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ABSTRAK
PENGARUH PERBEDAAN WAKTU FERMENTASI PAKAN AMPAS
TAHU DENGAN Rhizopus oryzae TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN
PATIN (Pangasius djambal) PADA KOLAM SISTEM TERPAL
Emi Susila
121434007
Universitas Sanata Dharma

Ikan membutuhkan pakan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang
cukup untuk mendukung pertumbuhannya. Bahan-bahan yang dimanfaatkan
untuk pembuatan pakan buatan ialah bahan yang mengandung gizi yang tinggi
untuk pertumbuhan ikan. Kandungan protein pada ampas tahu masih perlu
ditingkatkan untuk memperoleh pertumbuhan yang baik pada ikan yaitu dengan
cara fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhiziopus oryzae terhadap
pertumbuhan ikan Patinpada kolam sistem terpal, Penelitian ini dilakukan di
kebun Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dengan metode percobaan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan yaitu
perbedaan waktu fermentasi dengan waktu 48 jam (P1); 96 jam (P2); 144 jam
(P3) dan kontrol atau tanpa fermentasi (K) dengan masing-masing perlakuan
diukur pengaruh pertumbuhan ikannya pada kenaikan berat rata-rata ikan setiap 2
minggu pengukuran. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu fermentasi
ampas tahu dengan Rhiziopus oryzae terhadap pertumbuhan ikan Patindigunakan
analisis dengan uji anova one factor between design. Berdasarkan pengamatan
dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa waktu fermentasi ampas tahu
dengan Rhizopus oryzae 48 jam, 96 jam, 144 jam dan tanpa fermentasi tidak
berpengaruh nyata terhahap pertumbuhan ikan Patin.

Kata kunci : Ampas Tahu, Waktu Fermentasi, Pertumbuhan Ikan Patin.
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ABSTRACT
THE TIME DIFFERENCE EFFECT OF FEED FROM DREGS TOFU
FERMENTATION WITH Rhizopus oryzae TO WARDS THE GROWTH OF
CATFISH (Pangasius djambal) IN TARPAULIN SYSTEM POOL

Emi Susila
121434007
Sanata Dharma University

Fish needs enough food containing protein and carbohydrates to support it
growth.The material used for manufacturing artificial feed is material that
contains high nutrient for the growth of fish. The content of protein in dregs tofu
still needs to be improved to get the good growth of fish and it can be done by
doing fermentation. This research was intended to know the time difference effect
of feed from dregs tofu fermentation with Rhizopusoryzaetowards the growth of
catfishin tarpaulin system pool. This research was done in the Biology Education
garden of Sanata Dharma University with experimental method using Completely
Randomized Design (CRD) with 3 treatments, they are the difference of time
fermentation with time 48 hours (P1); 96 hours (P2); 144 hours (P3) and without
fermentation (K) and each treatment was to measure the growth of fish on the
average weight increase in every two weeks. The analysis used is the test of anova
one factor between design to know the time differenceeffect of dregs tofu
fermentation with Rhizopusoryzaetowards the growth of catfish. Based on the
observation and data analysis result, the researcher can conclude that the time
fermentation of dregs tofu with Rhizopusoryzaeis 48 hours, 96 hours, 144 hours
and there is no real effect from the time without fermentation to the growth of
catfish.

Keywords: Dregs Tofu, the time of Fermentation, the growth of Catfish.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ikan Patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar asli Indonesia yang
populer di kalangan penggemar menu masakan ikan air tawar. Ikan Patin
memiliki cita rasa yang enak dan daging ikan Patin memiliki kandungan
kalori dan protein yang cukup tinggi, rasa daging yang khas, enak, lezat, dan
gurih digemari oleh masyarakat. Ikan Patin dinilai lebih aman untuk
kesehatan karena kadar kolestrolnya rendah dibandingkan dengan daging
hewan ternak. Selain itu ikan Patin memiliki beberapa kelebihan yaitu ukuran
per individunya besar dan dialam panjangnya bisa mencapai 120 cm (Susanto
dan Amri, 2002).
Beberapa kelebihan tersebut menyebabkan harga jual ikan Patin tinggi
dan sebagai komoditi yang berprospek cerah untuk dibudidayakan. Budidaya
ikan Patin saat ini belum diusahakan secara optimal tetapi permintaan
konsumen ikan terus meningkat. Pakan merupakan faktor penting yang
dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan.
Pertumbuhan ikan akan optimal dengan jumlah pakan dan mutu yang
dibutuhkan ikan tercukupi.
Dalam kegiatan budidaya ikan Patin pakan memiliki peranan penting
dalam peningkatan produksi. Pada budidaya intensif, ikan Patin bergantung
pada pakan buatan yang disuplai oleh pembudidaya. Pakan yang diberikan
harus berkualitas tinggi, bergizi dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi ikan
1
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Patin yang dibudidayakan, serta tersedia secara terus menerus sehingga tidak
mengganggu proses produksi dan dapat memberikan pertumbuhan yang
optimal. Pada budidaya intensif, lebih dari 60% biaya produksi tersedot untuk
pengadaan pakan (Kordi, 2009).
Industri tahu merupakan salah satu industri yang memiliki perkembangan
pesat. Terdapat 84 ribu unit industri tahu di Indonesia dengan kapasitas
produksi mencapai 2,56 juta ton per tahun (Sadzali, 2010). Ampas tahu yang
terbentuk besarannya berkisar antara 25-35% dari produk tahu yang
dihasilkan (Kaswinarni, 2007). Ampas tahu dapat dijadikan sebagai bahan
pakan ikan karena mengandung karbohidrat cukup tinggi sekitar 67,5%,
protein kasar sekitar 17,4% (Suprapti, 2005) dan kandungan zat nutrien lain
adalah lemak 4,93% dan serat kasar 22,65%. Pemanfaatan ampas tahu
sebagai bahan baku pakan ikan, selain meningkatkan nilai ekonomis dan
kualitas ampas tahu serta mengurangi biaya produksi budidaya, juga dapat
membantu masalah ekologi, karena dapat menyelamatkan lingkungan dari
pencemaran karena limbah industri.
Pada umumnya limbah yang melimpah ini dapat dimanfaatkan langsung
sebagai pakan ternak tetapi asam amino yang rendah seperti kandungan
protein dan serat kasar yang tinggi biasanya menjadi faktor pembatas dalam
penggunaannya

sebagai

pakan

terutama

untuk

pertumbuhan

serta

kelangsungan hidup ikan. Penggunaan serat kasar yang tinggi, selain dapat
menurunkan

komponen

yang

mudah

dicerna

juga

menyebabkan
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penurunan aktivitas enzim pemecah zat-zat makanan, seperti enzim yang
membantu pencernaan karbohidrat, protein dan lemak (Parrakasi, 1995).
Upaya untuk menurunkan serat kasar pada limbah ampas tahu
dibutuhkan suatu proses yang dapat mencakup proses fisik, kimiawi, maupun
biologis antara lain dengan cara teknologi fermentasi (Effendi, 2009). Selain
itu proses fermentasi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas gizi,
mengurangi, atau menghilangkan pengaruh negatif dari bahan pakan tertentu
dapat dilakukan dengan penggunaan mikroorganisme. Hasil penelitian
Ningrum (2005) menunjukkan bahwa pemanfaatan ampas tahu yang
difermentasikan sebagai pakan ikan, menunjukkan adanya pertambahan berat
pada tubuh ikan yang diberi pakan ampas tahu hasil fermentasi selama satu
minggu.
Hasil fermentasi diharapkan terjadi peningkatan terhadap kualitas bahan
pakan yang akan digunakan sebagai campuran pakan ikan dan mampu
meningkatkan pertumbuhan ikan (Widiastuti, 2007). Hal ini karena daya
cerna ikan yang tinggi karena serat kasar pada ampas tahu menurun akibat
proses

fermentasi

dengan

mikroorganisme.

Pada

penelitian

ini

mikroorganisme yang digunakan adalah mikroorganisme berupa kapang
Rhizopus oryzae yang dapat menghasilkan enzim protease, lipase, amilase
dan antibiotika pada proses enzimatiknya yang berguna untuk peningkatan
protein dan penguraian lemak menjadi asam lemak dan gliserol serta
memecah pati menjadi glukosa sederhana pada substrat (Frazier dan Dennis,
1998).
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Di dalam budidaya ikan keterbatasan lahan sebagai kolam dapat menjadi
salah satu faktor yang dapat menghambat budidaya ikan, sehingga manusia
dituntut untuk semakin kreatif dalam mengolah usahanya dibidang budidaya
ikan. Kolam semi permanen atau knock down (dapat dibongkar pasang) dari
bahan terpal merupakan salah satu alternatifnya. Kolam ikan dari terpal dapat
diusahakan di pekarangan atau halaman rumah, baik di halaman depan,
halaman belakang, halaman samping, atau bahkan di dalam rumah (Hidayat,
2009).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini, dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan
Rhizopus oryzae dalam pembuatan pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan
Patin pada kolam sistem terpal.
2. Berapakah waktu fermentasi yang paling optimal dalam pembuatan pakan
ini yang berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ikan Patin pada
kolam sistem terpal.
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C. Batasan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini perlu
diadakan pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Ikan Patin yang digunakan dalam penelitian ialah spesies (Pangasius
djambal)
2. Lama waktu fermentasi ampas tahu yang digunakan antara lain:
a. 60% bahan baku + 40% ampas tahu terfermentasi selama 48 jam
b. 60% bahan baku + 40% ampas tahu terfermentasi selama 96 jam
c. 60 % bahan baku + 40% ampas tahu terfermentasi selama 144 jam
3. Parameter pertumbuhan yang diamati adalah berat ikan (g)
4. Kepadatan populasi ikan 30 ekor pada setiap keramba
5. Ukuran kolam terpal kolam 2x6m2
6. Pemeliharaan ikan dengan sistem kolam terpal dengan tipe di dalam tanah

D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan
Rhizopus oryzae dalam pembuatan pakan ikan terhadap pertumbuhan ikan
Patin.
2. Mengetahui waktu fermentasi yang paling optimal dalam pembuatan
pakan ikan yang berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ikan
Patin.
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E. Manfaat Penilitian
1. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti, dapat mengetahui
pengaruh waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae terhadap
pertumbuhan ikan Patin
2. Bagi Masyarakat
Sebagai pengetahuan bagi masyarakat, khususnya upaya pemanfaatan
ampas tahu untuk pertumbuhan ikan yang berguna untuk meningkatan
bidang perikanan.
3. Bagi dunia pendidikan
Dapat menambah wawasan berkaitan dengan perbedaan waktu fermentasi,
dan penggunaan limbah ampas tahu sebagai pakan ikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Ikan Patin (Pangasius djambal)
Ikan Patin adalah salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah
berhasil didomestikasi. Jenis-jenis ikan Patin di Indonesia sangat banyak,
antara lain Pangasius atau Pangasius jambal, Pangasius humeralis,
Pangasius

lithostoma,

Pangasius

nasutus,

pangasius

polyuranodon,

Pangasius niewenhuisii. Sedangkan Pangasius sutchi dan Pangasius
hypophtalmus yang dikenal sebagai jambal siam atau lele bangkok
merupakan ikan introduksi dari Thailand (Kordi, 2005).
1. Taksonomi dan Morfologi Ikan Patin
Menurut Mahyuddin (2010) kedudukan taksonomi ikan Patin adalah
sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Divisi

: Chordata

Class

: Pisces

Ordo

: Ostariophysi

Family

: Pangasidae

Genus

: angasius

Spesies

: Pangasius djambal

Gambar 2.1: Ikan Patin

Ikan Patin mempunyai bentuk tubuh memanjang, berwarna putih
perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan Patin tidak memiliki
sisik, kepala ikan Patin relatif kecil dengan mulut terletak diujung kepala

7
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agak ke bawah. Hal ini merupakan ciri khas golongan catfish. Panjang
tubuhnya dapat mencapai 120 cm. Sudut mulutnya terdapat dua pasang
kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Sirip punggung memiliki
sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi
pada bagian belakang, sedangkan jari-jari lunak pada sirip punggungnya
terdapat 6-7 buah (Kordi, 2005).

2. Habitat dan Kebiasaan Hidup Ikan Patin
Habitat ikan Patin adalah di tepi sungai-sungai besar dan di muaramuara sungai serta danau. Dilihat dari bentuk mulut ikan Patin yang
letaknya sedikit agak ke bawah, maka ikan Patin termasuk ikan yang hidup
di dasar perairan. Ikan Patin sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat
karena daging ikan Patin sangat gurih dan lezat untuk dikonsumsi (Susanto
H dan Amri K, 2002). Ikan Patin dikenal sebagai hewan yang bersifat
nokturnal, yakni melakukan aktivitas atau yang aktif pada malam hari.
Ikan ini suka bersembunyi di liang-liang tepi sungai. Benih ikan Patin di
alam biasanya bergerombol dan sesekali muncul di permukaan air untuk
menghirup oksigen langsung dari udara pada menjelang fajar. Untuk
budidaya ikan Patin, media atau lingkungan yang dibutuhkan tidaklah
rumit, karena ikan Patin termasuk golongan ikan yang mampu bertahan
pada lingkungan perairan yang ekstrim. Walaupun ikan Patin dikenal ikan
yang mampu hidup pada lingkungan perairan yang jelek, namun ikan ini
lebih menyukai perairan dengan kondisi perairan baik (Kordi, 2005).
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3. Pertumbuhan Ikan Patin
Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran panjang, berat maupun
volume dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ikan biasanya diikuti dengan
perkembangan, yaitu perubahan dalam kenampakan dan kemampuannya
yang mengarah pada pendewasaan. Pada pertumbuhan normal terjadi
rangkaian perubahan pematangan yaitu pertumbuhan yang mengikut
sertakan penambahan protein serta peningkatan panjang dan ukuran
(Ganong, 2008). Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, hormon, umur,
kemampuan dalam memanfaatkan makanan atau efisiensi penggunaan
ransum dan ketahanan terhadap suatu penyakit. Faktor eksternal meliputi
lingkungan sekitar seperti ruang gerak, kepadatan penebaran, kuantitas dan
kualitas makanan (Anggorodi, 1994). Ikan akan tumbuh dengan normal
jika pertambahan berat sesuai dengan pertambahan panjang. Pertumbuhan
ikan dapat dinyatakan menurut rata-rata berat/panjang pada umur tertentu
(Kordi, 2005).

4. Kelangsungan Hidup
Tingkat kelangsungan hidup benih ikan Patin sampai umur dua bulan
pemeliharaan bisa mencapai 70-90%. Kematian benih ikan Patin
umumnya disebabkan oleh kualitas air yang jelek. Biasanya air kolam
yang kotor disebabkan sisa pakan yang tidak termakan dan kotoran benih
ikan Patin. Oleh karenanya, air kolam harus dibersihkan agar kondisinya
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bersih sehingga jumlah benih yang mati dapat ditekan. Kelangsungan
hidup benih ikan Patin sampai masa panen mencapai 60-80% (Effendi,
2003).

5. Kualitas Air
Menurut Mahyuddin (2010) Kualitas air pada kolam budidaya harus
sesuai dengan persyaratan ikan yang dibudidayakan. Air harus bersih, kaya
akan pakan alami, mengandung unsur hara dan mineral, dan tidak
mengandung bahan-bahan yang beracun. Air yang tidak tercemar oleh
limbah pabrik atau bahan kimia beracun. Ketersediaan pakan alami yang
cukup bisa meningkatkan kelulusan hidup benih pada tahap awal budi
daya. Kualitas air yang kurang baik dapat menyebabkan ikan lemah, nafsu
makan menurun dan mudah terserang penyakit sehingga dapat
menyebabkan kematian. Beberapa pengaruh masing-masing parameter
kualitas air terhadap kehidupan ikan Patin adalah sebagai berikut.
a. Oksigen terlarut (DO)
Ikan memerlukan oksigen untuk bernafas dan mendukung proses
metabolismenya. Oksigen juga mempengaruhi laju pertumbuhan dan
perkembangan ikan. untuk itu, oksigen menjadi faktor mutlak yang
harus ada agar ikan dapat terus melangsungkan hidupnya. Kelarutan
oksigen di dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
suhu, pergerakan air, luas daerah permukaan perairan yang terbuka,
dan persentase oksigen di sekelilingnya. Pada kadar oksigen terlarut
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kurang dari 2 mg/l, ikan akan mengalami penurunan nafsu makan dan
perkembangannya kurang baik, kandungan oksigen terlarut untuk
budidaya ikan Patin dalam air minimal 3 mg/l. Faktor penyebab
berkurangnya oksigen terlarut di perairan antara lain respirasi yang di
keluarkan biota perairan, penguraian atau perombakkan bahan
organik, dan pelepasan oksigen ke udara. Kadar oksigen dalam kolam
budidaya dapat ditingkatkan antara lain dengan dengan cara selalu
menyediakan aliran air yang masuk ke kolam dan membiarkan
permukaan air kolam dalam kondisi terbuka (Mahyuddin, 2010).
b. Suhu
Suhu berpengaruh terhadap kehidupan, pertumbuhan ikan dan
kencernaan pakan. Peningkatan suhu menyebabkan ikan lebih banyak
mengkonsumsi pakan sehingga dapat menurunkan rasio konversi
pakan dan dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme. Ikan Patin
tumbuh baik di daerah dengan suhu 25–310C dan kurang cocok
dibudidayakan di daerah yang dingin. Perubahan temperatur yang
sangat drastis dapat mengganggu laju respirasi dan aktivitas jantung.
Selain itu, temperatur yang tinggi dapat menyebabkan stress pada ikan
(Khairuman, 2008). Selain itu, suhu juga bisa menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi nafsu makan ikan secara otomatis akan
mempengaruhi pertumbuhannya. Bila suhu rendah, nafsu makan
rendah, matabolisme relatif lambat. Sebaliknya, ketika suhu
meningkat, nafsu makan, metabolisme, dan pertumbuhan akan
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kembali meningkat. Suhu air yang optimal untuk menggungah selera
makan ikan adalah 25-300C (Mahyuddin, 2010).
c. Derajat keasaman (pH)
Derajat keasaman (pH) merupakan ukuran konsentrasi ion
hidrogen yang menunjukkan suasana asam atau basa suatu perairan.
Sifat senyawa di dalam air berupa asam dan basa, asam menghasilkan
ion hidrogen (H+) bila dilarutkan di dalam air, sedangkan basa bila
dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil (OH). Faktor yang
mempengaruhi pH yaitu konsentrasi karbondioksida dan senyawa
yang bersifat asam. Kisaran pH yang optimal untuk pertumbuhan ikan
Patin yaitu 5-11 (Arie, 2007). Menurut Mahyuddin (2010) nilai pH
yang terlalu rendah dapat menyebabkan organisme mati lemas.
Sementara itu, pH yang terlalu tinggi menyebabkan konsentrasi CO2
rendah

sehingga

proses

fotosintesis

terganggu.

Cara

untuk

menetralkan pH air agar tidak terlalu asam adalah dengan
menambahkan kapur pertanian (CaCO3) sedangkan untuk menetralkan
pH air yang terlalu basa digunakan asam posfor.

6. Kebutuhan Pakan
Peran pakan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Bila pakan
yang diberikan hanya seadanya maka produksi yang dihasilkan tentu
sedikit. Kandungan gizi pakan juga harus diperhatikan sehingga hasil ikan
yang diperoleh maksimal (Rahardi, 1993). Ikan sangat membutuhkan
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nutrisi untuk pertumbuhan dan mempertahankan hidup. Pertumbuhan
dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kompleks. Pertumbuhan dan
kemampuan mempertahankan hidup ikan dipengaruhi oleh perubahan pada
kemelimpahan organisme yang menjadi makanannya. Fungsi utama
makanan adalah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan.
Makanan yang dimakan ikan digunakan untuk kelangsungan hidup dan
apabila ada kelebihan makanan maka dimanfaatkan untuk pertumbuhan.
Kandungan gizi lebih berperan dibanding jumlah yang diberikan. Bila ikan
sudah kenyang, pakan yang diberikan akan dibiarkan saja tanpa disentuh
lagi. Oleh karena itu, usahakan pada pakan sudah terkandung zat-zat
makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan
(Rahardi, 1993). Pemberian makanan yang bergizi bertujuan untuk
memperoleh pertumbuhan daging yang sebanyak-banyaknya dalam waktu
yang singkat. Kecepatan pertumbuhan juga tergantung pada jumlah
makanan yang diberikan, tempetarur, ruang, kedalaman air dan faktor
lainnya (Asmawi, 2002). Ikan Patin termasuk omnivora atau golongan
ikan pemakan segala. Pakan alami ikan Patin merupakan menu utama
selama tahap awal benih ikan. Jenis pakan alami yang umum dipakai
adalah berupa ikan-ikan kecil, cacing, detritus, biji–bijian, artemia, udang
kecil dan moluska (Kordi, 2005).
Pakan buatan adalah makanan yang diransum dari beberapa bahan
makanan yang dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang diolah
menjadi bentuk khusus sesuai yang dikehendaki, misalnya pelet, tepung,
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lembaran dan cairan. Gizi pakan buatan ini diukur sedemikian rupa
sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan. Penyediaan pakan
bagi ikan selain harus mempunyai nilai gizi tinggi juga harus memenuhi
syarat pencernaan dan selera ikan (Mudjiman, 2009). Pakan alami dapat
ditambahkan sebagai makanan ekstra atau menggantikan sebagai pakan
buatan. Pakan alami berfungsi sebagai pengganti ransum pakan buatan
dengan perbandingannya 50–75% pakan alami dan 25–50% pakan buatan.
Perbandingan tersebut terutama berlaku bagi benih ikan Patin yang
bobotnya belum mencapai 0,5g. Patokan umum dalam pemberian pakan
untuk benih adalah sampai kenyang (Kordi, 2005). Ukuran partikel
makanan yang diberikan, bergantung pada berat individu ikan dan secara
umum harus dapat ditelan. Partikel makanan yang terlalu besar tidak dapat
dicerna, sedangkan terlalu kecil mengakibatkan aktivitas ikan lebih
banyak, sehingga sedikit energi yang tersedia dari makanan saja yang
untuk tumbuh (Zonneveld, 1991). Makanan yang diberikan pada ikan
minimal harus mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Zat-zat ini
masing-masing akan diubah menjadi energi yang sangat dibutuhkan,
supaya dapat melakukan aktivitas. Dalam hal ini ikan lebih cenderung
memilih protein sebagai sumber energi yang utama (Asmawi,2002).
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B. Ampas Tahu
1. Pengertian Ampas Tahu
Ampas tahu yang merupakan limbah industri tahu memiliki kelebihan,
yaitu kandungan protein yang cukup tinggi. Ampas tahu memiliki
kelemahan sebagai bahan pakan yaitu kandungan serat kasar dan air yang
tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi menyulitkan bahan pakan
tersebut untuk dicerna itik dan kandungan air yang tinggi dapat
menyebabkan daya simpannya menjadi lebih pendek (Mahfudz, 2000).
Ampas tahu adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya
atau limbah industri pangan yang telah diambil sarinya melalui proses
pengolahan secara basah seperti ampas kecap, ampas tahu, ampas bir, dan
ampas ubi kayu. Masyarakat kita umumnya ampas tahu tersebut digunakan
sebagai pakan ternak dan sebagian dipakai sebagai bahan dasar
pembuataan tempe gembus.

2. Kandungan Gizi Ampas Tahu
Ditinjau dari komposisi kimianya ampas tahu dapat digunakan sebagai
sumber protein. Ampas tahu lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan
kacang kedelai. Prabowo dkk., (1993) menyatakan bahwa protein ampas
tahu mempunyai nilai biologis lebih tinggi dari pada protein biji kedelai
dalam keadaan mentah, karena bahan ini berasal dari kedelai yang telah
dimasak. Ampas tahu juga mengandung unsur-unsur mineral mikro
maupun makro yaitu untuk mikro; Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu
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5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, Zn lebih dari 50 ppm. Ampas tahu
dalam keadaan segar berkadar air sekitar 84,5% dari bobotnya. Kadar air
yang tinggi dapat menyebabkan umur simpannya pendek. Ampas tahu
basah tidak tahan disimpan dan akan cepat menjadi asam dan busuk
selama 2-3 hari, sehingga ternak tidak menyukai lagi. Ampas tahu kering
mengandung air sekitar 10,0-15,5% sehingga umur simpannya lebih lama
dibandingkan dengan ampas tahu segar (Mahfudz, 2000).
Tabel 2.1 Kandungan Unsur Gizi dan Kalori dalam Ampas tahu
No.
Nutrisi
Kalori/100 g Bahan
ampas tahu
1.

Energi (kal)

393

2.

Air (g)

4,9

3.

Protein (g)

17,4

4.

Lemak (g)

5,9

5.

Karbohidrat (g)

67,5

6.

Mineral (g)

4,3

7.

Kalsium (g)

19

8.

Fosfor (g)

29

9.

Zat besi (mg)

4

10.

Vitamin A (mg)

0

11.

Vitamin B (mg)

0,2

Sumber : (Suprapti, 2005)
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Gambar 2.2. Ampas Tahu

C. Fermentasi
Fermentasi merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi oksidasi
reduksi sehingga terjadi perombakan kimia terhadap suatu senyawa kompleks
menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh makhluk hidup. Senyawa
kompleks yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak akan diubah menjadi
glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol, menghilangkan bau yang
tidak diinginkan, meningkatkan daya cerna, menghilangkan daya racun yang
terdapat pada bahan mentah, dan menghasilkan warna yang diinginkan.
Proses fermentasi dapat diterapkan dalam pembuatan pakan ikan. Setelah
fermentasi, bahan yang sebagian besar komponennya sudah berupa senyawa
sederhana dapat diberikan sebagai pakan ikan sehingga ikan tidak perlu
mencerna lagi, melainkan sudah dapat langsung menyerapnya. Organ pada
ikan dapat memanfaatkan karbohidrat hasil fermentasi secara lebih baik
sebagai sumber energi. Pada prinsipnya fermentasi dapat mengaktifkan
pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga
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membentuk produk yang berbeda dengan bahan bakunya (Winarno dan
Fardiaz, 1992).
Fermentasi ampas tahu dapat meningkatkan pprosentase protein dan
menurunkan karbohidrat. Makanan yang telah difermentasikan memiliki nilai
gizi yang lebih tinggi dan menjadi lunak, daya cerna tinggi sehingga
memungkinkan diserap oleh tubuh lebih banyak dan energi yang tersedia
pada tubuh ikan akan lebih tinggi, dan memiliki bau yang khas (Suwarsito
dan Cahyo P, 2005)
Keuntungan dari fermentasi ampas tahu adalah dapat mencegah
pertumbuhan mikroba yang beracun di dalam makanan. Bahan makanan yang
difermentasi memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya.
Hal tersebut disebabkan karena mikroba bersifat katabolik yaitu memecah
komponen-komponen yaitu kompleks menjadi zat-zat yang sederhana
sehingga mudah dicerna. Selain itu, mikroba dapat mensintesa vitamin yang
kompleks dan faktor pertumbuhan bahan lainnya seperti riboflavin, vitamin
B12, dan provitamin A. melalui fermentasi dapat juga terjadi pemecahan
bahan-bahan yang sulit dicerna misalnya selulosa dan hemiselulosa menjadi
gula sederhana dan turunannya (Suwarsito dan Cahyo P, 2005)
Menurut Fajarudin (2014) waktu dalam proses fermentasi yang semakin
lama akan mengakibatkan penurunan kadar air bahan, penurunan kadar air
bahan tersebut menyebabkan kadar serat kasar semakin terkonsentrasi
sehingga kadar serat akan semakin tinggi. Selain itu lama waktu fermentasi
maka akan banyak glukosa yang dihasilkan sehingga mikroorganisme
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berkembangbiak menjadi semakin banyak, sehingga kemampuan mikroba
Rhizopus oryzae memecah glukosa untuk menghasilkan metabolit primer
(asam laktat dan alkohol) dan metabolit sekunder (aktivitas antibakteri dan
polifenol), semakin banyak.

D. Rhizopus oryzae
Rhizopus termasuk jamur berfilamen yang sering disebut dengan kapang.
Rhizopus merupakan anggota Zygomycetes. Anggota Rhizopus yang sering
dipakai dalam proses fermentasi makanan adalah Rhizopus oligosporus dan
Rhizopus oryzae. Kedua kapang ini sering digunakan dalam produk
fermentasi di Indonesia. Rhizopus oryzae memiliki karakteristik, yaitu miselia
berwarna putih, ketika dewasa maka miselia putih akan tertutup oleh
sporangium yang berwarna abu-abu kecoklatan. Hifa kapang terspesialisasi
menjadi 3 bentuk, yaitu rhizoid, sporangiofor, dan sporangium. Rhizoid
merupakan bentuk hifa yang menyerupai akar, Sporangiofor adalah hifa yang
menyerupai batang, Sporangium adalah hifa pembentuk spora dan berbentuk
bulat (Rahmi, 2008).
Menurut Germain (2006), klasifikasi Rhizopus oryzae adalah sebagai
berikut:
Kingdom : Fungi
Divisio

: Zygomycota

Class

: Zygomycetes

Ordo

: Mucorales
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Familia

: Mucoraceae

Genus

: Rhizopus

Species

: Rhizopus oryzae

Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam
pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak
menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus
oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi
trigliserida dan asam amino (Germain, 2006). Menurut Frazier and Westhoff
(1989) keunggulan Rhizopus oryzae dapat menghasilkan enzim protease,
lipase, amilase dan antibiotika pada proses enzimatik yang berguna untuk
peningkatan protein dan penguraian lemak menjadi asam lemak dan gliserol
serta memecah pati menjadi glukosa sederhana pada substrat.

E. Sistem Kolam Terpal
Kolam terpal adalah kolam yang dasarnya maupun sisi-sisi dindingnya
dibuat dari terpal. Kolam terpal dapat mengatasi resiko-resiko yang terjadi
pada kolam gali maupun kolam semen. Karpet yang dibutuhkan untuk
membuat kolam ini adalah jenis terpal yang dibuat oleh pabrik dimana setiap
sambungan terpal dipres sehingga tidak terjadi kebocoran. Ukuran terpal yang
disediakan oleh pabrik bermacam ukuran sesuai dengan besar kolam yang
kita inginkan (Saparinto, 2013).
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Menurut Saparinto (2013) faktor-faktor penting dalam pembuatan kolam
terpal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kolam terpal, diantaranya
sebagai berikut:
a. Jenis ikan yang akan dibudidayakan. Hal ini karena tidak semua ikan
cocok dibudidayakan dalam kolam terpal. Bahkan, ada beberapa jenis
ikan yang tidak cukup hanya dengan air sebagai media hidupnya, tetapi
membutuhkan media tambahan berupa lumpur. Sebagai contoh, belut
membutuhkan dasar kolam yang berlumpur tebal dan mengandung bahan
organik.
b. Ukuran ikan. Hal ini karena ukuran ikan berpengaruh terhadap
ketinggian kolam. Sebagai contoh, benih gurami yang masih kecil tidak
dianjurkan diletakkan ke dalam kolam yang dibuat terlalu tinggi, tetapi
cukup 60 cm dengan ketinggian air 20-40 cm.
c. Keseimbangan antara volume air dengan kerangka penyangganya harus
kuat. Bila volume air atau volume media lumpur (untuk belut) bertekanan
cukup besar, kerangka penyangganya harus kuat. Begitu juga dengan
kemampuan bahan terpalnya, jika tipis sebaiknya tidak meletakkan ikan
dengan volume yang besar sehingga tidak jebol.
d. Dasar untuk peletakkan kolam terpal harus rata dan kerangka kolam tidak
berbahan tajam yang dapat membuat terpal robek atau berlubang. Bila
tanah dasar tidak rata, sebaiknya diberi lapisan dari pelepah batang
pisang atau sekam padi. Untuk kerangka yang menggunakan bambu
belah, sebaiknya belahannya diletakkan di bagian luar dan jika
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kerangkanya terbuat dari besi, sebaiknya jangan menggunakan yang
mudah berkarat kerena bisa membuat terpal robek.
e. Pada waktu akan panen dan pascapanen diperlukan perlakuan yang baik,
sehingga terpal tidak rusak dan dapat digunakan untuk operasional
berikutnya.
f. Saluran pembuangan air kolam yang dibuat dengan cara melubangi terpal
sebaiknya dilakukan dengan hati-hti sehingga terpal tidak bocor atau bisa
juga dengan membuat saluran pembuangan sistem kapiler (dengan selang
sedot).
g. Terpal yang baru harus dibersihkan dan direndam hingga bau zat kimia
dari terpal hilang atau tidak tercium bau yang menyengat. Hal ini dapat
mempengaruhi tingkat kehidupan ikan terutama untuk benih yang masih
berukuran kecil.
Menurut Saparinto (2013) jenis-jenis kolam terpal berdasarkan
peletakkannya, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kolam terpal di atas
permukaan tanah, kolam terpal di dalam tanah, dan kolam terpal masuk
sebagian.
a. Kolam Terpal Di Atas Permukaan Tanah
Kolam terpal di atas permukaan tanah adalah kolam yang dibuat di
atas permukaan tanah tanpa menggali atau melubangi permukaan
tanahnya. Namun, konstruksinya harus menggunakan kerangka. Bahan
kolam, seperti cagak atau penyanga harus menghadap keatas/horizontal
yang dapat dibuat dari bambu atau kayu, pipa ledeng, dan batu bara.
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Masing-masing bahan yang digunakan seperti bambu, pipa ledeng dan
batu bara memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu
penggunaannya tergantung dari pembudidaya. Untuk ukuran kolam,
memang tidak ada aturan yang baku untuk dijadikan patokan. Umumnya,
para pembudidaya membuat kolam sesuai dengan ukuran terpal,
misalnya 2m x 3m x 1m, 4m x 5m x 1m, atau 4m x 8m x1m.

Gambar 2.3. Kolam Sistem Terpal Di Atas Permukaan Tanah
b. Kolam Terpal Di Dalam Tanah
Kolam terpal di dalam tanah yaitu kolam yang dibuat dengan
melubangi atau menggali tanah untuk merendam seluruh kolam terpal.
Jadi pada prinsipnya, terpal tersebut digunakan untuk melapisi seluruh
dasar dan sisi-sisi pematang kolam.

Gambar 2.4. Kolam Terpal Di Dalam Tanah
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c. Kolam Terpal Masuk Sebagian
Kolam terpal masuk sebagian yaitu sebagian kolam terpendam di
dalam tanah dan sebagian lagi berada di permukaan tanah. Jadi fungsi
kolam melapisi dasar kolam dan sebagian dinding, sedangkan sebagian
sisa tepian terpal berfungsi sebagai pematang dengan diberi kerangka
untuk tempat bersandar dan mengikat terpal tersebut.

Gambar 2.5. Kolam Terpal Masuk Sebagian

F. Penelitian Yang Relevan
Menurut penelitian Aisyah dan Abun (2012) yang bertujuan untuk
mendapatkan dosis inokulum Rhizopus oryzae dan waktu fermentasi biji
kecipir yang optimum terhadap peningkatan kandungan protein murni.
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) pola tersarang (3x3). Perlakuan terdiri atas faktor A,
yaitu dosis inokulum Rhizopus oryzae (d1=0,1% b/b, d2=0,2% b/b, dan
d3=0,3% b/b) dan faktor B yaitu waktu fermentasi (w1=24 jam, w2= 48 jam,
dan w3=72 jam). Faktor B (waktu) tersarang pada faktor A (dosis), masingmasing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Peubah yang diamati adalah
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kenaikan kandungan protein murni. Hasil penelitian diperoleh bahwa dosis
inokulum Rhizopus oryzae sebesar 0,2% (b/b) dan waktu fermentasi 48 jam,
merupakan dosis dan waktu optimal yang menghasilkan peningkatan
kandungan protein murni tertinggi, yaitu sebesar 46,90% (dari 15,70%
menjadi 23,06%).
Menurut penelitian Tifani, M.A., Kumalaningsih, S., dan Mulyadi, A.F.
(2013) yang bertujuan mengetahui pH dan waktu fermentasi Rhizopus oryzae
diperlukan untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan nilai nutrisi pada
ampas tahu. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan
faktor pertama adalah pH awal terdiri dari 3 level yaitu pH 5, pH 6, pH 7, dan
faktor kedua adalah lama waktu fermentasi terdiri dari 3 level yaitu 12 jam,
24 jam, 48 jam. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa
perlakuan pH awal dan lama waktu fermentasi berpengaruh nyata terhadap
kadar protein kasar, serat kasar, kadar air dan rendemen, serta ada interaksi
antar keduanya. Kombinasi perlakuan terbaik yaitu pH awal 6 dan lama
waktu fermentasi 12 jam yang menghasilkan kadar serat kasar sebesar
3,292%, kadar protein kasar sebesar 15,354%, kadar air sebesar 10,507% dan
rendemen sebesar 21,654%.

G. Kerangka Pemikiran
Ampas tahu adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya
atau limbah industri pangan yang telah diambil sarinya melalui proses
pengolahan secara basah seperti ampas kecap, ampas tahu, ampas bir, dan
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ampas ubi kayu. Di dalam ampas tahu mengandung protein 17,4 gr, lemak 5,9
gr dan karbohidrat 67,5 gr yang memungkinkan ampas tahu diolah menjadi
pakan ikan Patin.
Masyarakat pada umumnya memanfaatkan ampas tahu sebagai pakan
ternak. Salah satu cara mengolah ampas tahu sebagai pakan ternak adalah
dengan proses fermentasi dengan memanfaatkan Rhizopus oryzae. Rhizopus
oryzae dapat menghasilkan enzim protease, lipase, amilase dan antibiotika
pada proses enzimatiknya yang berguna untuk peningkatan protein dan
penguraian lemak menjadi asam lemak dan gliserol serta memecah pati
menjadi glukosa sederhana pada substrat. Melalui proses fermentasi, serat
kasar pada ampas tahu dapat terurai menjadi serat yang lebih halus sehingga
mudah untuk dicerna oleh ikan.
Waktu fermentasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukkan
meningkatnya kandungan protein serta menguraikan senyawa kompleks
menjadi senyawa sederhana pada ampas tahu. Pada waktu fermentasi 48 jam
fermentasi mikroorganisme masuk pada fase lag yaitu mikroorganisme dalam
tahap beradaptasi dengan lingkungannya, untuk fermentasi 96 jam fermentasi
masuk dalam tahap eksponensial dimana mikroorganisme akan tumbuh
dengan cepat, sehingga massa sel akan terus meningkat. Sedangkan pada
waktu 144 jam fermentasi termasuk dalam fase stasioner yang mendekati fase
kematian. Pada fase ini konsentrasi sel akan tetap, namun jumalah sel yang
hidup akan berkurang.
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Pakan ikan dari limbah tahu mengandung protein, lemak dan karbohidrat
yang diperlukan oleh ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan
kelangsungan hidupnya.

H. Hipotesis
Adapun hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu:
1. Perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae akan
berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ikan Patin.
2. Waktu fermentasi yang akan memberikan pengaruh terbaik terhadap
pertumbuhan ikan Patin adalah 48 jam atau lebih.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Rancangan Penelitian dan Variabel Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk
mencari pengaruh perlakuan perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan
Rhizopus oryzae untuk pertumbuhan ikan Patin pada kolam sistem terpal.
Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif. Pengaruh perlakuan waktu
fermentasi ampas tahu untuk pertumbuhan ikan Patin akan dilihat berdasarkan
pertambahan berat ikan Patin. Adapun variabel-variabel yang digunakan sebagai
berikut:
1. Variabel terikat
Berat basah ikan Patin pada setiap periode pertumbuhan dua minggu
pemberian pakan selama percobaan dilakukan sampai mencapai usia ikan
layak dijual (sekitar 5 bulan). Ukuran berat ikan dihitung dengan satuan
gram (g).
2. Variabel bebas
Perbedaan waktu fermentasi ampas tahu yaitu 48 jam, 96 jam dan 144 jam
sebagai bahan pembuatan pakan ikan.
3. Variabel kontrol
Ketinggian air, dan luas kolam antar perlakuan

28
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B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 hingga Desember 2015.
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, selama 6 bulan terdiri atas 1 bulan persiapan dan 5 bulan
pengambilan data.

C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
3. Kolam

13. Kertas label

4. Keramba

14. Plastik

5. Mesin pencetak pakan

15. Jaring ikan

6. Kain lap

16. pH meter

7. Panci pengukus

17. DO meter

8. Kompor gas

18. Thermometer

9. Pisau

19. Ayakan

10. Timbangan digital

20. Pengaduk

11. Baskom

21. Kamera

12. Ember

22. Alat tulis

13. Gelas ukur

23. Plastik formika

14. Terpal

24. Batako
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Ikan Patin 120 ekor

6. Daun singkong

2. Ampas tahu

7. Minyak jelantah

3. Dedak

8. Air

4. Kepala ikan teri

9. Darah ayam

5. Rhizopus oryzae

D. Cara Kerja
6. Persiapan Kolam
a. Mencangkul kolam dengan kedalaman 80cm dan luas 1x2m2 yang akan
dibagi menjadi 4 keramba untuk 3 perlakuan (P1,P2,P3) dan kontrol.
b. Memasang terpal pada kolam
c. Memasang 4 keramba ke dalam kolam
d. Memasang batako di atas terpal dan keramba dengan posisi terpal dan
keramba di bawah batako.
e. Menambahkan air pada kolam

2. Fermentasi Ampas Tahu
a. Mengeringkan ampas tahu di bawah sinar matahari sampai kering
b. Memasak ampas tahu selama 30-45 menit,
c. Mendinginkan ampas tahu di atas plastik formika.
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d. Menambahkan Rhizopus oryzae sebanyak 8 gr/kg.
e. Mencampurkan ampas tahu dengan Rhizopus oryzae dan diaduk hingga
homogen.
f. Memasukkan campuran ampas tahu dan Rhizopus oryzae di dalam plastik
putih sebagai tempat fermentasi
g. Melobangi kantong platik dengan paku
h. Memfermentasikan ampas tahu pada suhu ruang selama 48 jam, 96 jam
dan 144 jam

3. Pembuatan Pakan
a. Mengukus dedak, kepala ikan teri, daun singkong, dan darah ayam selama
30-45 menit agar bahan menjadi lunak
b. Mencampurkan ampas tahu (40%) dengan dedak (5%), kepala ikan teri
(5%), daun singkong (5%), darah ayam yang telah dimasak dan diaduk
secara rata dengan komposisi
c. Menambahkan minyak jelantah dan air secukupnya pada campuran ampas
tahu dengan dedak, tepung ikan, daun singkong, darah ayam secukupnya
hingga homogen agar mempermudah proses pencetakan pakan.
d. Mengiling pakan pada mesin pencetak pakan
e. Mengeringkan pakan dibawah sinar matahari hingga kering dan pakan
mengapung.
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4. Penebaran Benih
Ikan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih ikan Patin
berukuran dengan bobot rata-rata ±35g per ekor. Padat penebaran benih ikan
pada setiap perlakuan adalah 30 ekor/keramba dengan luas 1x2m2.

5. Pemberian Pakan
a. Frekuensi pemberian pakan pada ikan yaitu 2 kali sehari yakni pagi pada
pukul 08:00 Wib dan sore pada pukul 17:00 Wib
b. Pakan diberikan dengan feeding rate (FR) 3% dari berat ikan yang
ditimbang selama 2 minggu sekali.

6. Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan pembersihan sampah-sampah di
sekitar kolam seperti membuang daun yang terdapat pada kolam, menambah
air kolam dan mengukur parameter kualitas air selama 2 minggu yaitu pada
saat waktu penimbangan ikan. Parameter kualitas air yang diukur selama
penelitian adalah: Oksigen terlarut (DO), suhu, dan pH air,

E. Teknik Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 kali selama 20 minggu. Data
diambil 2 minggu sekali dengan kelipatan 14 hari setelah pemberian pakan dan
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seterusnya. Data diambil berdasarkan pertumbuhan berat dan ditulis dalam
bentuk gram. Adapun data lain yang diamati adalah:
1. Kelangsungan hidup atau Survival Rate (SR)
Tingkat kelangsungan hidup ikan pada saat penelitian dihitung dengan cara
memperbandingkan jumlah ikan pada akhir penelitian dengan jumlah ikan
yang ditebar pada awal penelitian, dihitung dengan menggunakan rumus:
SR = [Nt / No] x 100%
Keterangan:
SR

: Kelangsungan hidup (%)

Nt

: Jumlah ikan akhir (ekor)

No

: Jumlah ikan awal (ekor)

2. Kualitas Air
Parameter yang diukur selama penelitian yaitu parameter fisika, dan Kimia.
Pengambilan sampel untuk pengukur kualitas air dilakukan pada setiap
keramba. Hasil pengukuran kualitas air dirata-ratakan dan dihitung
menggunakan uji statistik variabilitas (ketersebaran). Parameter kualitas air
tersebut diukur setiap 2 minggu sekali saat pengambilan data berat ikan.
yaitu dengan cara:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34



Oksigen terlarut
Pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan menggunakan instrumen
DO meter dengan cara mengambil sampel air sampel sebanyak ± 30ml
dimasukkan gelas ukur kemudian dicelupkan batang sensor DO. Setelah
itu, terlihat nilai oksigen terlarut pada layar instrumen DO meter.



Suhu
Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan thermometer dengan
cara mencelupkan thermometer ke dalam keramba pada masing-masing
perlakuan. Setelah itu akan terlihat suhu air kolam tersebut.



Derajat keasaman (pH)
Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan instrumen pH meter
dengan cara mengambil air sebagai sampel sebanyak ± 30ml
dimasukkan gelas ukur kemudian dicelupkan batang sensor pH. Setelah
itu, akan terlihat nilai derajat keasaman pada layar instrument pH meter.

F. Desain Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Complete Randomized Design.
Menurut Tanujaya (2013), Complete Randomizes Design atau rancangan acak
lengkap (RAL) merupakan rancangan dasar dengan berbeda perlakuan yang
disusun secara random untuk seluruh unit percobaan. Ciri khas percobaan ini
yaitu bahan percobaan yang digunakan harus bersifat homogen. Dalam
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rancangan penelitian ini dilakukan pembuatan denah percobaan dengan
pengacakan untuk memperoleh nilai yang tidak biasa, nilai tengah maupun beda
antar nilai tengah. Pengacakan dilakukan terhadap penempatan perlakuan satuan
percobaan (Tanujaya, 2013).
Pada penelitain ini terdapat tiga perlakuan yaitu perbedaan waktu
fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae 48 jam, 96 jam, 144 jam dan
kontrol. Masing-masing pada setiap perlakuan akan diambil 15 ekor ikan dari
jumlah populasi sebagai sampel dengan sistem proporsit yaitu dipilih masingmasing 5 dengan ukuran kecil, sedang dan besar dalam pengukuran. Pengukuran
berat ikan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Data hasil pengukuran berat ikan
akan dimasukkan pada tabel seperti di bawah ini:
Tabel 3.1 Format Pengambilan Data
Perla pengukuran
Pengukuran Setiap Dua Minggu
kuan

sampel

P1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11
12
13
14
15
Rata-Rata
P2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-Rata

P3

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-Rata
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-Rata
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Keterangan
P1

: Fermentasi 48 jam

P3

: Fermentasi 144 jam

P2

: Fermentasi 96 jam

K

: Kontrol (tanpa fermentasi)

Gambaran bentuk kolam dan peletakakan keramba untuk masing-masing
perlakuan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:

25 cm

K

P2

P1

Kolam Terpal

P3

Keramba

Gambar 3.1 Gambaran Bentuk Kolam dan Penempatan Keramba
Keterangan
P1

: Fermentasi 48 jam

P3

: Fermentasi 144 jam

P2

: Fermentasi 96 jam

K

: Kontrol (tanpa fermentasi)

G. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS dan
Microsoft Excel 2007. Data yang telah diperoleh berdasarkan pengamatan yang
dilakukan merupakan data mentah yang meliputi berat ikan Patin. Analisis data
menggunakan uji Anova. Uji Anova merupakan salah satu uji komparatif yang
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digunakan untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) pada data yang lebih dari 2
kelompok. Dalam melakukan analisis data dengan uji tersebut tentunya harus
didukung dengan pengujian normalitas serta homogeitas, dalam arti bahwa kedua
pengujian tersebut merupakan persyaratan analisis data sebelum melakukan uji
Anova menggunakan Microsoft Excel 2007.
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 = 00,5).
Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah apabila nilai
signifikansi lebih besar dari α, maka data tersebut berdistribusi normal.
Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α, maka data tersebut tidak
berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas maka dilanjutkan dengan
uji homogenitas. Pengujian tersebut bertujuan mengetahui varian dari beberapa
populasi sama atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji
homogenitas adalah apabila nilai signifikansi lebih dari α, maka dapat dikatakan
bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih besar 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
SPSS.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
Berikut ini merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh perbedaan
waktu fermentasi pakan ampas tahu dengan Rhizopus oryzae terhadap
pertumbuhan ikan Patin pada kolam sistem terpal. Parameter pertumbuhan
yang diamati adalah berat ikan Patin. Pengukuran berat ikan dilakukan setiap
2 minggu sekali yaitu pada tanggal 15 Agustus-19 Desember 2015.
Pemanenan dilakukan pada saat ikan berumur 5 bulan atau usia layak jual.
Setelah dilakukan penelitian selama 5 bulan sesuai dengan prosedur dan
teknik yang telah ditentukan sebelumnya, maka disajikan data hasil penelitian
yang terdiri dari pertumbuhan berat harian ikan Patin, kelangsungan hidup
dan kualitas air.
1. Pertumbuhan Rata-Rata Berat Ikan Setiap 2 Minggu
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuat tabel dan
grafik pertumbuhan berat ikan Patin setiap 2 minggu sebagai berikut:
Tabel 4.1 Pertumbuhan Rata-Rata Berat Ikan Setiap 2 Minggu
Tanggal
P1
P2
P3
K
15-Agu

41,93

47,4

47,93

41,067

29-Agu

48,86

66,26

55,2

52,67

12-Sep

55

68,13

65,73

61,06

26-Sep

67,13

77

74,33

79,93

10-Okt

83,86

103

88,4

87,2

24-Okt

109,06

121,06

100

115,2

07-Nov

122,06

127,93

128,8

128,93

40
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21-Nov

139,4

158,26

141,4

158,13

05-Des

160,26

186,73

176,13

174,6

19-Des

173,6

202,6

193,93

186,2

Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)

Gambar 4.1. Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Berat Ikan Setiap 2 Minggu
Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam P3 : Fermentasi 144 jam
P2 : Fermentasi 96 jam K : Kontrol (tanpa fermentasi)
Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.1 yaitu rata-rata pertumbuhan
rata-rata berat ikan setiap 2 minggu pada 3 perlakuan dan kontrol secara
umum semua ikan Patin pada masing-masing perlakuan selalu mengalami
pertumbuhan berat harian yang berbeda setiap minggunya. Pada minggu
ke-2 sampai ke-6 pertambahan berat ikan Patin pada masing-masing
perlakuan hampir sama atau dapat dikatakan lambat karena ikan Patin
sedang melakukan penyesuaian terhadap pakan buatan yang digunakan
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untuk bertahan hidup dan pertumbuhan serta penyesuaian terhadap sistem
kolam terpal yang digunakan. Pada minggu ke-8 hingga mingg ke-20
pertumbuhan paling tinggi terjadi pada perlakuan P2 dengan waktu
fermentasi 96 jam, pertumbuhan paling rendah pada ikan Patin dengan
perlakuan P1 dengan waktu fermentasi 48 jam sedangkan kontrol dan
perlakuan P3 dengan fermentasi 144 jam relatif sama.
Untuk mengetahui keseragaman variansi

data masing-masing

perlakuan maka dilakukan uji homogenitas menggunakan lavene diperoleh
hasil seperti pada (lampiran 4) F hitung < F tabel maka dari itu data
homogen. Data yang homogen artinya pada masing-masing perlakuan
mempunyai keseragaman variasi data. Setelah dilakukan pengujian
distribusi data homogenitas dan normalitas (lihat lampiran 4), kemudian
dilakukan analisis variasi dengan Anova one factor untuk mengetahui
terdapat perbedaan yang nyata atau tidak pada rata-rata pertumbuhan berat
ikan setiap 2 minggu ikan Patin dapat dilihat tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Perhitungan Statistik Rata-Rata Berat Ikan Setiap 2 Minggu
Source of
Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

1244,56

3

414,85

0,15

0,92

2,86

Groups

93988,61

36

2610,79

Total

95233,17

39

Between
Groups
Within

Dari pengujian statistik menggunakan uji Anova one factor diperoleh
hasil F hitung (0,15) < F tabel (2,86) berarti data tidak signifikan. Ho
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diterima, Hi ditolak, yang berarti rata-rata pertumbuhan berat ikan Patin
setiap 2 minggu tidak menunjukkan perbedaan nyata pada masing-masing
perlakuan. Berdasarkan hasil analisis bisa dikatakan bahwa perlakuan
perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae tidak
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan berat ikan setiap 2 minggu.

2. Kelangsungan Hidup Ikan
Kelangsungan hidup digunakan untuk mengetahui toleransi dan
kemampuan ikan untuk bertahan hidup. Nilai kelangsungan hidup dapat
diketahui dengan dengan membandingkan jumlah ikan pada populasi
setiap perlakuan yang hidup pada saat awal penelitian dengan ikan yang
hidup pada populasi setiap perlakuan pada akhir penelitian. Jumlah
populasi ikan untuk setiap perlakuan ialah 30 ekor. Hasil penelitian
menunjukkan kelangsungan hidup ikan Patin selama penelitian memiliki
rata-rata 96,6% sampai 100% dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2. Grafik Kelangsungan Hidup Ikan
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Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)

Jumlah persentase kelangsungan hidup benih ikan Patin selama
penelitian menunjukkan bahwa ikan Patin masih dapat bertahan hidup
dengan baik. Jumlah persentase kelangsungan hidup benih Patin pada
perlakuan P2 mengalami penurunan

yakni

sebesar 96,6%, jika

dibandingkan dengan tingkat kelangsungan hidup ikan pada perlakuan P1,
P3, dan kontrol sebesar 100%. Perlakuan kontrol menunjukkan hasil yang
tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2 dan P3, yang jumlah
kelangsungan hidupnya rata-rata lebih dari 90%.

3. Kualitas Air
Kualitas air merupakan faktor kimia dan fisika yang dapat
mempengaruhi lingkungan media pemeliharaan dan secara tidak langsung
akan mempengaruhi proses metabolisme benih ikan Patin. Parameter
kualitas air selama perlakuan ini adalah oksigen terlarut, suhu dan pH.
Kisaran hasil pengukuran kualitas air selama penelitian pada setiap
perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.
Tabel 4.3 Rata-rata Kualitas Air Selama Penelitian
Perlakuan

Parameter yang Diamati
DO (Mg/L)

Suhu(OC)

pH

P1

4,8±0,41

27,7±1,15

7,4±0,02

P2

4,8±0,45

28,3±0,48

5,9±1,58

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

P3

5,3±0,52

28,5±0,52

7,3±0,14

K

5,2±0,31

28,5±0,52

7,4±0,19

Nilai

3-51)

25-292)

5-113)

Optimum
Sumber : Boyd (2005) 1)
Mahyuddin (2010) 2)
Arie (2007) 3)
Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)

Dari data rata-rata pengukuran kualitas air pada tabel 4.3 maka dapat
dilihat pada gambar 4.3, 4.4 dan 4.5 dibawah ini.

Gambar 4.3 Rata-Rata Oksigen Terlarut Air Kolam
Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)
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Gambar 4.4 Rata-Rata Suhu Air Kolam Ikan
Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)

Gambar 4.5 Rata-Rata pH Air Kolam Ikan
Keterangan
P1 : Fermentasi 48 jam

P3 : Fermentasi 144 jam

P2 : Fermentasi 96 jam

K : Kontrol (tanpa fermentasi)
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Kualitas air untuk budidaya merupakan salah satu faktor yang perlu
diperhatikan terhadap pertumbuhan ikan. Pada tabel 4.3 dan gambar
gambar 4.3, 4.4 dan 4.5 terlihat bahwa parameter kualitas air selama
pemeliharaan yang meliputi oksigen terlarut (mg/l), suhu (°C) dan pH
masih berada dalam kisaran optimal bagi pertumbuhan ikan Patin. Kualitas
fisika dan kimia air ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan
kelangsungan hidup ikan.
B. Pembahasan
Pertumbuhan merupakan penambahan jumlah berat dalam satu periode
pada waktu tertentu. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses yang
diawali dengan pengambilan makanan dan diakhiri dengan penyusunan
unsur-unsur tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya
pengaruh perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae
terhadap pertumbuhan ikan Patin dan untuk mengetahui waktu fermentasi
yang paling optimal dalam pembuatan pakan ikan yang berpengaruh secara
nyata terhadap pertumbuhan ikan Patin.
1. Pertumbuhan Rata-Rata Berat Ikan Setiap 2 Minggu
Berdasarkan hasil data penelitian secara kualitatif pertumbuhan berat
ikan Patin setiap pengukuran pada semua perlakuan selalu mengalami
peningkatan. Peningkatan pada berat ikan ini karena adanya pakan yang
tersedia, baik yang berasal dari pakan alami maupun pakan buatan yang
kandungan protein dan karbohidratnya berada dalam jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan ikan.
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Tumbuhnya alga pada kolam ikan akan memberikan dampak positif
pada ikan, karena alga merupakan salah satu makanan alami yang terdapat
pada kolam, pertumbuhan ikan akan lebih meningkat dengan adanya
keberadaan pakan dengan jumlah yang banyak karena pakan dengan
jumlah yang banyak selain untuk bertahan hidup ikan juga dapat
dimanfaatkan sebagai pertumbuhan. Zooplankton merupakan pakan alami
bagi sebagian besar larva dan benih ikan. Dengan demikian maka
ketersediaan pakan alami bagi ikan akan tetap terjaga, dan sebagai sumber
nutrisi mikro dan makro, serta menghasilkan enzim untuk meningkatkan
pencernaan.
Turunnya serat kasar hasil fermentasi dengan Rhizopus Oryzae pada
pakan dari ampas tahu merupakan faktor yang dapat menunjang ikan
untuk memakan pakan buatan. Nafsu makan ikan akan cenderung
meningkat jika pakan yang tersedia berbentuk halus dan mudah untuk
ditelan. Serat kasar yang tinggi pada ampas tahu akan memberikan rasa
kenyang karena komposisi karbohidrat kompleks yang menghentikan
nafsu makan sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi makanan.
Kandungan serat kasar pada ampas tahu masih dalam batasan yang normal
sehingga ikan dapat dengan mudah mencerna pakan dengan baik.
Keterbatasan

ikan

dalam

memanfaatkan

serat

berkaitan

dengan

ketersediaan enzim sellulotik yang terbatas dalam saluran pencernaan ikan,
bahkan pada level tertentu dapat menghambat pertumbuhan ikan. semakin
tinggi kandungan serat kasar dalam pakan mempengaruhi daya cerna
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protein yang semakin rendah karena untuk mencerna serat kasar
diperlukan banyak waktu dan energi. Menurunnya konsumsi pakan dan
daya cerna protein mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ikan.
Ampas tahu yang digunakan sebagai pakan mengandung karbohidrat
sebesar 67,5 kalori/100g dan protein 17,5%. Tingginya kandungan
karbohidrat pada ampas tahu dapat meningkatkan pertumbuhan berat ikan
Patin karena karbohidrat merupakan salah satu kandungan yang
dibutuhkan oleh ikan untuk pertumbuhannya. Subandiyono (2009)
menyatakan karbohidrat mempunyai peran utama yang sangat penting
pada ikan dikarenakan dua alasan. Pertama, karbohidrat merupakan salah
satu dari 6 kelompok nutrien yang penting dari berbagai komponen
molekular pembentuk sel. Enam kelompok nutrien tersebut adalah protein,
asam nukleat, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat itu sendiri. Kedua,
karbohidrat membentuk bagian terbesar kedua dari suplai pakan ikan
setelah protein. Karbohidrat dikonsumsi oleh ikan dicerna di dalam saluran
pencernaan, diserap oleh dinding saluran pencernaan, dan masuk dalam
aliran darah berbentuk molekul-molekul glukosa. Molekul-molekul
glukosa mengalir dalam tubuh dan diambil oleh berbagai jenis jaringan
untuk selanjutnya mengalami berbagai rekasi kimia, baik pemecahan
molekul atau katabolisme maupun sintesis molekul atau anabolisme. Hasil
akhir dari reaksi tersebut adalah degradasi untuk melepaskan energi yang
terkandung di dalam molekul tersebut atau pertumbuhan sel ikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

Energi seperti protein yang diperoleh dari pakan ampas tahu dapat
digunakan untuk memelihara tubuh, pergerakan ikan, dan mengganti selsel yang rusak, juga dapat digunakan untuk pertumbuhan ikan. Hal ini
menunjukkan bahwa kebutuhan protein harus dapat mencukupi dan sesuai
dengan kebutuhan ikan untuk melakukan pertumbuhan. Menurut
Sudarman (1988) bahwa kecepatan pertumbuhan tergantung jumlah pakan
yang dikonsumsi, jumlah kandungan protein yang terkandung dalam
pakan, kualitas air, umur, daya tahan serta kemampuan ikan dalam
memanfaatkan pakan. Menurut Noegroho (2000) protein memegang
peranan penting dalam penyusunan jaringan dan organ tubuh ikan. Di
dalam pakan yang diberikan, protein harus tersedia dalam jumlah yang
cukup untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Protein yang
rendah akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat.
Menurut Kordi (2005) pertumbuhan juga dipengaruhi kepadatan ikan
yang ditebar, di mana dengan padat tebar yang rendah, pertumbuhan ikan
relatif lebih cepat dan sebaliknya pada padat tebar yang tinggi
pertumbuhan ikan relatif lebih lambat.
Berdasarkan grafik 4.1 rata-rata pertumbuhan berat ikan setiap 2
minggu, kenaikan berat ikan pada minggu ke-2, ke-4 hingga minggu ke-6
dapat dikategorikan lambat dari pertumbuhan pada minggu selanjutnya
yaitu pada minggu ke-8 dan ke-20. Lambatnya kenaikan berat rata-rata
ikan dikarenakan pada minggu ke-2, ke-4 dan ke-6 ikan sedang
menyesuaikan diri dengan pakan buatan dari ampas tahu sehingga nafsu
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makan pada ikan berkurang dan ikan akan dominan memakan pakan alami
yang terdapat di dalam kolam seperti alga untuk kelangsungan hidupnya
dari pada pakan buatan yang mengandung kandungan gizi seperti
karbohidrat, protein, dan lemak yang baik untuk pertumbuhannya. Pakan
alami seperti alga dan plankton hanya berperan untuk mempertahankan
hidup

ikan

selama

pemeliharaan,

sedangkan

kandungan

seperti

karbohidrat, protein dan lemak berperan sebagai bahan untuk pertumbuhan
ikan. Ikan lebih memakan pakan alami dari pada pakan buatan dari ampas
tahu terbukti dengan adanya sisa pakan buatan pada keramba saat
penimbangan ikan. Setelah melewati masa penyesuaian dengan pakan
buatan yaitu pada minggu ke-8 kenaikan pertumbuhan rata-rata ikan dapat
dikategorikan cukup tinggi yaitu berkisar 7-18 (g) kenaikan ini terus
berlanjut hingga pada akhir penelitian.
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perbedaan waktu fermentasi tidak
menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuha ikan Patin. Dari
data yang diperoleh menunjukan bahwa F hitung (0,15) < F tabel (2,86)
ini berarti tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan.
Hal ini bisa terjadi antara lain pakan alami pada kolam, dan
jumlah/frekuesi pemberian pakan.
Air kolam selama penelitian berwarna hijau, dan terlihat banyak alga
serta plankton yang tumbuh di dalam kolam. Alga dan plankton
merupakan pakan alami yang terdapat di dalam kolam yang dapat ikut
menunjang kelangsungan hidup ikan selama pemeliharaan. Dengan adanya
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keberadaan alga dan plankton dapat menyebabkan pakan buatan tidak di
makan oleh ikan sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh perbedaan
waktu fermentasi yang nyata terhadap pertumbuhan ikan.
Kordi, (2005) ikan membutuhkan pakan selama pemeliharaannya
dengan frekuensi 3-5% dari berat rata-rata ikan dengan jumlah kandungan
protein sekitar 25-35%. Selama penelitian ikan diberikan pakan sebanyak
3% dari berat ikan, dan kandungan protein yang terkandung di dalam
pakan tidak diketahui jumlahnya karena tidak tersedianya alat untuk
mengukur kandungan ptotein. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3%
dapat menjadi faktor yang menyebabkan tidak adanya pengaruh perbedaan
waktu fermentasi pada pertumbuhan berat ikan. Jika pakan buatan
mengandung protein kurang dari 25-35% maka frekuensi pemberian pakan
harus ditingkatkan agar pertumbuhan ikan dapat lebih optimal karena ikan
membutuhkan protein yang cukup untuk membantu pertumbuhannya.
Penelitian Arief et al., (2008), menyatakan bahwa penambahan
kapang pada pakan buatan yang diberikan pada ikan nila Gift
(Oreochromis niloticus) memberikan hasil yang tidak berbeda nyata untuk
pertumbuhan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penelitian
menggunakan kapang pertumbuhan akan meningkat sesuai dengan apa
yang diharapkan. Irianto (2003), menjelaskan salah satu faktor yang
mempengaruhi

keberhasilan

produk

kapang

dalam

meningkatkan

pertumbuhan pada ikan yaitu keberadaan bakteri probiotik hasil fermentasi
pakan pada saluran pencernaan ikan. Probiotik masuk ke dalam usus ikan
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kemudian membantu proses pencernaan sehingga kencernaan meningkat.
Kecernaan terhadap pakan meningkat selanjutnya pakan akan lebih efisien
dimanfaatkan oleh ikan karena nutrisi pakan akan mudah terserap oleh
tubuh yang selanjutnya retensi protein akan meningkat akibat dari
penyerapan nutrisi pakan.
Penempatan perlakuan di dalam satu kolam dapat juga menjadi salah
satu faktor tidak adanya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan Patin.
Penempatan ikan yang berbeda perlakuan pada 1 kolam maka dapat
membuat kandungan yang terdapat pada pakan hasil fermentasi yang
diberikan kepada ikan akan diuraikan oleh air sehingga menyebabkan ikan
dengan perlakuan lain dapat menyerap kandungan yang terdapat pada
pakan yang berbeda perlakuan.
Fermentasi selama 48 jam, 96 jam dan 144 jam artinya waktu untuk
mikroorganisme beraktivitas. Aktivitas mikroorganisme akan bertambah
pada waktu tertentu hingga mencapai aktivitas maksimal, namun pada
akhirnya aktivitas mikroorganisme akan menurun sesuai dengan kondisi
lingkungan terutama menipisnya sumber nutrisi lain seperti karbohidrat
dan glukosa. Fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae juga
mempengaruhi pertumbuhan ikan. Waktu fermentasi 48 jam Pada
perlakuan P1 ikan Patin yang dipelihara di dalam keramba masih dapat
tumbuh dengan cukup baik, hal ini karena ikan memanfaatkan pakan alami
dan pakan buatan dari ampas tahu yang difermentasikan selama 48 jam.
Waktu fermentasi 48 jam Rhizopus oryzae masuk dalam fase lag dimana
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pada fase ini mikroorganisme yang digunakan masih dalam tahap
beradaptasi dengan lingkungan baru, bermacam-macam enzim dan zat
perantara dibentuk sehingga keadaannya memungkinkan terjadinya
pertumbuhan lebih lanjut. Sel-selnya mulai membesar tetapi belum
membelah diri sehingga pada perlakuan P1 tidak memberikan dampak
pertumbuhan berat ikan yang optimal. Perlakuan P2 mempunyai nilai
pertumbuhan berat ikan yang tinggi, hal ini diduga karena pakan yang
tersedia, baik yang berasal dari pakan alami maupun pakan buatan, berada
dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Waktu fermentasi 96
jam Rhizopus oryzae telah masuk dalam fase log (eksponensial). Pada fase
ini sel telah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Sel akan
tumbuh dengan cepat, sehingga massa sel dan jumlah sel akan bertambah
secara eksponensial terhadap waktu, terjadi balance growth yaitu semua
komponen dalam sel tumbuh dengan kecepatan yang sama. Massa sel dan
jumlah sel yang terus bertambah berpengaruh pada kinerja Rhizopus
oryzae dalam meningkatkan kadar protein ampas tahu sehingga pada
perlakuan P2 pertumbuhan berat ikan lebih baik dari perlakuan lainnya.
Perlakuan kontrol memliki tingkat pertumbuhan yang baik

daripada

perlakuan P3. Hal ini dikarenakan pada perlakuan termasuk dalam fase
stasioner yang mendekati fase kematian. Pada fase ini konsentrasi massa
sel tetap, namun jumlah sel yang hidup akan berkurang terjadi lisis dan
mengakibatkan penimbunan zat-zat racun yang menghambat kecepatan
kinerja sel dalam meningkatkan kandungan protein pada ampas tahu
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sehingga pada P3 memberikan dampak yang kurang optimal terhadap
pertumbuhan berat ikan Patin.
a. Aplikasi Fermentasi Rhizopus oryzae Pada Ampas Tahu
Ampas tahu yang akan digunakan sebagai campuran pakan ikan,
terlebih dahulu difermentasi. Fermentasi ampas tahu pada penelitian ini
menggunakan Rhizopus oryzae. Proses fermentasi yang dilakukan
secara aerob yaitu dengan memberi lubang pada plastik yang digunakan
sebagai wadah dalam proses fermentasi. Ampas tahu yang telah
difermentasikan memiliki struktur yang lebih padat, berwarna tampak
lebih putih, teksturnya lebih halus, kandungan air berkurang dan
tertutup oleh serabut-serabut yang merupakan miselium dari kapang
yang terdapat di dalam Rhizopus oryzae.

(A)

(B)

Gambar 4.6 Ampas Tahu Sebelum Fermentasi (A) dan Ampas Tahu Sesudah
Difermentasi (B)
Ampas tahu yang difermentasikan Rhizopus oryzae, akan terjadi
peningkatan kualitas nilai gizi. Adanya kandungan protein pada ampas
tahu dibutuhkan oleh ikan Patin untuk pertumbuhan. Selain itu fermentasi
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dapat memecahkan serat kasar yang terdapat pada ampas tahu. Rhizopus
oryzae yang dicampurkan pada ampas tahu dapat membantu menimbulkan
aroma yang membuat nafsu makan ikan meningkat. Rhizopus oryzae
mempunyai kemampuan untuk mengubah nitrogen bukan protein menjadi
protein. Pemberian Rhizopus oryzae pada proses fermentasi mampu
meningkatkan kandungan protein pada ampas tahu untuk memicu
pertumbuhan ikan Patin. Perlakuan fermentasi bahan baku ampas tahu
dengan Rhizopus oryzae dapat melakukan produksi pakan ampas tahu
karena perlakuan untuk menghasilkan serat kasar yang rendah sangat
mudah dan dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu pengolahan
ampas tahu menjadi bahan baku pakan dapat menambah nilai jual ampas
tahu yang awalnya hanya dijual dalam keadaan segar dengan harga yang
murah kemudian dijual dalam keadaan sudah menjadi bahan pakan dengan
harga yang relatif tinggi. Dengan naiknya harga jual ampas tahu maka
industri tahu dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Peternak
juga dapat memanfaatkan ampas tahu yang difermentasi menjadi bahan
pakan untuk pakan tambahan kepada ternak. Bahan pakan ampas tahu
dapat dicampur dengan bahan pakan lain maupun dengan vitamin-vitamin
yang dibutuhkan oleh ikan. selain itu bahan pakan ampas tahu dapat
dijadikan bahan substitusi untuk bahan pakan lain seperti bungkil jagung
dan

dedak

jagung

sehingga

pemeliharaan untuk ikan.

peternak

dapat

menurunkan

biaya
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2. Kelangsungan Hidup Ikan
Kelangsungan hidup merupakan persentase organisme yang hidup
pada akhir pemeliharaan dari jumlah organisme yang ditebar pada saat
pemeliharaan dalam satu keramba. Derajat kelangsungan hidup ikan Patin
selama penelitian adalah 100% pada perlakuan P1,P3, dan 96% pada
kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup ikan
Patin pada penelitian dapat dikategorikan baik karena masih berkisar
diatas 90%. Menurut Mulyadi (2010) tingkat kelangsungan hidup ikan
yang tinggi disebabkan oleh pakan buatan yang diberikan dapat
dimanfaatkan dengan baik dan kebutuhan ikan akan pakan terpenuhi
sehingga ikan tidak lapar.
Effendi (2003) menyatakan bahwa kelangsungan hidup dipengaruhi
oleh faktor biotik yaitu persaingan, parasit, umur, predator, padat
penebaran, dan penanganan manusia, sedangkan faktor abiotik adalah sifat
fisika dan kimia dalam perairan. Padat penebaran ikan yang tinggi dapat
mempengaruhi lingkungan budidaya dan interaksi ikan. Peningkatan padat
penebaran akan mengganggu proses fisiologi dan tingkah laku ikan
terhadap ruang gerak yang pada akhirnya dapat menurunkan kondisi
kesehatan dan fisiologis ikan. Akibat lanjut dari proses tersebut adalah
penurunan pemanfaatan makanan, pertumbuhan dan kelangsungan hidup
mengalami penurunan. Penyakit dan kekurangan oksigen akan mengurangi
jumlah ikan secara drastis, terutama ikan yang berukuran kecil.
Peningkatan padat penebaran berarti akan menambah populasi pada wadah
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budidaya sehingga mengakibatkan meningkatnya kompetisi pada ikan.
Menurut Brandao (2004) dalam Irliyandi (2008) padat penebaran akan
meningkatkan

interaksi

sosial

pada

ikan

sehingga

menimbulkan

heterogenitas ukuran ikan. Peningkatan kepadatan akan berakibat
terganggunya proses fisiologis dan tingkah laku ikan terhadap ruang gerak
yang pada akhirnya dapat menurunkan kondisi kesehatan dan fisiologis
ikan akibatnya pemanfaatan makanan, pertumbuhan, dan kelangsungan
hidup mengalami penurunan. Stress akan meningkat cepat ketika batas
daya tahan ikan telah tercapai atau terlewati. Dampak stress ini
mengakibatkan daya tahan tubuh ikan menurun dan selanjutnya terjadi
kematian. Padat penebaran yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya
kualitas air terutama oksigen terlarut dan konsentrasi amoniak. Penurunan
kualitas air bisa menyebabkan stress pada ikan, bahkan apabila penurunan
mutu air telah melampaui batas toleransi maka akan berakibat pada
kematian. Selain itu penurunan mutu air juga dapat mempengaruhi nafsu
makan ikan. saat nafsu makan berkurang, asupan pakan ke dalam tubuh
ikan pun berkurang sehingga energi untuk pemeliharaan dan pertumbuhan
berlangsung lama dan menyebabkan kematian.
Kebiasaan makan ikan Patin air tawar termasuk ke dalam kelompok
ikan pemakan semuanya (omnivora), tetapi ada pula yang menyebutkan
bahwa ikan ini cenderung menjadi karnivora (pemakan daging). Kematian
ikan ada perlakuan P2 dapat disebabkan oleh adanya kompetisi ikan dalam
memperebutkan makanan. Hal ini dikarenakan tidak meratanya dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

pemberian sehingga timbulnya persaingan dalam mendapatkan makanan.
Ikan yang tidak mendapatkan makanan akan memangsa ikan lain, hal ini
dibuktikan dengan adanya bekas luka pada bagian perut ikan serta kondisi
tubuh ikan yang mati tidak utuh. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar
4.7 di bawah ini:

Gambar 4.7 Kondisi Ikan yang Mati Pada Saat Penelitian

3. Kualitas Air
Air sebagai media hidup ikan harus memiliki sifat yang cocok bagi
kehidupan ikan, karena kualitas air dapat memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan mahluk-mahluk hidup di dalam air. Kualitas air menurut
Effendi (2003) adalah sifat air dan kandungan mahluk hidup, zat energi,
atau komponen lain di dalam air. Kualitas air penting untuk diperhatikan
dalam budidaya ikan Patin. Kualitas air yang kurang baik akan
menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Parameter kualitas air
sangat kompleks, saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Pengukuran terhadap parameter kualitas air yang diukur dalam media
penelitian antara lain:
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a. Oksigen terlarut (DO)
Oksigen terlarut merupakan faktor terpenting dalam menentukan
kehidupan ikan, pernapasan akan terganggu bila oksigen kurang
dalam perairan. Rata-rata nilai oksigen terlarut pada saat penelitian
yaitu 4,86-5,3 dimana nilai tersebut masih termasuk nilai optimum
untuk pemeliharaan dan pertumbuhan ikan Patin. Menurut Boyd
(2005) kadar oksigen terlarut dalam perairan minimal 3 mg/l dan
optimum pada 5 mg/l. Ikan membutuhkan jumlah oksigen yang cukup
agar dapat bertahan hidup disuatu perairan. Perbedaan penurunan
kisaran oksigen terlarut, masing-masing perlakuan dipengaruhi oleh
kepadatan sampel pada masing-masing perlakuan yang berbeda.
b. Suhu
Suhu merupakan salah satu parameter penting bagi kehidupan,
karena lingkungan akan mempengaruhi aktivitas di dalam sel tubuh.
Hasil pengukuran suhu yang diperoleh selama penelitian berlangsung
bersifat fluktuatif dengan rata-rata 27,7-28,5 (tabel 4.3). Hasil
pengukuran ini menunjukkan bahwa suhu air kolam selama penelitian
masih sesuai dengan kebutuhan ikan Patin yakni 25-300C (Mahyuddin,
2010). Kenaikan suhu dalam pemeliharaan diduga akibat adanya
pengaruh dari lingkungan dan aktivitas ikan dalam kolam. Karena
kolam perlakuan berada di tempat terbuka. Ikan tersebut sering
bergerak untuk mencari tempat berteduh. Ikan juga aktif bergerak
mencari pakan di dalam kolam.
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Suhu

pemeliharaan

yang

melebihi

kisaran

akan

sangat

membahayakan kehidupan ikan Patin. Jika suhu lebih rendah, aktivitas
dan nafsu makan ikan Patin akan berkurang sehingga akan
mengakibatkan

pertumbuhan

ikan

Patin

menjadi

terhambat

(Supriyanto, 2010). Kenaikan suhu dapat menimbulkan berkurangnya
kandungan oksigen sehingga asupan oksigen berkurang dan dapat
menimbulkan stress pada ikan akibat kerusakan insang karena ikan
berusaha menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu di sekitarnya
(Marugaian, 2008). Suhu yang sesuai akan meningkatkan aktivitas
makan ikan sehingga menjadikan ikan menjadi lebih cepat tumbuh
(Madinawati, 2011).
c. pH (Derajat Keasaman)
Nilai pH yang dihasilkan selama penelitian bersifat fluktuatif dan
memiliki rata-rata dengan rata-rata 5,9-7,4. Hasil pengukuran ini
menunjukkan bahwa pH air kolam sesuai dengan kondisi air yang
dibutuhkan oleh ikan Patin untuk pertumbuhan. Menurut Arie (2007)
ikan Patin hidup dalam pH kisaran 5-11. Pada pengambilan data pada
minggu ke-10 terjadi peningkatan pH yang cukup tinggi yaitu 7,7.
Peningkatan pH pada air kolam diduga disebabkan banyaknya
kandungan oksigen dalam air akibat proses fotosintesis yang
dilakukan oleh alga yang tumbuh di dalam kolam. Benih ikan yang
suka berada di dalam kolam dan jarang muncul ke permukaan
merupakan salah satu indikasi bahwa kandungan oksigen di dalam
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kolam cukup terpenuhi. Menurut Wetzel (1983) dalam Izzati (2011)
menyatakan perubahan pH ditentukan oleh aktivitas fotosintesis dan
respirasi dalam ekosistem. Fotosintesis memerlukan karbondioksida
yang oleh komponen autotrof akan dirubah menjadi monosakarida.
Penurunan karbondioksida dalam ekosistem akan meningkatkan pH
perairan.

Sebaiknya

proses

respirasi

dalam

ekosistem

akan

meningkatkan jumlah karbondioksida, sehingga pH perairan menurun.
Perubahan pH dapat menyebabkan ikan menjadi stress sehingga
terserang penyakit, dan secara tidak langsung rendahnya pH dapat
meyebabkan kerusakan pada kulit ikan sehingga memudahkan infeksi
oleh patogen. Air yang sangat alkali atau air yang bersifat basa
biasanya mengandung padatan terlarut terlalu tinggi. Dalam
kebanyakan air alami alkalinitas disebabkan tingginya kandungan
HCO3- dan memiliki konsentrasi karbon organik yang tinggi
(Achmad, 2004).

4. Sistem Kolam Terpal
Kolam terpal merupakan kolam yang digunakan untuk memelihara
ikan Patin menggunakan terpal, kolam terpal memiliki kelebihan dan
kekurangan. Penggunaan kolam terpal sebagai wadah budidaya ikan Patin
selama penelitian memberikan hasil pertumbuhan yang sangat baik, di
mana ikan yang dipelihara selama penelitian dapat tumbuh dengan baik,
mengalami pertambahan berat ikan yang cukup baik. Penggunaan kolam
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terpal dalam budidaya ikan Patin memberikan pertumbuhan yang baik
dapat dilihat pada pertumbuhan berat harian ikan setiap 2 minggu pada
grafik 4.1 pertumbuhan serta tingkat kelangsungan hidup ikan yang
mencapai 100%.
Menurut Kharuman (2002) bahwa tingkat produksi ikan Patin yang
dibudidayakan di kolam terpal lebih tinggi dibandingkan dengan
pembudidayaan di kolam tanah. Dengan kata lain, mortalitas atau tingkat
kematian dan kehilangan ikan selama pemeliharaan lebih rendah
dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam konvensional. Jika survival
rate atau kelangsungan hidup ikan Patin di kolam konvensional sekitar
40%, dengan kolam terpal, survival rate ikan Patin menjadi 80%. Dengan
demikian, pemeliharaan ikan Patin di kolam terpal dapat menaikkan
tingkat kelangsungan hidup ikan Patin hingga 100%.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian mengenai “Pengaruh Perbedaan Waktu Fermentasi Pakan
Ampas Tahu Dengan Rhizopus oryzae Terhadap Pertumbuhan Ikan Patin pada
kolam Sistem Terpal” dapat menjadi pengetahuan baru dalam dunia pendidikan.
Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas X pada bab mengenai hakekat Ilmu Biologi. Konten
dari hakekat ilmu Biologi diantaranya ragam permasalahan biologi dan metode
ilmiah.
Aplikasi dalam materi hakekat ilmu Biologi adalah dengan mempelajari
tentang metode ilmiah. Isu-isu yang dapat digali menggunakan pendekatan
metode ilmiah berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dapat berupa isu
lingkungan mengenai sekitar bidang perikanan. Pembelajaran akan dirancang agar
siswa dapat melakukan percobaan berkaitan dengan pemanfaatan ampas tahu yang
terdapat dilingkungan sekitar dapat digunakan sebagai pakan komersial untuk
pertumbuhan ikan Patin.
Tugas kelompok dapat berupa proyek terkait suatu design penelitian
eksperimen yang telah dirancang. Dalam penelitian ini diharapkan siswa
mendapat gambaran atau pengetahuan terkait pemanfaatan ampas tahu sebagai
pakan komersial untuk pertumbuhan ikan Patin. Output yang diharapkan juga
dapat berupa laporan penelitian yang juga memungkinkan untuk dijadikan jurnal
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yang bermanfaat sebagai bahan literatur siswa maupun masyarakat terkait
pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ikan.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait
penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi dasar (KD)
yang digunakan adalah:
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 3.1: Memahami tentang ruang lingkup Biologi (permasalahan pada
berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), metode ilmiah dan
prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan seharihari
KD 4.1: Menyajikan data tentang objek dan permasalahan Biologi pada
berbagai tingkatan organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikannya dalam bentuk
laporan tertulis (lihat lampiran 1 dan 2).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa:
1. Perbedaan waktu Fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae tidak
menunjukkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan Patin.
2. Tidak ada waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae yang
berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ikan Patin.
B. Saran
1. Dilakukan uji kandungan protein dan karbohidrat sebelum dan setelah
fermentasi dilakukan agar kita dapat mengetahui jumlah peningkatan
kandungan protein dan karbohidrat selama proses fermentasi.
2. Pengaruh perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus
oryzae sebagai pakan pada ikan sebaiknya dilakukan dengan
membandingkan pakan pabrik (pelet) dengan pakan buatan agar kita
dapat mengetahui bagaimana perbedaan pertumbuhan ikan dengan
pakan buatan dan pelet yang telah diuji baik untuk pertumbuhan ikan.
3.

Dilakukan uji kualitas air amoniak, karena amoniak senyawa beracun
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan
ikan Patin.

4.

Kolam

untuk

setiap

perlakuan

harusnya

terkontaminasi oleh perlakuan yang lain.
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dipisah,

agar

tidak
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Lampiran1: Silabus Mata Pelajaran
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/Semeseter

: X/I

Kompetensi Inti :
KI.1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan 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 ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
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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 dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Media, Alat,

Waktu

Bahan

6 JP

 Labolatorium

1. Ruang Lingkup Biologi, Kerja Ilmiah dan Keselamatan Ilmiah, Serta Karir Berbasis Biologi
1.1 Mengagumi,

menjaga, Ruang lingkup

melestarikan keteraturan biologi
dan

kompleksitas  Permasalahan

Mengamati
 Mengamati kehidupan

Tugas
 Laporan

biologi dan

masa kini yang

tertulis

sarananya

ciptaan Tuhan entang

biologi pada

berkaitan dengan

tentang

(peralatan

ruang lingkup, objek,

berbagai objek

biologi seperti ilmu

permasalahan

yang akan

dan

biologi, dan

kedokteran, gizi,

biologi dan

dipakai

permasalahan
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biologi menurut agama

tingkat

lingkungan, makanan,

cabang-

selama satu

yang dianutnya.

organisasi

penyakit dan lain-lain di

cabang

tahun ajaran).

kehidupan

mana semua

biologi, serta

berhubungan dengan

aspek kerja

kerja lab

biologi

ilmiah

dalam satu

 Cabangcabang ilmu
dalam biologi
dan kaitannya

Menanya
 Melalui video penelitian

Observasi
 Sikap ilmiah

 Buku panduan

tahun (LKS)
 Artikel ilmiah

dengan

guru bertanya kepada

saat

atau laporan

pengembangan

siswa

mengamati,

ilmiah tentang

karir dimasa

- Apa yang dapat

melaporkan

bagaimana
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2.1 Berperilaku ilmiah

depan

(jujur, disiplin, tanggung  Manfaat

disimpulkan dari video

secara lisan

ilmuwan

tersebut?

dan saat

bekerja

diskusi

(dibahas

jawab, peduli, santun,

mempelajari

ramah lingkungan,

biologi bagi

dilakukan dalam

dengan lembar

tentang cara

gotong royong,

diri sendiri dan

sebuah penelitian

pengamatan

kerja

kerjasama, cinta damai,

lingkungan,

berdasarkan video

Portofolio

ilmuwan,

responsif dan proaktif

serta masa

yang ditayangkan?

 Kompetensi

sikap perilaku,

dalam melakukan

depan

 Melalui jurnal penelitian

membuat

dan objek

percobaan dan diskusi di

peradapan

guru bertanya kepada

laporan dari

yang diteliti).

dalam kelas maupun di

bangsa

siswa

format, isi

luar kelas

 Metode ilmiah

- Langkah apa saja yang

- Manfaat apa saja yang

 Contoh

laporan,

laporan

dihasilkan dari

kesesuaian isi,

tertulis

fermentasi ampas tahu

dan aspek
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dengan Rhizopus

komunikatif

untuk pembuatan

dan berbahasa.

tempe gembos?
Mengumpulkan Data

Tes
 Tertulis

(eksperimen atau

membuat

eksplorasi)

bagan dan

 Melakukan pengamatan

skema tentang

terhadap permasalahan

ruang lingkup

biologi pada objek

biologi dan

biologi dan tingkat

aspek kerja

organisasi kehidupan di

ilmiah

alam dan membuat
laporannya.
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 Melakukan studi
literatur tentang cabangcabang biologi, obyek
biologi, permasalahan
biologi dan profesi yang
berbasis biologi
(distimulir dengan
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3.1 Memahami tentang

contoh-contoh dan

ruang lingkup biologi

diperdalam dengan

(permasalahan pada

penugasan atau PR).

berbagai obyek biologi

 Diskusi tentang kerja

dan tingkat organisasi

seorang peneliti biologi

kehidupan), metode

dengan menggunakan

ilmiah dan prinsip

metode ilmiah dalam

keselamatan kerja

mengamati bioproses

berdasarkan pengamatan

dan melakukan

dalam kehidupan sehari-

percobaan dengan

hari
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4.1 Menyajikan data tentang

menentukkan

objek dan permasalahan

permasalahan, membuat

biologi pada berbagai

hipotesis, merencanakan

tingkatan organisasi

percobaan dengan

kehidupan sesuai

menentukkan variabel

dengan metode ilmiah

percobaan, mengolah

dan memperhatikan

data pengamatan dan

aspek keselamatan kerja

percobaan dan

serta menyajikannya

menampilkannya dalam

dalam bentuk laporan

tabel, grafik, skema,

tertulis

mengkomunikasikanya
secara lisan dengan
berbagai media dan
secara tulisan dengan
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format laporan ilmiah
sederhana
 Diskusi aspek-aspek
keselamatan kerja
laboratorium biologi
dan menyepakati
komitmen bersama
untuk melaksanakan
secara tanggung jawab.
 Mengamati contoh
laporan hasil penelitian
biologi dalam jurnal
ilmiah berbahasa
Indonesia atau bahas
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inggris tentang
komponen/format
laporan dan mengamati
komponennya dan
mengkaitkannya dengan
ruang lingkup biologi
sebagai mata pelajaran
kelompok ilmu alam.
Mengasosiasikan
 Mendiskusikan hasilhasil pengamatan dan
kegiatan tentang ruang
lingkup biologi, cabangcabang biologi,
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pengembangan karir
dalam biologi, dan kerja
ilmiah dalam biologi
Mengkomunikasikan
 Mengkomunikasikan
secara lisan tentang
ruang lingkup biologi,
kerja ilmiah dengan
berbasis biologi.
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Lampiran 2: RRP Mata Pelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menegah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 6 X 45 Menit (2 X Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan 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 ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
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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 dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
1.1.

Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas
ciptaan tuhan tentang ruang lingkup, objek, dan permasalahan biologi
menurut agama yang dianutnya.

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
3.1

Memahami tentang ruang lingkup biologi (permasalahan pada
berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), metode
ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam
kehidupan sehari-hari

4.1

Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada
berbagai tingkatan organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah
dan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikannya
dalam bentuk laporan tertulis.
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C. Indikator
1.1.1

Menunjukkan sikap mengagumi cara berfikir ilmiah

2.1.1

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

3.1.1

Mengidentifikasi langkah-langkah ilmiah secara benar

3.1.2

Menganalisis langkah-langkah metode ilmiah

4.1.1

Merencanakan percobaan tentangpengaruh fermentasi ampas tahu
dengan Rhizopus untukpembuatan tempe gembos

4.1.2

Melaksanakan percobaan tentang pengaruh fermentasi ampas tahu
dengan Rhizopus untukpembuatan tempe gembos

4.1.3

Menyusun laporan percobaan menggunakan tata cara penulisan ilmiah
yang benar

D. Tujuan
1.1.1.1 Melalui refleksi siswa menyadari kemampuan pola pikir ilmiah yang
dimiliki sebagai anugerah dari Tuhan
2.1.2.1 Melalui diskusi kelompok siswa mampu bekerjasama menemukan
jawaban terkait langkah-langkah metode ilmiah
2.1.1.1 Melalui kerja proyek, siswa dapat melakukan pengamatan secara teliti,
jujur dan bertanggung jawab
2.1.1.2 Melalui kerja proyek, siswa dapat melakukan pengamatan secara teliti,
jujur dan tanggung jawab

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

3.1.1.1 Melalui diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi langkahlangkah metode ilmiah dengan cepat
3.1.2.1 Melalui video yang ditayangkan guru, siswa secara berkelompok
menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah
4.1.1.1 Melalui studi kasus yang diberikan guru, siswa secara berkelompok
menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah
4.1.2.1 Melalui kerja proyek, siswa bekerjasama dalam kelompok melakukan
percobaan sederhana berdasarkan rancangan yang dibuat
4.1.3.1Setelah melakukan percobaan siswa mengkomunikasikan hasil
percobaan melalui laporan percobaan secara tertulis menggunakan tata
cara penulisan ilmiah yang benar

E. Materi pembelajaran
Metode Ilmiah Dan Melakukan Penelitian dan Percobaan Biologi Sederhana

F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Pembelajaran Inquiry
: Studi kasus, tanya jawab, diskusi kelompok,
presentasi dan kerja proyek
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I
Kegiatan

Kegiatan Guru dan Siswa

(waktu)
Pembukaan
(10 menit)

1. Guru mengucapkan salam
2. Guru meminta salah satu siswa memimpin doa
3. Guru mengecek kesiapan siswa
4. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan
pertanyaan sederhana kepada siswa “apakah ada
yang pernah melakukan pengamatan?”
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
6. Membagi siswa dalam bentuk kelompok yang terdiri
4-5 orang (1 kelompok)
7. Guru membagikan LKS

Kegiatan
Inti
(110 menit)

KEGIATAN I
Mengamati
1. Siswa

secara

berkelompok

mencermati

video

mengenai penelitian biologi sederhana.

Menanya
1. Guru menanyakan kepada siswa
- Apakah yang dapat disimpulkan dari video
tersebut?
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- Langkah apa saja yang dilakukan dalam sebuah
penelitian berdasarkan video yang ditayangkan
2. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKS bersama
kelompoknya.

Mengumpulkan data
1. Siswa mengkaji hasil kerja ilmiah dari berbagai
sumber

Mengasosiasikan
1. Siswa secara berkelompok mendiskusikan langkahlangkah percobaan menurut kerja ilmiah

Mengkomunikasikan
1. Kelompok

mempersentasikan

hasil

diskusi

mengenai langkah-langkah percobaan menurut kerja
ilmiah dan teman lain memberikan tanggapan

KEGIATAN II
Mengamati
1. Siswa

secara

berkelompok

mencermati

jurnal

mengenai pengaruh fermentasi ampas tahu dengan
Rhizopus untukpembuatan tempe gembos
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Menanya
1. Guru memberikan pertanyaan dari jurnal tersebut
manfaat apa saja yang dihasilkan dari pengaruh
fermentasi

ampas

tahu

dengan

Rhizopusuntukpembuatan tempe gembos?

Mengumpulkan data
1. Siswa mengkaji berbagai informasi mengenai
manfaat Rhizopus untukpembuatan tempe gembos.

Mengasosiasikan
Siswa

secara

berkelompok

membuat

rancangan

percobaan sederhana untuk memanfaatkan limbah
(ampas tahu) yang ada di sekitar lingkungan tempat
tinggal menjadi makanan
Penutup
(20 menit)

1. Guru mengajak siswa membuat rangkuman materi
yang telah dipelajari pada hari ini
2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan
siswa
3. Guru memberikan penghargaan kepada semua
kelompok

yang

telah

berpartisipasi

dalam

pembelajaran
4. Memberikan tugas untuk melakukan percobaan yang
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telah dirancang pada LKS II dan dilakukan selama 4
hari
5. Guru

menutup

kegiatan

pembelajaran

dan

mengucapkan salam

Pertemuan II
Kegiatan

Kegiatan Guru dan Siswa

(waktu)
Pembukaan

1. Guru mengucapkan salam

(10 menit)

2. Guru

memberikan

apersepsi

dengan

bertanya

mengenai pelajaran yang telah dipelajari pada
pertemuan sebelumnya
3. Guru mengorganisasi siswa kedalam kelompok
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Mengamati
Inti
(120

1. Siswa

secara

berkelompok

mencermatihasil

percobaannya

menit)
Menanya
1. Guru memberikan pertanyaan kendala apa saja yang
ditemukan selama percobaan
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Mengumpulkan data
1. Siswa mengkaji data hasil percobaan

Mengasosiasikan
1. Siswa secara berkelompok membuat rancangan
untuk mempersentasikan hasil percobaannya

Mengkomunikasikan
1. Kelompok mempersentasikan hasil percobaan dan
teman lain memberi tanggapan
Penutup

1. Guru mengajajak siswa membuat ringkasa

(10 menit)

2. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan
siswa
3. Memberikan penghargaan kepada semua kelompok
yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran
4. Memberikan tugas untuk membuat laporan hasil
percobaan dalam bentuk makalah

H. Alat dan Sumber belajar
Media:
1. Laptop

4. White board

2. Viewer

5. Spidol

3. Video

6. Penghapus
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Sumber belajar:
1. Buku Biologi untuk SMA kelas X. Jakarta, Erlangga.
2. Lingkungan
3. Internet
4. Lembar kerja siswa
5. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=71839&val=4888
6. http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-35323Nim%20072244710009%20BAB%20I.pdf

I. Penilaian
1. Tes
a. Tes tertulis
2. Non tes
a. Observasi
b. Presentasi
c. Proyek

J. Instument dan penilaian hasil belajar
1. Instrumen Test Tertulis
2. Instrumen Lembar Observasi
3. Instrumen Penilaian Presentasi
4. Instrumen Proyek
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Lembar Kerja Siswa I
A. Judul

: Ruang lingkup Biologi

B. Tujuan

: Mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah

C. Alat dan bahan

: Alat tulis, video penelitian

D. Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Amati dan cermati dengan seksama video mengenai penelitian biologi
sederhana
3. Diskusikan dengan teman kelompok langkah-langkah metode ilmiah yang
dilakukan berdasarkan video yang ditayangkan
4. Tulis dan urutkan secara benar langkah-langkah metode ilmiah serta
definisinya
5. Presentasikan hasil diskusi kelompok kedepan kelas
E. Hasil
No.
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Langkah Metode Ilmiah

Definisi
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Lembar Kerja Siswa II
A. Judul

: Melakukan percobaan biologi sederhana

B. Tujuan

: Mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah

C. Alat dan bahan

: Alat tulis

D. Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Amati dan cermati studi kasus mengenai pengaruh fermentasi ampas tahu
dengan Rhizopusuntuk pembuatan tempe gembos dengan perbedaan waktu
fermentasi 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam.
3. Diskusikan dengan teman kelompok untuk membuat rancangan penelitian
sesuai dengan langkah metode ilmiah
4. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas
E. Hasil
1. Judul
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan
4. Variabel
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
Tugas Lanjutan
Lakukan percobaan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Percobaan
dilakukan selama 4 hari. Hasil percobaan dianalisis dan dilaporkan dalam
bentuk makalah.
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Intrument Test Tertulis
KISI-KISI SOAL
Indikator

4.1.1 Mengidentifikasi langkah-

Soal
C1

C2

C3

1

2

4

Jumlah
C4

C5
3

langkah metode ilmiah
3.1.2 Menganalisis langkah-

3

1

langkah metode ilmiah
Keterangan

:

C1

: Ingatan

C4

: Analisis

C2

: Pemahaman

C5

: Evaluasi

C3

: Penerapan

SOAL
Materi Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Essay

Kelas/Semester

: X/I

1. Sebutkan langkah-langkah metode ilmiah dalam melakukan sebuah
penelitian! (10)
2. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan: (10 poin)
a. Kerja ilmiah
b. Sikap ilmiah
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3. Judul penelitian “pengaruh perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan
Rhizopus pada pertumbuhan ikan Patin”. Dari judul diatas sebutkan varibel
bebas (5) variabel terikat (5) dan variabel kontrol (5)
4. Dalam suatu penelitian data yang didapat ada yang berupa data kualitatif dan
data kuantitatif. Jelaskan perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif! (10
poin)

Kunci jawaban Essay
1. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu:
a. Mengobservasi
b. Mengidentifikasi masalah
c. Merumuskan masalah
d. Mengumpulkan informasi
e. Menyusun hipotesis
f. Menyusun metode
g. Melakukan percobaan
h. Mengelola hasil percobaan
i. Membuat kesimpulan
j. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak
2. Yang dimaksud dengan:
a. Kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang
yang

memiliki

sikap

ilmiah

dengan

menggunakan

pendekatan

keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah
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b. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti
antara lain sikap peka dan kritis, tidak percaya pada takhayul, memiliki
rasa ingin tahu, tekun, jujur, tidak mudah putus asa, optimis, bersikap
hormat dan menguasai hasil penelitian dan penemuan orang lainnya
3. Variabel bebas

= Perbedaan waktu fermentasi

Variabel terikat = Berat basah ikan Patin pada akhir percobaan (g)
Variabel kontrol =Ketinggian air, dan luas kolam antar perlakuan
4. Perbedaan data kuantitatif dan kualitatif adalah:
Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka, data
kuantitatif biasa diperoleh dari pengamatan menggunakan pancaindra, contoh
data kuantitatif : warna air danau atau air laut, bunga mawar merah lebih
harum dari pada bunga warna putih
Data kualitatif adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka. Data
kualitatif bisa diperoleh dengan menggunakan alat ukur misalnya penggaris,
timbangan dan termometer.

Rubrik Penilaian Kognitif
Soal

Skor

Aspek

1

10

Bila menjawab dengan benar 10 langkah metode ilmiah

9

Bila menjawab dengan benar 9 langkah metode ilmiah

8

Bila menjawab dengan benar 8 langkah metode ilmiah

7

Bila menjawab dengan benar 7 langkah metode ilmiah

6

Bila menjawab dengan benar 6 langkah metode ilmiah
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2

5

Bila menjawab dengan benar 5 langkah metode ilmiah

4

Bila menjawab dengan benar 4 langkah metode ilmiah

3

Bila menjawab dengan benar 3 langkah metode ilmiah

2

Bila menjawab dengan benar 2 langkah metode ilmiah

1

Bila menjawab dengan benar 1 langkah metode ilmiah

0

Tidak menjawab atau semua jawaban tidak benar

5-10

Menjelaskan dengan 2 aspek dengan benar

1-5

Menjelaskan dengan 1 aspek dengan benar

0
3

4

Tidak menjawab sama sekali

10-15

Bila menjawab 3 aspek dengan benar dan tepat

5-10

Bila menjawab 2 aspek dengan benar dan tepat

1-5

Bila menjawab 1 aspek dengan benar dan tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Bila menjelaskan perbedaan 2 aspek dengan benar

5

Bila menjelaskan perbedaan 1 aspek dengan benar

0

Bila tidak dapat menjelaskan perbedaan kedua aspek
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Penilaian Kognitif
No.

Nama
Siswa

Skor Butiran Soal
1

2

3

4

5

Jumlah

Nilai

Soal

Siswa

Skor
1.
2.
3.
4.
dst
Jumlah skor maksimum 45
Nilai yang dicapai:

Pengamatan Sikap
No.

Nama Siswa

Aspek yang di nilai

Total
Skor

Bersikap
Ilmiah
1
2
3
dst

Teliti

Bertanggung
Jawab

ket
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Penilaian Analisis Sikap
13-15 = sangat baik
10-12 = baik
7-9

= kurang baik

3-6

= sangat kurang baik

Rubrik Penilaian Sikap
Aspek yang diamati


Berpikir dan berpendapat secara ilmiah selama pembelajaran

Skor

Kriteria

1

Menerima dan menyanggah pendapat teman dengan tidak sopan
dan tidak mampu bekerjasama dengan kelompok

2

Menerima dan menyanggah pendapat teman dengan kurang
sopan dan hanya bekerjasama dengan beberapa orang dalam
kelompok

4

Menerima dan menyanggah pendapat teman dengan sopan dan
hanya bekerjasama dengan beberapa orang dalam kelompok

5

Menerima dan menyanggah pendapat teman dengan sopan dan
mampu bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok
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Teliti

Skor

Kriteria

1

Tidak melakukan percobaan

2

Tidak memperhatikan detail yang berpengaruh pada percobaan

4

Kurang memperhatikan detail yang berpengaruh pada
percobaan

5

Memperhatikan detail yang berpengaruh pada percobaan



Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan

Skor
1

Kriteria
Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,
tidak menyelesaikan tugas yang diberikan

2

Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,
menyelesaikan tugas tidak tepat waktu

4

Dalam melaksanakan tugas belum menunjukan upaya terbaik,
menyelesaikan tugas tepat waktu

5

Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan
tugas tepat waktu
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Lembar Penilaian Presentasi
No.

Nama Siswa

Aspek yang di nilai

Total
Skor

Kerjasama

Kecakapan

Keberanian

Kelompok

Merespon

Berpendapat

Pertanyaan
1
2
3
dst
Diisi dengan rentan angka 1-5
1 = Sangat Kurang

4 = Baik

2 =Kurang

5 = Sangat Baik

3 = Cukup
Rubrik Penilaian Presentasi


Aspek kerjasama kelompok
Skor

Kriteria

1

Sama sekali tidak kompak, persiapan sama sekali tidak kompak,
tidak ada pembagian tugas saat persentasi dengan jelas,
mikomunikasi dengan semua anggota kelompok, management
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waktu sangat buruk
2

Tidak kompak, persiapan sama sekali tidak kompak, tidak ada
pembagian tugas saat persentasi dengan jelas, beberapa
mikomunikasi dengan semua anggota kelompok, management
waktu sangat buruk

3

Kurang kompak, persiapan presentasi kurang, ada pembagian
tugas saat persentasi dengan jelas, namun masih disertai
mikomunikasi dengan anggota kelompok, management waktu
kurang diperhatikan.

4

Cukup kompak, persiapan dilatih dengan baik, ada pembagian
tugas saat persentasi dengan jelas meski kadang tumpang tindih
dengan bagian anggota lain, management waktu cukup baik.

5

Kerjasama kelompok terlihat kompak, presentasi dilatih dan
dipersiapkan dengan baik, ada pembagian tugas saat presentasi
dengan jelas dan pembagian waktu yang baik.



Aspek kecakapan merespon pertanyaan
Skor

Kriteria

1

Tidak dapat menjawab pertanyaan

2

Menjawab pertanyaan dengan tidak tepat

3

Menjawab dengan benar, namun penyusunan kata-kata dalam
menyampaikan kurang baik (kurang konsisten)

4

Menjawab dengan benar, namun masih terlihat teks terkait,
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penyusunan kata-kata mudah dimengerti dan sistematis
5

Menjawab dengan benar, tanpa melihat teks teori terkait
menggunakan logika yang tepat, penyusunan kata-kata mudah
dimengerti dan sistematis



Aspek keberanian berpendapat
Skor
1

Kriteria
Hanya berperan aktif saat presentasi, tidak mengemukakan
pendapat sama sekali

2

Mengemukakan pendapat secara hafalan melihat teks terkait,
terlihat tidak yakin

3

Mengemukakan pendapat masih melihat teks terkait, dapat
mengembangkan poin-poin presentasi dengan baik

4

Mengemukakan pendapat tanpa melihat teks terkait, dapat
mengembangkan poin-poin presentasi dengan baik

5

Mengemukakan pendapat terkait materi presentasi secara logis
tanpa melihat teks terkait, dapat mengembangkan poin-poin
presentasi dengan sangat baik dan meyakinkan
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Instrumen Penilaian Proyek
No.

Aspek

Aspek
1

1.

Persiapan
a. Perumusan masalah
b. Penentuan masalah

2.

Pelaksanaan
a. Kerincian analisis data
b. Ketetapan menarik kesimpulan

3.

Laporan
a. Sistematika penulisan laporan
b. Penggunaan bahasa yang baik dan
benar

Keterangan:
Baik

=3

Cukup = 2
Kurang = 1

2

3
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Lampiran 3: Data Hasil Penelitian
1. Berat Ikan (g)

Perla

Pengukuran

Minggu Ke-

kuan

Sampel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P1

1

42

61

51

100

104

110

165

170

179

200

2

44

44

61

70

57

62

141

126

176

180

3

34

37

45

48

40

149

99

192

216

236

4

42

51

42

98

74

124

53

162

177

190

5

50

41

45

56

74

95

105

155

149

151

6

31

41

44

89

95

85

144

151

157

167

7

51

50

56

71

76

90

176

201

165

176

8

51

56

43

54

90

123

164

129

218

234

9

30

49

55

87

92

121

87

136

177

180

10

38

44

70

65

102

149

105

138

151

160

11

37

52

67

55

86

114

90

103

137

154

12

42

51

52

54

78

103

139

138

144

165

13

53

51

71

62

110

92

137

100

131

147

14

43

55

52

45

101

100

91

86

105

120
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41

50

71

53

79

119

135

104

122

144

41,93

48,86

55

67,13

83,86

109,06

122,06

139,4

160,26

173,6

1

50

60

77

80

83

84

159

151

176

189

2

39

69

67

129

111

81

159

165

177

3

45

71

71

59

105

172

41

143

194

220

4

45

61

70

71

96

112

178

126

155

168

5

45

67

66

94

140

157

173

203

219

6

50

70

70

67

81

156

167

165

215

229

7

61

60

67

83

104

155

144

175

229

245

8

42

77

57

79

115

79

219

106

201

210

9

51

77

72

88

147

108

96

238

160

170

10

60

60

71

89

101

81

100

157

204

250

11

40

68

62

81

93

118

102

220

156

170

12

39

67

60

78

95

141

96

108

192

210

15
Rata-Rata
P2

90

80
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13

43

62

74

60

102

137

142

135

149

161

14

41

60

71

83

97

109

100

137

163

170

15

60

65

67

67

103

113

137

181

239

251

47,4

66,26

68,13

77

103

121,06

127,93

158,26

186,73

202,6

1

44

70

60

78

82

145

123

139

197

221

2

55

66

56

128

127

184

142

233

249

3

45

58

71

58

129

69

73

182

198

221

4

39

56

65

88

94

96

168

149

190

219

5

54

54

80

72

93

133

140

216

237

6

56

56

56

66

84

64

184

156

144

159

7

41

54

55

71

98

87

78

145

153

165

8

50

53

83

79

81

102

111

129

167

181

9

51

57

66

76

43

88

100

111

167

179

10

40

54

67

78

91

104

108

137

146

151

Rata-Rata
P3

67

78
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11

50

44

83

69

104

90

109

212

191

209

12

44

54

66

78

84

104

143

178

173

190

13

43

60

67

70

84

117

123

124

154

169

14

53

43

56

80

66

114

162

87

153

170

15

54

49

55

79

86

100

133

90

160

189

47,93

55,2

65,73

74,33

88,4

100

128,8

141,4

176,13

193,93

1

34

61

60

76

87

100

128

182

162

171

2

45

44

83

62

95

122

129

162

161

167

3

44

37

56

88

103

126

90

167

238

246

4

31

71

59

86

100

112

147

196

151

170

5

56

57

71

61

87

142

123

149

159

161

6

42

45

71

71

91

106

144

211

195

207

7

30

51

54

67

103

171

134

177

185

201

8

34

71

65

78

76

110

97

152

235

249

9

51

41

48

56

61

83

148

181

200

221

10

42

50

45

75

71

115

190

146

152

167

Rata-Rata
K
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11

42

56

54

100

105

84

128

151

182

199

12

38

39

78

101

66

120

96

139

170

178

13

41

44

51

90

86

87

115

108

140

151

14

43

72

50

98

63

104

113

140

150

159

15

43

51

71

90

114

146

152

111

139

146

41,067

52,67

61,06

79,93

87,2

115,2

128,93

158,13

174,6

186,2

Rata-Rata
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Lampiran 4: Hitungan Statistik
Perhitungan Uji Normalitas Data Pertumbuhan Berat Harian Ikan
Patin
Case Processing Summary
Perlakuan

Cases
Valid
N

Missing

Percent

N

Total

Percent

N

Percent

P1

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

P2

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

P3

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

K

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

Descriptives
Perlakuan

Std.
Statistic

P1

Mean

Error

100.1160 15.10060

95% Confidence

Lower Bound

65.9561

Interval for Mean

Upper Bound

134.2759

5% Trimmed Mean

99.2661

Median

96.4600

Variance

2280.282
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Std. Deviation

47.75230

Minimum

41.93

Maximum

173.60

Range

131.67

Interquartile Range

91.15

Skewness
Kurtosis
P2

Mean

.284

.687

-1.459

1.334

115.8370 16.87122

95% Confidence

Lower Bound

77.6716

Interval for Mean

Upper Bound

154.0024

5% Trimmed Mean

114.8189

Median

112.0300

Variance

2846.381

Std. Deviation

53.35148

Minimum

47.40

Maximum

202.60

Range

155.20

Interquartile Range
Skewness

97.72
.435

.687
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Kurtosis
P3

-1.089

Mean

107.1850 16.10109

95% Confidence

Lower Bound

70.7618

Interval for Mean

Upper Bound

143.6082

5% Trimmed Mean

105.6578

Median

94.2000

Variance

2592.450

Std. Deviation

50.91610

Minimum

47.93

Maximum

193.93

Range

146.00

Interquartile Range

K

1.334

86.99

Skewness

.598

.687

Kurtosis

-.940

1.334

Mean

108.4987 16.50475

95% Confidence

Lower Bound

71.1624

Interval for Mean

Upper Bound

145.8350

5% Trimmed Mean

107.9282

Median

101.2000
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Variance

2724.067

Std. Deviation

52.19259

Minimum

41.07

Maximum

186.20

Range

145.13

Interquartile Range

103.29

Skewness
Kurtosis

Perlakuan

Kolmogorov-Smirnova

.262

.687

-1.454

1.334

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

P1

.155

10

.200*

.928

10

.433

P2

.167

10

.200*

.937

10

.525

P3

.156

10

.200*

.925

10

.402

K

.158

10

.200*

.934

10

.488

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov
Smirnov, jika nilai Kolmogrov Smirnov setiap perlakuan signifikan >
0,05 maka distribusi data normal. Hal ini menunjukkan bahwa
datasampel berasal dari distribusi normal.
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Perhitungan Uji Homogenitas Data Pertumbuhan Berat Harian Ikan Patin

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.037

3

36

.990

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa homogenitas varians yang
dihasilkan dengan nilai levene statistic 0,037 nilai probabilitas f hitung
0,990 > 0,05, pada level probabilitas yang artinya ketiga perlakuan
perbedaan waktu fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oryzae pada
pertumbuhan ikan Patin memiliki varians yang sama (homogen).
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Perhitungan Uji Anova One Factor Pertumbuhan Berat Harian Ikan Patin
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups

Count

Sum

Average

Variance

P1

10

1001,16

100,116

2280,282

P2

10

1158,37

115,837

2846,381

P3

10

1071,85

107,185

2592,45

K

10

1084,987 108,4987 2724,067

ANOVA
Source of
Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

1244,56

3

414,85

0,15

0,92

2,86

Groups

93988,61

36

2610,79

Total

95233,17

39

Between
Groups
Within
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Lampiran 5: Pengukuran Kualitas Air Selama Penelitian
1. pH
P1

P2

P3

K

15-Agu

7,6

7,5

7,1

7,7

29-Agu

7,6

7,2

7,4

7,5

12-Sep

7,2

7,5

7,5

7,1

26-Sep

7,2

7,6

7,5

7,6

10-Okt

7,5

7,6

7,3

7,2

24-Okt

7,4

7,5

7,2

7,6

07-Nov

7,2

7,5

7,2

7,6

21-Nov

7,6

7,4

7,1

7,2

05-Des

7,3

7,3

7,5

7,5

19-Des

7,4

7,2

7,4

7,7

P1

P2

P3

K

15-Agu

27

28

28

28

29-Agu

28

28

28

28

12-Sep

28

28

29

29

26-Sep

28

28

29

29

10-Okt

27

29

29

29

24-Okt

29

28

28

28

07-Nov

28

28

28

29

21-Nov

28

29

29

28

05-Des

25

29

28

29

19-Des

29

28

29

28

2. SUHU
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3. OKSIGEN TERLARUT
P1

P2

P3

K

15-Agu

4,5

4,7

5

4,9

29-Agu

4,7

4,8

5,1

4,8

12-Sep

4,9

4,6

5,7

4,9

26-Sep

4,4

4,4

5,7

5,5

10-Okt

4,5

4,4

5,5

5,1

24-Okt

4,5

4,6

5,4

5,3

07-Nov

5,5

4,6

5

5,5

21-Nov

5,2

5,5

5,2

5,6

05-Des

5,5

5,5

5,2

5,6

19-Des

5

5,5

5,2

5,6
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Lampiran 6: Foto-Foto Penelitian
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