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BAB III 

 MATERI DAN METODE  

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal  26 Agustus 2017 sampai 30 

September 2017 bertempat di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian – 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi 

Materi atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini tersaji dalam 

tabel. 

Tabel  2. Materi yang akan digunakan dalam penelitian. 

No. Materi Kegunaan 

1 Lobster air tawar (Cherax 

quadricarinatus) 

        Sebagai objek kegiatan penelitian 

2 Bayam 

(Amaranthustricolor) 

Sebagai bahan ekstrak untuk ditamh 

bakan pada pakan 

3 Pakan Sebagai asupan nutrisi untuk lobster  

4 Air tawar Sebagai media pemeliharaan serta 

pengencer ekstrak bayam 

5 Ethanol 80% Sebagai pelarut 

3.2.2 Alat 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini tersaji dalam tabel . 

Tabel 3. Alat yang akan digunakan dalam penelitian 

No.         Alat                   Kegunaan 

1 Timbangan digital Untuk mengukur bahan yang akan 

digunakan 

2 Blender Untuk merajam daun bayam 

3 Gelas ukur Sebagai wadah perendaman sampel 
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No.         Alat                   Kegunaan 

4 Spatula Sebagai Pengaduk 

5 Aquarium Sebagai wadah pemeliharaan 

6 Beaker glass Untuk wadah mengaduk cairan 

7 Aerator Untuk melarutkan oksigen dalam air 

8 Spray bottle Untuk menyemprotkan ekstrak  

9 Magnetik stirrer Untuk menghomogenkan sampel 

10 Rotary evaporator Untuk mengentalkan sampel 

11 Selang Untuk membuang kotoran dalam dasar 

aquarium 

12 DO meter Untuk mengukur kandungan oksigen 

13 pH meter Untuk mengukur kadar keasaman 

14 

15 

Thermometer 

Paralon 

Untuk mengukur suhu 

Untuk shellter lobster air tawar 

   

3.3 Batasan Variabel 

1. Tanaman bayam (Amaranthus tricolor) adalah tanaman sayuran yang dikenal 

dengan nama ilmiah Amaranthus spp. Pada penelitian ini tanaman bayam 

yang digunakan adalah daun serta batangnya saja. Kata “amaranth” dalam 

bahasa Yunani berarti  “everlasting” (abadi) (Purnamisari, 2012) 

2. Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) adalah jenis lobster  air tawar 

yang berasal dari Australia (Rouse, 1997 dalam Akbar, 2008). Lobster ini 

juga merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis 

tinggi, baik untuk lobster konsumsi maupun lobster hias  (Wiyanto dan 

Hartono, 2003 dalam Wahono, 2013). Untuk penelitian lobster didapatkan 

dari Mojokerto dengan ukuran 2 -3 inch 

3. Sintasan atau kelangsungan hidup adalah perbandingan tingkat 

kelulushidupan udang pada akhir pemeliharaan dan jumlah udang yang hidup 

pada awal pemeliharaan yang dinyatakan dalam persen (%) (Effendi, 2000 

dalam Kurniawan, 2017) 
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4. Pertumbuh adalah ukuran panjang ataupun berat dalam satu waktu (Priatna 

2004). Pada penelian ini pertumbuhan hanya meliputi bobot mutlak serta 

panjang mutlak. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yang 

pada dasarnya mengadakan percobaan untuk melihat hasil. Hasil percobaan akan 

menegaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variabel-variabel yang 

diselidiki. 

3.4.1 Rancangan Penelitian 

Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) karena menurut 

(Mattjik dkk, 2002) rangkaian acak lengkap akan tepat karena kondisi percobaan 

yang digunakan relatif homogen.  

3.4.2 Perlakuan Percobaan 

Kelana (2017), menjelaskan bahwa suplementasi ekstrak daun murbei (Morus 

alba L.) pada pakan udang windu (Penaeus monodon), dengan dosis 30% 

menunjukkan hasil yang paling baik. Berdasarkan hasil tersebut, maka menjadi 

acuan penelitian ini, dengan menggunakan 3 perlakuan dan 1 kontrol dengan 4 kali 

ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah suplementasi ekstrak daun bayam pada 

pakan lobster air tawar, yaitu : 

1. Perlakuan A : Pemberian ekstrak pada pakan dengan dosis 20 % 

2. Perlakuan B : Pemberian ekstrak pada pakan dengan dosis 30 % 

3. Perlakuan C : Pemberian ekstrak pada pakan dengan dosis 40 % 

4. Perlakuan K : Kontrol 
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3.4.3 Denah Penelitian 

Denah penelitian yang digunakan dalam perlakuan suplementasi ekstrak 

bayam pada pakan lobster air tawar, dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Denah Penelitian. 

Keterangan : 

A, B, C, K (Kontrol)  : Perlakuan 

1, 2, 3, 4    : Ulangan 

3.5 Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa variansi 

(ANOVA) untuk menentukan pengaruh atau tidak perlakukan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilakukan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk menentukan perlakukan yang optimal pada taraf kepercayaan 95% 

sampai 99% dan untuk membandingkan nilai antar perlakukan dan hasil tabel sidik 

ragam yang menunjukkan berbeda nyata antar perlakuan hasil dari penelitian 

diuraikan secara deskriptif. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Media 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuarium kaca berukuran 

60x30x20 cm sebanyak 16 unit dengan ketinggian air 15cm. Akuarium dan paralon 

sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu, sampai akuarium bersih dan kering. 

Peletakan wadah penelitian diletakkan sesuai denah percobaan. Setelah akuarium 

kering diisikan air tawar yang telah di endapkan selama 24 jam dan dimasukkan 

paralon ukuran 1½ dim dengan jumlah sebanyak 10 buah. Selanjutnya pada masing-

masing wadah dilengkapi dengan aerasi untuk meningkatkan kandungan oksigen 

terlarut, kemudian didiamkan selama 24 jam. Sebelum bibit lobster di tebar, terlebih 

dahulu dilakukan pengukuran kualitas air (suhu, DO dan pH) untuk mengetahui 

apakah kondisi air dalam akuairum sudah layak untuk pemeliharaan lobster. 

3.6.2 Pembuatan Ekstrak 

Pembuatan ekstrak bayam pada penelitian ini, dilakukan dalam dua tahap. 

Tahap pertama adalah pembuatan simplisia, dan tahap kedua adalah ekstraksi. 

Untuk pembuatan simplisia pada penelitian ini menggunakan metode dari 

Dyahariesti (2016), yakni dengan mencuci bayam menggunakan air mengalir 

sampai bersih, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari secara tidak langsung 

dengan ditutup kain hitam (waring) yang bertujuan agar daun-daun lain yang 

berjatuhan tidak tercampur pada bayam yang sedang dijemur. Setelah kering, 

bayam tersebut kemudian dibuat serbuk dengan cara diblender. 
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Tahap kedua adalah ekstraksi dengan metode maserasi Raharjo (2013) 

menjelaskan bahwa simplisia bayam yang sudah dijadikan serbuk ekstraksi dengan 

menggunakan metode maserasi atau dengan cara perendaman menggunakan larutan 

etanol 80%, dengan perbandingan 1:1 selama 3 hari dalam wadah kaca gelap yang 

bertujuan agar ekstrak tidak bereaksi ketika terkena sinar matahari.. Langkah 

selanjutnya dilakukan pemisahan endapan dan cairan ekstrak menggunakan kertas 

saring, tahap terakhir yaitu melakukan evaporasi dengan alat rotary evaporator pada 

suhu 40oC hingga didapatkan pasta berupa ekstrak kental. 

3.6.3 Persiapan Pakan Uji 

Penelitian ini menggunakan 4 macam dosis ekstrak bayam. Ekstrak bayam 

diencerkan menggunakan air sesuai dosis, yaitu 20 %, 30 %, 40 % dan 0 % sebagai 

kontrol, dengan volume akhir (V2) 50 ml. Dengan jumlah ekstrak pada perlakuan 

yaitu 20% (10ml), 30% (15ml) dan 40% (20ml) Pakan yang digunakan adalah pellet 

udang dengan kandungan protein > 28%. Penambahan dilakukan dengan metode 

semprot (sprayer) yaitu dengan cara menyemprotkan ekstrak yang sudah 

diencerkan pada pakan pellet secara merata atas dan bawah serta dilakukan 

pembalikan pakan yang bertujuan agak ekstrak tercampur merata, masing-masing 

0,5 kg dengan jarak 10 cm dari pakan. Setelah penyemprotan pakan kemudian di 

angin-anginkan selama ± 5 menit untuk mengurangi kelembapan, setelah itu pakan 

diberikan ke lobster atau disimpan di tempat yang kering atau dengan suhu ruang. 
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3.6.4 Persiapan Lobster 

Lobster uji yang akan digunakan yakni bibit lobster yang berasal dari petani 

sekitar Mojokerto Jawa Timur, berumur 2 - 3 bulan dengan panjang rata-rata 2 -3 

dan inci berat 5 – 6 gram. Sebelum digunakan untuk eksperimen, bibit lobster 

terlebih dahulu di aklimatisasi pada suhu air yang baru dalam media penelitian, 

yakni ditebar 10 ekor tiap akuarium selama 3 hari. Setelah masa aklimatisasi selesai, 

lobster dipuasakan selama 24 jam untuk menghilangkan sisa pakan di dalam tubuh. 

Sebelum penelitian dimulai, bibit terlebih dahulu ditimbang berat dan diukur 

panjang tubuhnya untuk menyesuaikan kebutuhan pakan yang akan diberikan. 

3.6.5 Pemeliharaan Lobster Air Tawar 

Lobster uji dipelihara 35 hari , dan diberi pakan yang sudah disuplementasi 

ekstrak bayam sebanyak  5% dari berat biomassa dengan frekuensi 2 kali sehari 

yaitu pukul 08.00 WIB sebanyak 25 % dan sore pada pukul 17.00 WIB sebanyak 

75 %. Penyifonan dilakukan setiap hari pukul 16.00 WIB dengan cara mengganti 

air sebanyak 10% dari volume air dengan air baru,dan pengambilan sisa pakan 

lobster yang tidak termakan. Sampling dilakukan setiap 7 hari sekali untuk 

mengukur pertumbuhan dan penyesuaian kebutuhan pakan, sedangkan pengukuran 

kualitas air yakni suhu dan pH dilakukan setiap 2 kali sehari pagi dan sore, untuk 

DO akan diukur 2 kali dalam selang waktu 2 hari pagi dan sore. 

3.7 Parameter Yang Diamati 

3.7.1 Parameter Utama 
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a. Pertumbuhan

 Bobot

Pertumbuhan bobot benih diukur dengan menggunakan timbangan.

Pertumbuhan mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Effendi (2000)

Sebagai berikut:

G= Wt - Wo

Dimana : G = pertumbuhan bobot mutlak (g)

Wt  = Bobot tubuh akhir (g) 

Wo = Bobot tubuh awal (g) 

 Panjang

Prihadi (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan panjang mutlak adalah

perubahan panjang yang terjadi selama perlakuan yang di hitung

menggunakan rumus berikut:

PM= Lt-Lo

Keterangan :

PM   = Pertumbuhan panjang mutlak (cm) 

Lt     = Panjang rata-rata akhir (cm) 

Lo    = Panjang rata- rata awal (cm) 

b. Sintasan

3.7.2 Parameter Penunjang 

 Parameter penunjang pada penelitian ini adalah pengukuran kualitas air. 

Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, pH dan DO. Pengukuran dilakukan 

Jumlah Lobster Yang Hidup Akhir

Jumlah Lobster Yang Hidup Awal
Presentase Sintasan= X 100%
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2 kali sehari pagi dan sore untuk suhu dan pH, sedangkan untuk DO diukur 2 kali 

dalam selang waktu 2 hari yaitu pagi dan sore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




