
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilalui dalam 

melakukan penelitian. Adapun tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

mulai

Observasi 

Rumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Proses Pembuatan Pelet Ikan Berdasarkan Rancangan 

Acak Lengkap

1. Komposisi Tepung Kanji

2. Komposisi Dedak Padi

3. Cairan EM-4

4. Limbah Pemotongan Ayam

5. Sampah Organik

Analisa

Penutup

Selesai 

Uji Nilai: 

1. Gizi/Nutrisi

2. Uji Kadar Abu

3. Uji Serat 

4. Uji Kadar Air

 

Tidak

Ya

Pengolahan Data:

1. Data Rancangan Acak Lengkap

    a. Masa Pelet Basah

    b. Masa Pelet Kering

    c. Kandungan Nutrisi Pelet

    d. Biaya atau Modal Pembuatan Pelet 

2. Data Analisis Finansial 

    a. Perhitungan Nilai HPP

    b. Perhitungan Nilai BEP

3. Data Sekunder

    a. Jumlah Budidaya Ikan di Riau

    b. Jumlah Kebutuhan Ikan di Kota 

        Pekanbaru

    c. Volume Sampah di Kota Pekanbaru  

 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.1 Observasi 

 Observasi merupakan tahap awal sebelum melakukan penelitian. Adapun 

kegiatan pada saat observasi adalah melakukan pengamatan pada objek atau tempat 

penelitian dengan mengamati permasalahan yang ada. 

 

3.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan 

diteliti. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan didapatkan solusi 

melalui pengumpulan dan pengolahan data. Setelah penentuan perumusan masalah, 

maka langkah selanjutnya adalah penetapan tujuan. 

 

3.3 Penetapan Tujuan 

 Setelah melakukan rumusan masalah, maka tahap selanjutnya menetapkan 

tujuan penelitian. Pada langkah ini tujuan penelitian dirumuskan untuk dapat 

menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.   

 

3.4 Proses Pembuatan Pelet Ikan Berdasarkan Rancangan Acak Lengkap 

 Sebelum memulai pengujian terlebih dahulu dilakukan proses pembuatan 

dengan menggunakan bahan dan alat-alat sebagai berikut: 

1. Bahan : 

a. Sampah Organik 

b. Tepung Kanji 

c. Dedak Padi 

d. Cairan EM-4 

e. Limbah pemotongan ayam 

2. Alat 

a. Timbangan  

b. Alat giling daging 

c. Baskom  

d. Panci 
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e. Wajan 

f. Blender 

g. Wadah talam 

Proses pembuatan pelet ikan organik dapat dilakukan dengan melalui beberapa 

tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Proses penimbangan sampah organik, tepung kanji, limbah pemotongan ayam, 

dan dedak padi 

Proses penimbangan bertujuan untuk mengetahui kadar bahan baku dalam proses 

pembuatan pelet ikan. Pada penelitian ini diadakan uji coba dengan 

menggunakan 10 Kg sampah organik, 1,5 Kg tepung kanji, 3 Kg limbah 

pemotongan ayam, dan 3 Kg dedak padi.  

2. Proses penghalusan sampah organik 

Sampah Organik dibagi menjadi tiga bagian yakni 5 Kg, 3 Kg, dan 2 Kg 

kemudian dilakukan penghalusan dengan cara di Blender hingga halus kemudian 

dilakukan proses sangrai untuk menghilangkan bakteri pada sampah organik 

tersebut. 

3. Proses perebusan limbah pemotongan ayam 

Limbah pemotongan ayam direbus di dalam panci untuk memudahkan proses 

pencabutan bulu-bulu ayam yang masih menempel pada kulit ayam  

4. Proses sangrai limbah pemotongan ayam 

Setelah dilakukan perebusan dan pencabutan bulu-bulu ayam yang masih tersisa 

maka langkah selanjutnya dilakukan proses sangrai, proses ini berguna untuk 

mengeringkan kulit dan usus ayam agar mudah untuk dihaluskan dan juga untuk 

menghilangkan bakteri pada limbah pemotongan ayam tersebut. 

5. Proses penghalusan limbah pemotongan ayam 

Setelah disangrai limbah pemotongan ayam digiling dengan alat penggiling 

daging guna menghaluskan limbah pemotongan ayam tersebut. 
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6. Pencampuran bahan  

Pada tahap ini semua bahan dicampurkan dan diaduk serta diberikan cairan EM-4 

yang berguna untuk kesehatan ikan, daya tahan, serta untuk memicu 

pertumbuhan ikan. Adapun pencampuran kadar cairan EM-4, tepung kanji, 

dedak, limbah pemotongan ayam, dan sampah dibedakan atas 3 perlakuan yakni: 

a. Pelet dengan kadar 20 ml cairan EM-4, 500 gr tepung kanji, 1 Kg dedak, 1 Kg 

limbah pemotongan ayam, 5 Kg sampah organik (setengah busuk) 

b. Pelet dengan kadar 20 ml cairan EM-4, 500 gr tepung kanji, 1 Kg dedak, 1 Kg 

limbah pemotongan ayam, 3 Kg sampah organik (setengah busuk) 

c. Pelet dengan kadar 20 ml cairan EM-4, 500 gr tepung kanji, 1 Kg dedak, 1 Kg 

limbah pemotongan ayam, 2 Kg sampah organik (setengah busuk) 

7. Proses Pengukusan Pelet 

Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pencetakan dan menyatukan 

setiap bahan agar lebih merekat satu sama lain serta untuk membunuh kuman 

atau bakteri pada pelet 

8. Pencetakan adonan pelet 

Proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan alat penggiling daging 

dimana nantinya setelah pelet kering dapat dipotong secara manual agar ukuran 

menjadi lebih kecil 

9. Proses pengeringan pelet 

Setelah pelet dicetak dilakukan penjemuran untuk mengurangi kadar air dalam 

pelet dimana bertujuan untuk mengawetkan pelet agar tidak berjamur. 

 

3.5 Uji Nilai 

 Setelah proses pembuatan pelet selesai maka langkah selanjutnya ialah 

meneliti kandungan gizi dan uji terhadap fisik pelet adapun pengujian kandungan gizi 

terdapat tiga jenis kandungan yaitu protein, karbohidrat, dan lemak kemudian untuk 

uji fisik dilakukan pengujian kadar abu, kadar air, serat kasar. 
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3.6 Pengolahan Data 

 Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengolahan data dengan metode yang telah ditetapkan. Adapun isi 

dari pengolahan data yaitu mengenai pengolahan data yang diperoleh dari proses 

pengujian pelet dimana data juga akan berguna untuk menjawab tujuan dari 

penelitian. 

 

3.6.1 Data Rancangan Acak Lengkap 

 Adapun pengolahan atau perhitungan pada data rancangan acak lengkap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Masa pelet basah 

2. Masa pelet kering 

3. Kandungan Nutrisi (Protein, Karbohidrat, Lemak) 

4. Biaya atau modal pembuatan pelet 

 

3.6.2 Data Analisis Finansial 

Setelah semua data didapatkan kemudian data diolah dengan analisis tekno 

ekonomi dengan menghitung nilai atau harga dari pokok produksi kemudian 

menghtiung waktu balik modal atau titik impas pada pembuatan pelet ikan dari 

sampah organik ini.  

 

3.6.3 Data Sekunder 

 Data Sekunder tidak diolah melainkan hanya sebagai pendukung data-data 

primer yakni berguna sebagai tolak ukur dimana seberapa besar pengaruh penelitian 

ini terhadap jumlah sampah organik di Kota Pekanbaru 

 

3.7 Analisa  

 Setelah melakukan pengolahan data langkah selanjutnya melakukan sebuah 

analisa. Analisa merupakan suatu penafsiran dari hasil pengolahan data. Adapun 
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analisa pada penelitian ini yakni mengacu pada kelayakan teknik maupun ekonomi 

dari pelet ikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 

3.8 Penutup  

 Proses terakhir dari sebuah penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dimana tujuan tersebut dapat dijawab atau 

diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

kemudian memberikan saran untuk penelitian yang lebih baik untuk kedepannya. 


