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RINGKASAN

Usaha budidaya ikan koi sangat berpotensi untuk berkembang di daerah
Malang, Jawa Timur. Beberapa Masyarakat telah membudidayakan koi sebagai
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu pembudidaya ikan Koi di
Malang tepatnya di kecamatan Blimbing yaitu pembudidaya Sulfat Koi. Dalam
proses pengembangbiakan ikan koi, proses filtrasi air pada kolam ikan merupakan
hal terpenting karena kualitas air kolam koi merupakan penentu keberhasilan
dalam memelihara koi. Air sebagai media hidup ikan koi. Pembudidaya Sulfat
Koi menerapkan sistem filtrasi sederhana yang hanya memakai kapas penyaring.
Pembudidaya harus melakukan penggantian air kolam minimal 2 minggu sekali.
Data menunjukkan bahwa 30 dari 100 ikan koi dalam satu kolam mati akibat
penimbunan ganggang dalam kolam dan ukuran panjang koi yang berumur 1
tahun hanya sekitar 7-10 cm, sedangkan ukuran normal koi yang berumur 1 tahun
sekitar 23,3 cm, sehingga sistem filtrasi air sederhana milik pembudidaya sulfat
koi ini kurang efektif dan menyebabkan kurang optimalnya laba pendapatan bagi
pembudidaya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Solusi
kreatif yang ditawarkan yaitu SICHEBOL (Physical, Chemical, and Biological
Filtration System) Aplikasi Teknologi Filtrasi Air Kolam Modern yang didesain
khusus untuk mengoptimalkan proses filtrasi air agar terbebas dari ganggang,
amonia, nitrat, zat organik dan anorganik. SICHEBOL dalam sistem kinerjanya
dibantu dengan teknologi Sinar UV-C.
Tujuan dari program ini yaitu untuk mengetahui cara merancang,
membuat, mengoperasikan dan merawat serta mensosialisasikan SICHEBOL
untuk pengoptimalan proses filtrasi air kolam ikan koi pada Kelompok
Pembudidaya Sulfat Koi kecamatan Blimbing Kabupaten Malang. Penerapan
teknologi ini meliputi proses studi literatur, perancangan dan pembuatan alat
berdasarkan kajian pustaka dan survei lokasi, sosialisasi, serta evaluasi dan
monitoring penerapan teknologi SICHEBOL mitra kerja. Dengan menggunakan
SICHEBOL diharapkan mampu meningkatkan kualitas, hasil panen, dan harga
jual dari ikan Koi di kelompok Pembudidaya Sulfat Koi kecamatan Blimbing
Kabupaten Malang.
Kata Kunci : Filtrasi, amonia, ganggang, nitrat, Sinar UV-C, SICHEBOL
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini, budidaya ikan koi (Cyprinus carpadie) semakin berkembang
di Indonesia. Data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mencatat transaksi
penjualan ikan Koi pada tahun 2011 mencapai 160 miliar. Antara News pada
tahun 2013 melansir bahwa nilai ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2013
mencapai 70 juta dolar atau sekitar Rp 764 miliar. Dari jumlah tersebut ekspor
ikan Koi menyumbang devisa untuk negara sekitar $19 juta dolar atau sekitar Rp
178 miliar. Koi atau dalam bahasa jepang disebut nishikigoi yang artinya “warna”
adalah ikan air tawar yang popular. Kecantikan dan lemah gemulai gerakannya
membuat daya tarik tersendiri dari ikan jenis ini. Koi adalah ikan yang memiliki
umur panjang, yakni dapat hidup selama 40 tahun (Blasiola George C., 2005). Di
daerah Malang, usaha budidaya koi juga semakin berkembang. Salah satu
pembudidaya di kota Malang adalah pembudidaya Sulfat Koi di Kecamatan
Blimbing, kota Malang Jawa Timur.
Pembudidaya Sulfat Koi memiliki produktivitas yang cukup tinggi.
Setidaknya, pembudidaya ikan koi Sulfat mampu menjual 40 ekor ikan koi setiap
bulannya. Namun, produktivitas yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan
kualitas ikan koi yang dihasilkan. Contohnya koi yang berumur 1 tahun hanya
memiliki panjang sekitar 7-10 cm sedangkan panjang normal koi yang berusia 1
tahun sekitar 23,3 cm. Selain itu, 30 dari 100 ekor ikan koi pembudidaya dalam
satu kolam mati akibat timbunan ganggang, amonia, nitrit, dan zat anorganik
lainnya dalam kolam. Hal ini disebabkan karena sistem filtrasi yang diterapkan
belum optimal untuk menjaga kualitas air dalam kolam. Kebersihan dan kualitas
air kolam merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas hasil produksi
sehingga dapat meningkatkan daya jual. Kondisi kolam yang keruh akibat
timbunan ganggang akan membuat rendahnya nilai jual dari ikan koi karena
rendahnya harga jual.
Sistem filtrasi yang diterapkan Sulfat koi masih sangat sederhana, yaitu
hanya berupa kapas penyaring. Sistem filtrasi yang masih sederhana tersebut
menyebabkan air kolam yang dihasilkan masih mengandung ganggang, amonia,
dan nitrit. Padahal amonia yang dihasilkan dari sisa pakan dan metabolisme ikan
dapat mengakibatkan penumpukan bahan organik yang menyebabkan terjadinya
penurunan kualitas air (Putra dan Pamukas, 2011). Peningkatan populasi gangang
akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan dan menurunkan
kadar DO (Dissolved Oxigen) perairan sehingga mengganggu kehidupan biota air
(Kostiyana, N., 2013). Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan antara amonia
dan nitrat (nitrifikasi). Kandungan nitrit diatas 20 mh/L memancing jenis
microalgae yang mencemari lingkungan perairan. Sistem filtrasi yang sering
digunakan kelompok pembudidaya lain adalah trickle filtration sistem ini
menggunakan tiga blok besar yang disusun menjadi satu secara vertikal. Alat ini
menggunakan filter mat, bio-ball, dan blok ball. Namun, cara ini kurang efektif
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karena hanya memanfaatkan sistem fisika dan biologis saja, sehingga air kolam
dari filter masih mengandung patogen karena tidak di radiasi sinar UV.
Lingkungan akan memberikan pengaruh langsung terhadap kelangsungan
hidup ikan. Oleh karena itu, air sebagai media hidup ikan harus terjaga
kualitasnya. Kualitas air yang baik merupakan syarat utama untuk kelangsungan
hidup ikan. Kualitas air akan mempengaruhi secara langsung terhadap fungsi
fisiologis yang ada di dalam tubuh ikan. Ikan mempunyai kemampuan
osmoregulasi untuk mempertahankan keseimbangan fungsi fisiologis tubuhnya.
Ikan akan dapat bertahan hidup apabila kualitas air pemeliharaan berada pada
kondisi optimal dan akan dapat mengakibatkan kematian apabila kualitas air
berada pada kondisi buruk karena dapat menggangu proses fisiologis seperti
metabolisme, pernafasan dan pencernaan. Selain berpengaruh langsung terhadap
kelangsungan hidup ikan, secara tidak langsung kualitas air juga akan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Pertumbuhan merupakan perubahan
ukuran, baik bobot maupun panjang dalam suatu periode atau waktu tertentu.
Apabila kualitas air berada pada kondisi optimal untuk hidup ikan dan fungsi
fisiologis berjalan dengan baik, maka energi yang diperoleh dari pakan akan dapat
digunakan untuk pertumbuhan. Jika kualitas air buruk, energi dari pakan yang
diperoleh akan banyak digunakan untuk proses osmoregulas sehingga dapat
menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat (Yudha, 2009).
Solusi tepat guna untuk mengatasi permasalahan pembudidaya Sulfat Koi
yaitu dengan menerapkan SICHEBOL. SICHEBOL di desain khusus untuk
menyaring dan menjernihkan air kolam ikan koi menggunakan teknologi filtrasi
dengan gabungan teknik sistem filtrasi fisika, kimia, dan biologi. Alat ini terbagi
menjadi enam chamber dan terbuat dari keramik yang disusun membentuk sekatsekat yang dibuat naik turun. Sekat ini dibuat naik turun agar air kotor kolam
tidak vacum berada pada dasar chamber. Tiap chambernya berisi komponen yang
berbeda untuk menyaring dan menjernihkan air kolam. SICHEBOL memiliki
kelebihan dibandingkan dengan alat filtrasi lainnya. Alat ini mampu menampung
air kolam dengan kapasitas penyaringan besar yaitu 1500 liter. Keunggulan
lainnya SICHEBOL dapat meminimalkan penggunaan air karena pengurasan
hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Teknologi SICHEBOL diharapkan mampu
meningkatkan efektivitas penyaringan dan penjernihan kolam ikan koi dengan
tetap mempertahankan kualitas air serta dapat meningkatkan harga jual ikan koi
pada pembudidaya Sulfat Koi Kecamatan Blimbing Kota Malang.
1.2 Rumusan Masalah
Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi diusulkan dalam rangka memecahkan
permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimana cara merancang dan membuat teknologi SICHEBOL untuk
meningkatkan produktivitas koi pada pembudidaya Sulfat Koi Kecamatan
Blimbing Kota Malang?
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b. Bagaimana cara pengoperasian dan perawatan SICHEBOL pada
pembudidaya Sulfat Koi Kecamatan Blimbing Kota Malang?
1.3 Tujuan
a. Untuk mengetahui cara merancang dan membuat SICHEBOL sistem filter
air modern
dengan memanfaatkan teknologi sinar UV-C untuk
meningkatkan produktivitas koi pada pembudidaya ikan koi Sulfat Koi
Kecamatan Blimbing Kota Malang;
b. Untuk mengetahui cara pengoperasian dan perawatan pada penjernihan
dan penyaringan air kolam ikan koi di pembudidaya ikan koi Sulfat Koi
Kecamatan Blimbing Kota Malang.
1.4 Luaran yang diharapkan
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut;
a. Teknologi Tepat Guna
SICHEBOL sebagai sistem filtrasi air kolam modern merupakan
teknologi tepat guna untuk pembudidaya ikan koi khususnya di Kota
Malang;
b. Potensi Publikasi Artikel Ilmiah
Saat ini, belum ada penggabungan sistem filtrasi air kolam secara
fisika, kimia, dan biologi terutama menggunakan teknologi sinar UV-C
sehingga besar potensi SICHEBOL untuk dapat di aplikasikan. Maka
penulis akan mempublikasikan secara ilmiah penerapan teknologi ini,
dengan tujuan untuk perluasan informasi sehingga masyarakat dapat
mengenal dan mengetahui SICHEBOL dapat membantu masyarakat dalam
filtrasi air kolam ikan koi secara optimal;
c. Potensi Paten
Saat ini, belum ada yang mematenkan desain sistem filtrasi air kolam
ikan koi SICHEBOL ini, maka kami akan mengajukan hak paten untuk
model, desain, dan teknologi sistem filtrasi modern ini.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Gambaran Umum Mitra
Pada tahun 2010 menurut survei dinas kependudukan kota Malang,
kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17.770 km2 dengan jumlah penduduk
198.037 jiwa. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani, pegawai,
pedagang, dan pembudidaya ikan hias. Salah satu pembudidaya ikan hias di
Kecamatan Blimbing bernama Bapak Arief Hariyono. Bapak Arif Hariyono
memiliki usaha budidaya ikan koi yang bernama Sulfat Koi. Sulfat Koi terletak di
Jalan taman sulfat No. 16 Kecamatan Blimbing Kota Malang, tepatnya utara kota
Malang atau sekitar 8,2 km dari Universitas Brawijaya. Sulfat Koi ini memiliki
tiga kolam semen dengan ukuran kolam 2x 2,5x 0,7 m. Saat ini jumlah ikan koi
yang di budidaya sebanyak 240 ekor.
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Sulfat Koi menerapkan filtrasi sederhana dan tidak tepat guna. Sistem
filtrasi pada Sulfat Koi hanya terdiri dari tiga chamber dan komponen yang
digunakan hanya kapas penyaring saja. Sistem filtrasi ini tidak dapat menjaga
kualitas air karena hanya mengalirkan air saja. Hal ini tidak dapat menjaga
kualitas air dengan baik dan masih terdapat ganggang dan zat anorganik lain yang
dapat menyerang kesehatan ikan koi. Padahal, kualitas air yang bagus sangat
menentukan pertumbuhan ikan koi. Oleh karena itu, pertumbuhan ikan koi pada
Sulfat Koi tidak maksimal. Normalnya pertumbuhan panjang ikan koi usia 1 tahun
adalah 23,3 cm. Namun, pertumbuhan ikan pada Sulfat Koi usia 1 tahun hanya
mencapai 7-10 cm. Selain mempengaruhi ukuran, kualitas air yang baik juga
mempengaruhi angka harapan hidup ikan koi. Angka harapan hidup ikan koi pada
mitra sebesar 65% dari total kelahiran ikan (Sumber : Wawancara Penulis).

Gambar 1. Filter Sederhana milik pembudidaya Sulfat Koi
2.2 Potensi Sumberdaya Sulfat Koi dan Potensi Pasar Ikan Koi
Sulfat Koi terletak di Kota Malang, provinsi Jawa Timur. Malang
merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kondisi iklim
Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2 °C - 24,5 °C. Rata
kelembaban udara berkisar 74% - 82%. Menurut Redaksi Agromedia 2012
kondisi suhu ini sangat menguntungkan untuk dilakukannya budidaya ikan koi.
Mengingat suhu terbaik untuk kelangsungan hidup koi di kolam adalah 24-28oC
dan pH 7,2 – 7,4. Sulfat Koi juga memiliki area lahan yang luas untuk budidaya
ikan koi.
Ikan koi memiliki daya jual yang tinggi dipasaran. Menurut Breeder koi
yang merupakan situs jual beli koi terbesar di Indonesia harga ikan koi dengan
panjang 30 cm memiliki kisaran harga dari Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000.
Sedangkan, ikan koi yang memiliki ukuran diatas 50 cm harganya bisa berkisar
antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 12.000.000. Mengingat besarnya potensi pasar
dan tersedianya kolam koi Sulfat Koi, maka besar kemungkinan teknologi
SICHEBOL dapat meningkatkan produktifitas dari pembudidaya koi Sulfat Koi
2.3 Teknologi SICHEBOL (Physical, Chemical, and Biological Filtration
System)
SICHEBOL (Physical, Chemical, and Biologycal Filtration System)
merupakan suatu pengaplikasian teknologi tepat guna yang didesain khusus untuk
menjernihkan dan menyaring air kolam ikan koi dengan mengaplikasikan
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gabungan tiga sistem filtrasi. Sistem filtrasi secara fisika atau mekanis diperlukan
untuk menyerap suspensi zat terlarut yang tidak dapat dipisahkan melalui sistem
filtrasi secara kimia dan biologi. Sistem filtrasi secara kimiawi diperlukan untuk
mengurai dan mengkonversi senyawa yang dapat menyebabkan kematian pada
ikan. Contohnya adalah amonia dan nitrit. Kedua senyawa ini dalam jumlah
tertentu dapat menghambat maupun mengakibatkan kematian pada ikan.
Secara kimiawi SICHEBOL menggunakan 4 perlakuan yaitu penyaringan
oleh batu zeolit, batu karang, batu arang dan yang terakhir adalah reduksi sinar
UV. Batu Zeolit merupakan batuan yang bersifat mikrosporus mineral
aluminosilikat yang biasa digunakan sebagai adsorben (Silaban et al., 2012).
Zeolit dapat berfungsi sebagai menyerap dan menukar senyawa kimia yang
meracuni air seperti N2, NH3 (amonia), H2S, COD, BOD dan CO2, meningkatkan
O2, menjaga stabilitas kondisi air dan menurunkan tingkat pencemaran yang
timbul dari kotoran dan sisa pakan yang membusuk (Nurcahyono et al, 2007).
Zeolit juga berfungsi untuk menetralisir air dengan menyerap zat–zat yang dapat
mengotori air dan menyebabkan toksin pada organisme yang dipelihara. Zeolit
bekerja dengan memanfaatkan kemampuan pertukaran ion. Penggunaan zeolit
sebagai penyerap amonia sangat efektif, karena zeolit tidak berpengaruh terhadap
suhu, pH, dan desinfektan sehingga dapat menetralkan racun hasil metabolisme
(Silaban et al, 2012). Selain itu, SICHEBOL menggunakan material batu karang.
Batu karang digunakan untuk menaikkan pH air. Hal ini dikarenakan batu karang
terbuat dari kalsium karbonat yang bersifat basa (Kuncoro, 2008). Agen kimia
ketiga adalah batuan arang. Batuan arang sebagai karbon aktif yang memiliki
kemampuan menyerap racun pada air kolam. Terakhir adalah sinar UV-C, sinar
ini digunakan untuk membunuh patogen karena sinar UV-C mampu mereduksi
asam nukleat pada parasit maupun bakteri sehingga tidak mampu melangsungkan
perkembangbiakan. Desinfeksi adalah tujuan utama penerapan UV iradiasi dalam
pengolahan air (Masschelein, 2002).
Secara biologis, SICHEBOL menggunakan bioball sebagai agen pengurai
amonia dan nitrit. Bioball digunakan untuk menjebak bakteri Nitrosomonas dan
Nitrobacter, dimana kedua bakteri ini berfungsi untuk mengurai amonia dan nitrit.
Pada umumnya, sistem filtrasi air pada kolam ikan koi menerapkan sistem air
mengalir dan hanya menerapkan salah satu sistem biologi, fisika, atau kimia saja.
Pada aplikasi SICHEBOL, mengaplikasian sinar Dengan penggabungansistem
biologi, fisika dan kimia pada air kolam ikan koi, mampu mengoptimalkan proses
penyaringan dan penjernihan air yang pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas pembudidaya. Pengaplikasian teknologi ini mampu membantu
mengurangi permasalahan yang dihadapi pembudidaya ikan koi dan dapat
meningkatkan penghasilan karena ikan koi memiliki harga jual yang tinggi karena
kualitas koi yang dihasilkan.
2.4 Mekanisme Kerja Alat
Air kotor kolam akan memasuki chamber pertama sebagai tempat
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penampungan air kotor. Kemudian air kotor akan mengalir ke bawah melewati
sisi sekat memasuki chamber kedua. Sisi sekat dibuat naik turun agar kotoran air
tidak vacum berada di dasar keramik. Kemudian air kotor akan mengalir pada
chamber kedua sisi atas yang diletakkan filter matt kasar. Filter mat kasar
diletakkan pada chamber kedua agar mampu menyerap suspensi zat terlarut kasar.
Air akan terus mengalir hingga chamber kedua sisi bawah yang diletakkan batuan
zeolit. Air sisa penyaringan akan dibawa kembali melalui sekat pada chamber
ketiga sisi atas yang berisi filter halus, melewati jaring penahan air kotor akan
masuk pada sisi bagian bawah yang diletakkan bio ball. Bio ball berfungsi sebagai
rumah bakteri. Selanjutnya air yang telah mengalami empat perlakuan diatas akan
memasuki chamber keempat yang berisi batu karang. Batuan karang berfungsi
untuk menstabilkan pH air karena terdapat kapur di dalamnya. Pada chamber
keempat ini air yang dihasilkan lebih bersih dan jernih serta pHnya normal yakni
sekitar 6-7. Selanjutnya air akan memasuki Chamber kelima yang berisi kumpulan
arang. Batuan arang dapat menetralkan bau pada kolam sehingga air kolam tidak
amis.Chamber keenam berisi tempat penampungan air yang telah bersih dan
pHnya stabil. Pada chamber ini air kolam akan dilewatkan dibawah paparan sinar
UV-C 15 watt. Sinar UV-C merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk
menghilangkan jasad renik seperti bakteri, ganggang, jamur, dan patogen lainnya.
Arus air pada teknologi SICHEBOL dibentuk oleh pompa yang diletakkan pada
akhir chamber. Air bersih dari chamber 6 kemudian dialirkan menuju kolam.
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program ini dilakukan di Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang ditujukan
kepada para pembudidaya ikan koi Sulfat Koi jalan taman sulfat No. 16, waktu
pelaksanaan program ini adalah April 2015.
3.2 Tahapan Pelaksanaan
START

Studi Literatur

Pengumpulan Alat dan Bahan

Perancangan Alat

Y
END

Uji Coba

Evaluasi

Pembuatan Alat

T
3.3 Studi Literatur
Studi literatur berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian sumbersumber yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi serta menjadi
acuan dalam penulisan PKM ini agar dapat dihasilkan informasi yang lengkap,
terarah, dan terpercaya dalam penulisan serta memberikan variasi dalam
pengembangan teknologi ini.
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3.4 Pendesainan Alat
 Pendesainan Chamber Filtrasi
Filter SICHEBOL disediakan 6 chamber, seperti gambar berikut:

1m

1m

3m

KETERANGAN :
Chamber 1 : Penampungan air kotor
Chamber 2 : atas: filter mat kasar;
bawah: batuan zeolit
Chamber 3 : atas: filter mat halus;
bawah: bioball
Chamber 4 : batuan karang
Chamber 5 : batuan arang
Chamber 6 : sinar UV dan pompa

Gambar 2. SICHEBOL tampak depan
Persiapan Alat dan Bahan

Pembuatan Kerangka

Pemasangan Sekat
Filter Matt kasar dan halus, batu
Pengisian Komponen

zeolit, bio ball, batu karang, batu
arang, dan sinar UV.

Pemasangan Pompa

SICHEBOL
Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Alat



Pemilihan jenis Ultraviolet yang digunakan
Jenis lampu Ultraviolet yang digunakan adalah ultraviolet tipe C 15 watt.
Pendisainan jalur pergerakan air

Gambar 4. Jalur pergerakan air
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Disediakan enam chamber dengan 2 sekat antara chamber 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4
ke 5, dan 5 ke 6. Tiap sekat dibuat naik-turun. Sekat pertama naik dan sekat kedua
turun, hal ini dimaksudkan agar air yang tersaring lebih bersih dikarenakan gaya
grafitasi bumi. Arus air diciptakan dengan pompa kolam, diletakkan pada
chamber keenam. Pada pompa diberi pipa yang langsung dialirkan pada kolam.
Air pada chamber keenam ini berisi air bersih. Sebelum air dari pipa menyentuh
dasar atau air pada kolam, air dari pipa akan berinteraksi dengan udara. Sehingga
kandungan oksigen dalam kolam bertambah dan kolam menjadi bening atau
jernih.
 Pendesainan Pembuangan Air Kotor Kolam pada Masing-masing
Chamber

Gambar 5. Pembuangan air Kotor Chamber
Pembuangan air kotoran pada masing-masing chamber dilakukan hanya pada saat
dilakukan pengurasan air kolam. Tiap-tiap Chamber dibungkan dengan pipa
pertama ukuran 5 cm diameter 2” setelah itu dihubungkan dengan knee L.
Sambungan pipa pertama dan knee L dilakukan secara permanen. Knee L
selanjutnya dihubungkan dengan pipa kedua, tinggi pipa dapat disesuaikan,
sambungan knee L dan pipa kedua tidak dilakukan secara permanen. Jadi, jika
dilakukan pengurasan pada chamber hanya perlu membuka pipa kedua,
selanjutnya air kotor chamber akan mencari titik gravitasi terendah, sehingga air
kotor dapat dikeluarkan.
3.5 Pengumpulan Alat dan Bahan
Pendataan kebutuhan alat dan bahan sesuai kebutuhan isi chamber. Komponen
yang dibutuhkan adalah filter mat kasar, batu zeolit, filter mat halus, bioball, batu
karang, kumpulan arang, lampu UV-C dan pompa. Pemilihan komponen ditinjau
dari segi harga dan kualitas barang yang digunakan sehingga hasil yang dicapai
nantinya sesuai dengan target awal dan menyesuaikan alokasi dana.
3.6 Pembuatan Alat
Setelah melakukan pendesainan dan perencanaan alat langkah selanjutnya
membuat model sistem filtrasi tersebut sesuai dengan desain yang bisa dilihat di
lampiran. Oleh karena itu pembuatan alat harus dilakukan secara teliti dan
menggunakan standar yang telah ditentukan untuk menghasilkan alat yang
terbaik.
3.7 Pengujian
Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja masing-masing
komponen dari hasil pembuatan alat dapat berfungsi sesuai yang diharapkan,
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parameter yang perlu diuji yaitu tingkat kejernihan air (bebas dari sisa pakan,
kotoran hasil eksresi, kandungan amonia, nitrat, nitrit, dan patogen). Pengujian
akan dilakukan pada laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.
3.8 Perawatan
Perawatan SICHEBOL sangat mudah. Perawatan berkala rutin setiap harinya
hanya dengan mencuci filter mat kasar dan halus.
3.9 Sosialisasi
Tahap sosialisasi dilaksanakan di tempat mitra yaitu pembudidaya Sulfat Koi
sebagai petani ikan koi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sosialisasi tersebut
akan dilakukan secara intensif kepada para pembudidaya mulai dari pembuatan
alat, pengatur tata letak komponen , pengoperasian , dan pemeliharaan.
3.10 Monitoring
Setelah program kegiatan terealisasi, perlu diadakan monitoring untuk memantau
kemajuan produktivitas mitra usaha.
3.11 Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan SICHEBOL (Physical,
Chemical, and Biologycal Filtration System) yang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan mitra. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan program
dari awal sampai akhir dan mengidentifikasi hasil – hasil yang didapat yang
bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program.
3.12 Pembuatan Laporan Akhir
Pembuatan laporan dilakukan setelah semua tahap terselesaikan sehingga hasil
yang diperoleh dari pembuatan alat dapat dijelaskan secara rinci sesuai dengan
data yang diperoleh.
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran
1
Peralatan Penunjang
2
Bahan Habis Pakai
3
Perjalanan
4
Lain-lain
Jumlah

Biaya (Rp)
145.000
6.960.000
440.000
1.165.000
8.710.000

4.2 Jadwal Kegiatan
PJ

Bulan
No

Jenis Kegiatan
1

1.

Studi Pustaka

2

3

4

5
N
H

10

2.

Tahap Persiapan

AI

3.

4.

Tahap
Perancangan dan
Pembuatan Alat
Tahap PengujianAlat

N
H
ZA
ZA

5.

Evaluasi

AI

6.

Tahap
penyempurnaan
Penulisan laporan

N
H
S

7.

Keterangan : NH (Nestya Hariyoko); ZA (Zahwa Aisah); AI (Azarul „Izza); S
(Seluruh Anggota)
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fluctuations
2.

Poster Presentation. The A significant role of 20-22
22nd

Annual

and

Meeting biomass

attached- 2010, Thailand

International zone

Conference of the Thai performance
Society

for stability

October

on
and
of

15

Biotechnology

anaerobic

hybrid

reactor

under

hydraulic

shock

loads
3.

Oral

Presentation.

Young

November,

Scientist

Seminar.

Yamaguchi,

Yamaguchi

Jepang

University.
4.

Seminar

Nasional

6-8

PERTETA 2011

Desember

2011

di

Universitas
Padjajaran,
Jatinangor, Jawa
Barat

D. Penghargaan Dalam 10 TahunTerakhir

No

Jenis Penghargaan

1.

Outstanding

Institusi Pemberi Penghargaan

Tahun

Poster Poster Presentation. The 22nd 2010

Presentation

Annual

Meeting

and

International Conference of the
Thai

Society

for

Biotechnology
2.

Pembimbing
Medali

dari

Perak

PKM–T

Peraih DIKTI

2013

Katagori
PIMNAS

26Mataram
3.

Pembimbing
Medali
PKM-KC
Semarang

dari

Perak

Peraih DIKTI
Katagori

PIMNAS

27-

2014

16

17

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang

Jenis Bahan

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

Meteran
Sekop besar
Palu
Ember
Sekop tangan

Mengukur panjang
Mencampur semen
Merekatkan keramik
Wadah semen
Pengambilan semen
Jumlah

1
1
1
3
1

Harga
Satuan
(Rp)
2.000
70.000
28.000
15.000
30.000

Keterangan
(Rp)
2.000
70.000
28.000
15.000
30.000
145.000

2. Peralatan Habis Pakai
Jenis Bahan
Lampu Ultra
Violet tipe C
Bio Ball (sak)
Filter Matt uk.
100 x 100
(kapas saring)
Batu Ziolit
Arang Hitam
Halus
Pompa
Keramik
Pipa dan
sambungan

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

Harga
Satuan
(Rp)

Penjernih air

1

150.000

150.000

Pengurai amonia dan nitrat

1

350.000

350.000

Penyaring

2

410.000

820.000

Pengurai amonia

2 sak

70.000

140.000

Penetral racun

1 sak

50.000

50.000

Pemompa air
Sekat antar chamber dan
dinding-dinding chamber

1

900.000

900.000

50

50.000

2.500.000

25

20.000

500.000

10 sak

61.000

610.000

200
2
2

4.000
20.000
50.000

800.000
40.000
100.000
6.960.000

Sambungan air

Perekat keramik dan pembuat
chamber
Bata
Penyusun material chamber
Jaring-jaring
Pengikat bioball dan ziolit
Pegangan
Pegangan penutup
Jumlah
3. Perjalanan
Semen

Jenis Bahan

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

Pembelian
kebutuhan alat
dan bahan

Survei tempat pembelian yang
memiliki harga murah dan
membelinya

8 kali
perjalanan

Harga
Satuan
(Rp)
10.000
per
jalan

Keterangan
(Rp)

Keterangan
(Rp)
80.000
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Pemasangan alat
Pengujian alat
monitoring

Perjalanan ke lokasi mitra di
Malang
Perjalanan ke lokasi mitra di
Malang
Perjalanan ke lokasi mitra di
Malang
Jumlah

8 kali
15.000
perjalanan Perjalan
8 kali
15.000
perjalanan perjalan
8 kali
15.000
perjalanan perjalan

120.000
120.000
120.000
440.000

4. Lain - lain

Jenis Bahan
Pembuatan
modul
Penjilidan dan
penulisan
laporan
Publikasi
Dokumentasi
CD
Kertas A4

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

Harga
Satuan
(Rp)

Keterangan
(Rp)

Sosialisasi mitra

50

2.000

100.000

Keperluan monev

-

-

100.000

Sosialisasi ke publik
Print,foto,sewa tripot
Keperluan monev

10
1 rim

2.500
40.000

800.000
100.000
25.000
40.000
1.165.000
8.710.000

Jumlah
Total anggaran
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksanan dan Pembagian Tugas

No

Nama/NIM

Program
Studi

Bidang Ilmu

Alokasi
Waktu
(jam/minggu)

1

Nestya Hariyoko /
145100500111003

THP

Bioteknologi
Industri

30

2

Azarul „Izza /
145100107111035

THP

Ilmu dan Teknologi
Pangan

30

3

Zahwa Aisah /
145

THP

Bioteknologi
Industri

30

Uraian Tugas
Studi pustaka,
pengujian alat,
penulisan,
pembuatan modul,
evaluasi.
Studi pustaka,
pengujian alat,
penulisan,
pembuatan modul,
evaluasi.
Study Pustaka,
survei lokasi,
perizinan lokasi,
sosialisasi,
pengujian alat,
evaluasi
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatanana
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Lampiran 6. Desain yang akan di terapkembangkan

Gambar 1. Tampak depan

Gambar 2. Tampak samping
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Gambar 3. Tampak atas

Gambar 4. Tampak atas diputar 350 terhadap sumbu awal

Gambar 5. Desain Pembuangan Air Kotor Chamber
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Lampiran 7. Denah detail lokasi mitra kerja

Lokasi Mitra

