a. Tepung bulu ayam

= 1000 × 40% = 400 gram

b. Tepung sagu

= 1000 × 15% = 150 gram

c. Dedak

= 1000 × 15% = 150 gram

d. Minyak jelantah

= 1000 × 10% = 100 gram

e. Sayuran

= 1000 × 10% = 100 gram

f. Air

= 1000 × 10% = 100 gram

Perbandingan

= 4 : 1,5 : 1,5 : 1 : 1 : 1

e. Setelah adonan sudah ditimbang dan diaduk rata, kemudian cetak
dengan mesin penggiling pelet sehingga dihasilkan pelet basah seperti
mie.
f. Keringkan dibawah sinar matahari ± 1 hari
g. Bila sudah kering, pakan siap digunakan
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h. Setiap hari ikan lele diberikan pakan pada pagi hari sebanyak 5% dari
berat total ikan lele
i. Timbanglah berat dan ukur panjang ikan lele setiap 3 hari sekali
selama 2 minggu
j. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel berikut :
Pengukuran ke -

Berat Ikan Lele

Panjang Ikan Lele

1
2
3
4
dst
k. Analisislah data yang diperoleh melalui pertanyaan dibawah ini :
a. Apa fungsi dari masing – masing bahan yang digunakan dalam
pembuatan pakan ikan tersebut ?
b. Bagaimana pengaruh pembuatan pakan ikan tersebut untuk
pertumbuhan ikan selama pemeliharaan?
4. Buatlah laporan tertulis berdasarkan data hasil percobaan dan pengamatan
yang telah dilakukan (sesuai dengan format yang sudah ditentukan)!

D. Kesimpulan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Lampiran 13
Perhitungan Data Hilang pada Pengukuran Berat Ikan Lele
Data hilang pada saat pengamatan adalah data pada perlakuan P0 yang
dimulai pada pengukuran ke – 2 sampai pengukuran ke – 10. Perhitungan data hilang
dilakukan dengan menggunakan analisis ragam dengan teknik data hilang pada
rancangan acak kelompok yang dilakukan dengan memperkirakan besar nilai X
menggunakan rumus :
X=

* (

)

*(

dengan

(

)

)(

+
)+

n = jumlah kelompok
t = jumlah perlakuan
yi = jumlah pengamatan pada kelompok dengan data yang hilang
yj = jumlah pengamatan pada perlakuan dengan data yang hilang
y = jumlah seluruh pengamatan

Perhitungan data hilang dihitung dengan langkah – langkah sebagai berikut:
Misalnya pada pengukuran ke – 2 :

4

Kelompok
5
6

7

8

9

10

47

56

40

43

50

51

46

X

445 + X

34

30

35

29

26

30

34

35

23

302

23

27

25

26

22

28

23

26

24

22

246

P3

18

21

34

30

20

32

25

24

24

24

252

P4

35

34

38

48

39

37

32

30

38

36

367

Total

162

168

174

195

150

166

160

165

167

105 +
X

1612 + X

Perlakuan
(P)

1

2

3

P0

60

52

P1

26

P2
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* (

X=

(

*(

)(

(

)

*

=

)

)

+
)+

(
)(

*(

+
)+

*

=

)

+
*( )( )+

*

=

+

=

= 46,19

Selanjutnya nilai X dimasukkan ke dalam tabulasi data sebagaimana tercantum pada
tabel berikut ini :

4

Kelompok
5
6

7

8

9

10

47

56

40

43

50

51

46

46

491

34

30

35

29

26

30

34

35

23

302

23

27

25

26

22

28

23

26

24

22

246

P3

18

21

34

30

20

32

25

24

24

24

252

P4

35

34

38

48

39

37

32

30

38

36

367

Total

162

168

174

195

150

166

160

165

167

151

1658

Perlakuan
(P)

1

2

3

P0

60

52

P1

26

P2

Z=

=
=

*

(

) +

* (
*

*

)+
(

)

* (

)+

( )

+

+

* ( )+
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Total
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=
=
=

*

+
*

*

+

+
*

+

= 312,05

Analisis Ragam :
1. C = (1612)2 / 50 = 2598544 / 50 = 51970, 88
2. JK Total
= 602 + 522 + 472 +562 + 402 + 432 + 502 + 512 + 462 + 462 + 262 + 342 + 302
+ 352 + 292 + 262 + 302 + 342 + 352 + 232 + 232 + 272 + 252 + 262 + 222 +
282 + 232 + 262 + 242 + 222 + 182 + 212 + 342 + 302 + 202 + 322 + 252 +
242 + 242 + 242 + 352 + 342 + 382 + 482 + 392 + 372 + 322 + 302 + 382 +
362 – C
= 3600 + 2704 + 2209 + 3136 + 1600 + 1849 + 2500 + 2601 + 2116 + 2116
+ 676 + 1156 + 900 + 1225 + 841 + 676 + 900 + 900 + 1156 + 1225 +
529 + 529 + 729 + 625 + 676 + 484 + 784 + 529 + 676 + 576 + 484 + 324
+ 441 + 1156 + 900 + 400 + 1024 + 625 + 576 + 576 + 576 + 1225 +
1156 + 1444 + 2304 + 1521 + 1369 + 1024 + 900 + 1444 + 1296 –
51970,88
= 61051 – 51970,88
= - 42890,76
3. JK Kelompok
= 1622 + 1682 + 1742 + 1952 + 1502 + 1662 + 1602 + 1652 + 1672 + 1512 / 5
–C
= 1622 + 1682 + 1742 + 1952 + 1502 + 1662 + 1602 + 1652 + 1672 + 1512 –
51970,88
= 26244 + 28224 + 30276 + 38025 + 22500 + 27556 + 25600 + 27225 +
27889 + 22801 / 5 – 51970,88
= 238353,25 / 5 – 51970,88
= 47670,65 – 51970,88
= - 4300,23
4. JK Perlakuan
= 4912 + 3022 + 2462 + 2522 + 3672 / 5 – C – Z
= 4912 + 3022 + 2462 + 2522 + 3672 / 5 – 51970,88 – 312,05
= 241081 + 91204 + 60516 + 63504 + 134689 / 5 – 51970,88 – 312,05
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= 590994 / 5 – 51970,88 – 312,05
= 118198,8 – 51970,88 – 312,05
= 118198,8 – 51658,83
= 66539,97
5. JK Galat
= JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan
= (- 42890,76) – (- 4300,23) – 66539,97
= - 105130,5
6. Tabel Analisis
F Tabel

Sumber
Keragaman

db

JK

KT

F Hitung

Kelompok

9

- 4300,23

- 477,80

0,16

Perlakuan

4

66539,97

16634,99

- 5,69

Galat
Percobaan

36

- 105130,5

- 2920,29

49

- 42890,76

Total

0,05

0,01

2,54

3,68

Langkah – langkah perhitungan data hilang seperti contoh pada perhitungan
data hilang pengukuran kedua diatas kemudian dilanjutkan sampai pada pengukuran
ke 10, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Pengukuran ke -

Nilai X

Nilai Z

3

45

266

4

61

328

5

70

1170

6

75

1513

7

88

2060

8

87

1786

9

100

1960

10

98

2184
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Setelah diketahui nilai X dan Z pada setiap pengukuran, kemudian dilakukan
analisis ragam seperti langkah – langkah pada pengukuran 2 di atas. Hasil
perhitungan analisis ragam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Pengukuran

JK

JK

Kelompok

Perlakuan

8091,98

3702,78

74847,93

- 70458,73

74575,22

12577,78

5040,78

92893,53

- 85356,53

5

88620,5

21494,5

6661,7

125221,25

-110388,45

6

103603,52

26802,48

5708,88

149600,08

-128506,48

7

120638,72

35265,28

9400,88

180307,23

-154442,83

8

142684,82

24995,18

-2569,22

182139,13

-154574,73

9

158484,5

41642,5

-28204,5

227931,9

-158084,9

10

185196,98

48050,02

20087,42

262971,57

-235008,97

C

JK Total

3

61180,02

4

ke -

113

JK Galat
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Lampiran 14
Perhitungan Data Hilang pada Pengukuran Panjang Ikan Lele
Data hilang pada saat pengamatan adalah data pada perlakuan P0 yang
dimulai pada pengukuran ke – 2 sampai pengukuran ke – 10. Perhitungan data hilang
dilakukan dengan menggunakan analisis ragam dengan teknik data hilang pada
rancangan acak kelompok yang dilakukan dengan memperkirakan besar nilai X
menggunakan rumus:
X=

* (
*(

)

(
)(

dengan

)

+
)+

n = jumlah kelompok
t = jumlah perlakuan
yi = jumlah pengamatan pada kelompok dengan data yang hilang
yj = jumlah pengamatan pada perlakuan dengan data yang hilang
y = jumlah seluruh pengamatan

Perhitungan data hilang dihitung dengan langkah – langkah sebagai berikut:
Misalnya pada pengukuran ke – 2 :
Kelompok
5
6

Perlakuan
(P)

1

2

3

4

P0

19

19,1

18,7

18,2

20

P1

16,5

18

17,8

17,3

P2

15,2

16,8

17,4

P3

15,3

15,9

P4

18,5

Total

84,5

Total
7

8

9

10

17,5

19,2

17,8

18

X

167,5 +
X

16,8

16,5

18

17,1

17,8

15,9

171,7

16,3

16,2

17,6

16,8

17,4

16,3

16,1

166,1

16

16,7

16

16,1

16,5

17,2

15,1

14,2

159

18,1

18,7

20,5

19

18,2

17,5

16,8

17,4

17,2

181,9

87,9

88,6

89

88

85,9

88

86,3

84,6

63,4
+X

846,2 +
X
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* (

X=

(

)

*(

)+

(

)

(

)–

*(

)(

)+

–

+

*

=

+

)(

*

=

)

+

*( )( )+
*

=

–

=

+

= 17,36

Selanjutnya nilai X dimasukkan ke dalam tabulasi data sebagaimana
tercantum pada tabel berikut ini :
Kelompok
5
6

Perlakuan
(P)

1

2

3

4

P0

19

19,1

18,7

18,2

P1

16,5

18

17,8

17,3 16,8 16,5

P2

15,2

16,8

17,4

P3

15,3

15,9

P4

18,5

Total

84,5

Z=

=
=

*

(

*

10

18

17

184,5

17,1 17,8

15,9

171,7

16,3 16,2 17,6 16,8 17,4 16,3

16,1

166,1

16

16,7

16

16,1 16,5 17,2 15,1

14,2

159

18,1

18,7

20,5

19

18,2 17,5 16,8 17,4

17,2

181,9

87,9

88,6

89

88

85,9

80,4

863,2

20

)+
(

* (
*

9

) +

* (

( )

)

Total

+

)+
+

* ( )+
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8

17,5 19,2 17,8
18

88

86,3 84,6
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=
=
=

*

+
*

*

+
+

*

+

= 1,05

Analisis Ragam :
1. C = (846,2)2 / 50 = 716054,44 / 50 = 14321,08
2. JK Total
= 192 + 19,12 + 18,72 + 18,22 + 202 + 17,52 + 19,22 + 17,82 + 182 + 172 +
16,52 + 182 + 17,82 + 17,32 + 16,82 + 16,52 + 182 + 17,12 + 17,82 + 15,92
+ 15,22 + 16,82 + 17,42 + 16,32 + 16,22 + 17,62 + 16,82 + 17,42 + 16,32 +
16,12 + 15,32 + 15,92 + 162 + 16,72 + 162 + 16,12 + 16,52 + 17,22 + 15,12 +
14,22 + 18,52 + 18,12 + 18,72 + 20,52 + 192 + 18,22 + 17,52 + 16,82 + 17,42
+ 17,22 – C
= 361 +346,81 + 349,69 + 331,24 + 400 + 306,25 + 368,64 + 316,84 + 324
+ 289 + 272,25 + 324 + 316,84 + 299,29 + 282,24 + 272,25 + 324 +
292,41 + 316,84 + 252,81 + 231,04 + 282,24 + 302,76 + 265,69 + 262,44
+ 309,76 + 282,24 + 302,76 + 265,69 + 259,21 + 234,09 + 252,81 + 256 +
278,89 + 256 + 259,21 + 272,25 + 295,84 + 228,01 + 201,64 + 342,25 +
327,61 + 349,69 + 420,25 + 361 + 331,24 + 306,25 + 282,24 + 302,76 +
295,84 – 14321,08
= 14982,1 – 14321,08
= 661,02
3. JK Kelompok
= 84,52 + 87,92 + 88,62 + 892 + 882 + 85,92 + 882 + 86,32 + 84,62 + 80,42 / 5
–C
= 7140,25 + 7726,41 + 7849,96 + 7921 + 7744 + 7378,81 + 7744 + 7447,69
+ 7157,16 + 6464,16 / 5 – 14321,08
= 74573,44 / 5 – 14321,08
= 14914,68 – 14321,08
= 593,60
4. JK Perlakuan
= 184,52 + 171,72 + 166,12 + 1592 + 181,92 / 5 – C – Z
= 184,52 + 171,72 + 166,12 + 1592 + 181,92 / 5 – 14321,08 – 1,05
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= 34040,25 + 29480,89 + 27589,21 + 25281 + 33087,61 / 5 – 14321,08 –
1,05
= 149478,96 / 5 – 14321,08 – 1,05
= 29895,79 – 14321,08 – 1,05
= 15573,66
5. JK Galat
= JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan
= 661,02 – 593,60 – 15573,66
= -15506,24
6. Tabel Analisis
F Tabel

Sumber
Keragaman

db

JK

KT

F Hitung

Kelompok

9

661,02

73,44

Perlakuan

4

15573,66

3893,41

Galat
Percobaan

36

-15506,24

-430,72

49

661,02

Total

-0,17

0,05

0,01

2,54

3,68

-9,03

Langkah – langkah perhitungan data hilang seperti contoh pada perhitungan
data hilang pengukuran kedua diatas kemudian dilanjutkan sampai pada pengukuran
ke 10, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Pengukuran ke -

Nilai X

Nilai Z

3

18

2

4

22

15

5

23

20

6

24

25

7

25

33

8

25

30
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9

25

25

10

25

24

Setelah diketahui nilai X dan Z pada setiap pengukuran, kemudian dilakukan
analisis ragam seperti langkah – langkah pada pengukuran 2 di atas. Hasil
perhitungan analisis ragam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pengukuran

JK

JK

Kelompok

Perlakuan

724,52

634,204

16360,57

- 16270,25

16264,86

1085,82

811,79

17336,26

-17062,23

5

17480,76

816,15

882,11

19713,83

-19779,79

6

18389,78

1254,53

946,03

20824,41

-20515,91

7

19137,50

1393,66

1084,86

21733,44

-21424,64

8

19808,46

1395,52

1019,22

22402,69

-22026,39

9

20458,59

1398,07

1037,21

23061,06

-22700,2

10

21000,20

1264,33

899,41

97174,62

-96809,7

C

JK Total

3

14985,26

4

ke -
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Lampiran 15

Hitungan Statistik Data Pertumbuhan Berat Ikan
Case Processing Summary
Cases
Valid
Perlakuan
Total Berat Ikan (gram)

N

Missing

Percent

N

Total

Percent

N

Percent

P0 Kontrol

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P1 10%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P2 20%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P3 30%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P4 40%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

Descriptives
Perlakuan
Total Berat Ikan (gram)

P0 Kontrol

Statistic
Mean

666.50

95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

Median

708.00
48339.389
219.862

Minimum

295

Maximum

949

Range

654

Interquartile Range

398

Skewness

P1 10%

823.78
671.44

Std. Deviation

69.527

509.22

5% Trimmed Mean

Variance

Std. Error

-.384

.687

Kurtosis

-1.184

1.334

Mean

338.50

13.948
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95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

338.39

Median

333.00
1945.389

Std. Deviation

44.107

Minimum

265

Maximum

414

Range

149

Interquartile Range

65

Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

.215

.687

-.145

1.334

362.20

28.773

297.11

427.29

5% Trimmed Mean

364.39

Median

376.00

Variance

8279.067

Std. Deviation

P3 30%

370.05

5% Trimmed Mean

Variance

P2 20%

306.95

90.989

Minimum

208

Maximum

477

Range

269

Interquartile Range

170

Skewness

-.559

.687

Kurtosis

-.921

1.334

328.50

23.865

Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound

120

274.51
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Upper
Bound
5% Trimmed Mean

326.39

Median

311.50

Variance

5695.167

Std. Deviation

75.466

Minimum

222

Maximum

473

Range

251

Interquartile Range

105

Skewness

.570

.687

-.004

1.334

488.70

42.723

Kurtosis
P4 40%

382.49

Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

392.05

585.35

5% Trimmed Mean

486.00

Median

462.00

Variance
Std. Deviation

18252.233
135.101

Minimum

296

Maximum

730

Range

434

Interquartile Range

180

Skewness

.665

.687

-.071

1.334

Kurtosis
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Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Perlakuan
Total Berat Ikan (gram)

Statistic

P0 Kontrol

df

.163

10

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

.200

*

.941

10

.564

.982

10

.977

P1 10%

.123

10

.200

*

P2 20%

.173

10

.200

*

.934

10

.489

.966

10

.850

.945

10

.610

P3 30%

.186

10

.200

*

P4 40%

.149

10

.200

*

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Descriptive Statistics
Percentiles

Std.
N
Total Berat
Ikan (gram)
Berat (gram)

Mean

50 436.88
50

5.50

Deviation

Minimum

178.813

208

2.901

1

Test of Homogeneity of Variances
Total Berat Ikan (gram)
Levene Statistic
1.928

df1

df2
9

Sig.
40

.076

122

Maximum

25th

949 310.25
10

3.00

50th (Median)

75th

387.00 477.75
5.50

8.00
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Kruskal-Wallis Test
Ranks
Berat (gram)
Total Berat Ikan (gram)

N

Pengukuran 1

5

4.20

Pengukuran 2

5

6.80

Total

10

a,b

Test Statistics

Total Berat Ikan
(gram)
Chi-Square

1.844

df
Asymp. Sig.

Mean Rank

1
.175

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Berat
(gram)
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Lampiran 16
Hitungan Statistik Data Pertumbuhan Panjang Ikan

Case Processing Summary
Cases
Valid
Perlakuan
Total Panjang Ikan

N

Percent

Missing
N

Percent

Total
N

Percent

PO Kontrol

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P1 10%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P2 20%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P3 30%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

P4 40%

10

100.0%

0

0.0%

10

100.0%

Descriptives
Perlakuan
Total Panjang Ikan

PO Kontrol

Statistic
Mean

204.640

95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

222.729
205.294

Median

214.350

Variance

639.405

Std. Deviation

25.2865

Minimum

167.5

Maximum

230.0

Range

62.5

Interquartile Range

53.0

Kurtosis

124

7.9963

186.551

5% Trimmed Mean

Skewness

Std. Error

-.617

.687

-1.547

1.334

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

P1 10%

Mean

180.740

95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

Median

181.000

Variance

75.098

Std. Deviation

8.6659

Minimum

166.8

Maximum

192.8

Range

26.0

Interquartile Range

15.4

Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

-.075

.687

-1.089

1.334

183.390

4.2167

173.851

192.929

5% Trimmed Mean

183.539

Median

185.950

Variance

177.808

Std. Deviation

13.3345

Minimum

164.1

Maximum

200.0

Range

35.9

Interquartile Range

27.0

Skewness
Kurtosis
P3 30%

186.939
180.844

Kurtosis
P2 20%

174.541

5% Trimmed Mean

Skewness

Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound

125

2.7404

-.363

.687

-1.455

1.334

171.090

3.6258

162.888
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Upper
Bound
5% Trimmed Mean

170.961

Median

169.450

Variance

131.461

Std. Deviation

11.4656

Minimum

156.4

Maximum

188.1

Range

31.7

Interquartile Range

21.2

Skewness

.246

.687

-1.560

1.334

194.360

4.1478

Kurtosis
P4 40%

179.292

Mean
95% Confidence Interval for

Lower

Mean

Bound
Upper
Bound

184.977

203.743

5% Trimmed Mean

194.767

Median

196.150

Variance

172.043

Std. Deviation

13.1165

Minimum

170.2

Maximum

211.2

Range

41.0

Interquartile Range

22.0

Skewness

-.454

.687

Kurtosis

-.517

1.334

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Perlakuan
Total Panjang Ikan

PO Kontrol

Statistic

df

.201

126

10

Shapiro-Wilk

Sig.
.200

Statistic
*

.835

df
10

Sig.
.039
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P1 10%

.139

10

.200

*

.962

10

.810

.911

10

.286

P2 20%

.170

10

.200

*

P3 30%

.176

10

.200

*

.927

10

.422

.200

*

.961

10

.794

P4 40%

.127

10

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances
Total Panjang Ikan
Levene Statistic

df1

df2

6.333

4

Sig.
45

.000

Descriptive Statistics
Percentiles
N
Total Panjang
Ikan
Perlakuan

Mean

Std. Deviation

50 186.844
50

Minimum

Maximum

75th

156.4

230.0

170.925

184.650

198.225

1.429

1

5

2.00

3.00

4.00

Kruskal-Wallis Test
Ranks

Total Panjang Ikan

50th (Median)

18.8809

3.00

Perlakuan

25th

N

Mean Rank

PO Kontrol

10

12.90

P1 10%

10

8.10

Total

20
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a,b

Test Statistics

Total Panjang
Ikan
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

3.291
1
.070

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Perlakuan
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Lampiran 17
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Lampiran 18
Gambar Penelitian

Gergaji dan Golok untuk
memotong bambu

Paku untuk menyatukan
bambu

Proses pemotongan
bambu

Bambu yang sudah
dipotong rapi

Proses pembuatan rangka
bambu untuk kolam

Kerangka bambu yang siap
digunakan

Alat untuk mencetak pakan

Proses penimbangan
sayuran

Proses penimbangan
dedak
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Proses penimbangan
tepung bulu ayam

Minyak jelantah sebagai
sumber lemak pada pakan

Proses penimbangan air

Tepung sagu

Proses pemotongan
sayuran

Pencampuran semua
bahan

Peralatan untuk membuat
kolam
Pencetakan pakan

Patok bambu

Terpal

Pakan yang sudah selesai
dicetak

Penjemuran pakan di
bawah sinar matahari

Pemasangan rangka
kolam

Kolam yang sudah jadi
dan sudah terisi air

Persiapan lahan untuk
pembuatan kolam
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Benih ikan seragam yang
akan digunakan

Pengukuran panjang ikan
lele

Pengukuran berat ikan
lele

Pengukuran suhu kolam
ikan

Pengukuran pH kolam
ikan

Penimbangan pakan ikan
setiap minggunya

Ikan yang mati karena
melompat keluar kolam
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