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BAB III. MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2017, bertempat 

di Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian pengaruh pemuasaan udang galah ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Alat yang digunakan 

Nama Alat Keterangan 

Timbangan Analitik Untuk pengukuran bobot udang galah 

DO Meter Untuk mengukur kadar oksegen terlarut 

Termometer Untuk mengukur suhu 

Timbangan Untuk mengukur berat pakan 

Steroform Sebagai wadah berukuran Panjang 50 x lebar 20 cm 

tinggi 20Cm 

Airator Untuk mensuplay oksigen terlarut 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian pengaruh pemuasaan udang galah ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Bahan yang digunakan 

Nama Bahan Keterangan 

Tokolan 2 udang galah Ukuran 3-5cm sebanyak 360 ekor 

Air Tawar Sebagai media pemeliharaan 

Pellet Pakan komersil dengan kandungan protein 30% 

Jaring Sebagai penutup wadah pemeliharaan. 
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3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

menggunakan RAL, yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh 

suatu perlakuan/ tindakan/ treatment dengan menggunakan perlakuan yang berbed, 

mengacu pada percobaan sebelumnya dalam 5 perlakuan berbeda dan 1 sebagai 

kontrol. 

3.3.1 Rancangan 

 Penelitian ini menggunakan Rangkaian Acak Lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan tersebut didasarkan pada hasil uji 

pendahuluan sebelumnya dengan judul “Pertumbuhan dan Efisiensi Pakan Ikan Nila 

(Oreochromis niloticus) yang Dipuasakan secara Periodik” yaitu periode pemuasaan 

satu hari (Srimulyani, 2014). Rancangan penelitian disajikan pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Rancangan Penelitian 

Perlakuan Keterangan 

P0 Pemberian pakan tanpa pemuasaan 

P1 1 hari dipuasakan 1 hari diberi pakan 

P2 1 hari dipuasakan 2 hari diberi pakan 

P3 1 hari dipuasakan 3 hari diberi pakan 

P4 1 hari dipuasakan 4 hari diberi pakan 

P5 1 hari dipuasakan 5 hari diberi pakan 
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3.3.2 Denah Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Denah Percobaan 

Keterangan : 

P1-P5 : Perlakuan 

U1-U3 : Ulangan 

PK : Kontrol 

Total perlakuan dalam penelitian ini berjumlah 6 termasuk kontrol dengan 3 

ulangan per pelakuannya, menjadikan wadah yang dibutuhkan pada penelitian ini 

berjumlah 18 buah, dengan ketentuan bahwa pada setiap wadah tokolan udang galah 

diberikan sebanyak 20 ekor, sehingga jumlah tokolan yang dibutuhkan dalam 

penelitian sebanyak 360 ekor.  

3.3.3 Batasan Variabel 

 Parameter utama yang diteliti adalah laju pertumbuhan harian, pertumbuhan 

bobot mutlak, menghitung bobot rata - rata pada awal pemeliharaan dan bobot 

rata – rata pada akhir pemeliharaan. 

 Pakan yang digunakan adalah pakan komersil dengan kandungan protein 30%. 

P1,U1 P4,U3 P2,U2 P5,U1 P3,U3 P2,U1 

P3,U2 P5,U3 PK,U1 P4,U2 P1,U2 PK,U3 

P5,U2 P1,U3 P3,U1 PK,U2 P2,U3 P4,U1 
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 Masa pemeliharaan 30 hari dengan menghitung pertumbuhan dan konsumsi 

pakan. 

 Perhitungan bobot dan kebutuhan pakan dilakukan setiap 10 hari sekali.  

 Batas jika terjadi kematian masal adalah 2 hari untuk diganti yang baru dan jika 

terjadi lewat 2 hari akan dilakukan penelitian ulang. 

 Pakan yang diberikan bobot 5% dari biomassa selama masa pemeliharaan. 

 Parameter pendukung kualitas air berupa pH, suhu dan DO dianalisis secara 

diskriptif. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

 Mempersiapkan wadah berupa akuarium dengan ukuran panjang 50, lebar 20  

dan tinggi 20 cm yang awalnya dicuci bersih dengan sabun dan air. 

 Menata akuarium sesuai dengan denah penelitian. 

 Menyiapkan selter berupa jaring apartemen yang nantinya dimasukkan 

kedalam akuarium sebagai rumah untuk bersembunyi. 

 Mengisi wadah dengan air tawar dengan ketinggian air 1/3 atau 15cm. 

 Memasukkan airasi untuk mensuplay oksigen kedalam air. 

 Menyiapkan 20 tokolan  udang galah untuk setiap akuarium yang berjumlah 

18 buah total yang diperlukan 360 ekor dengan panjang 3-5 dan bobot hampir 

seragam. 

 Menghitung bobot tokolan untuk mengetahui berat pakan yang diberikan per 

hari dengan biomasa 5%. 
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 Mengaklimatisasi tokolan udang galah agar mampu beradaptasi dengan 

perairan selama 10-20 menit. 

 Menutup akuarium dengan jaring agar media penelitian tidak terganggu. 

3.4.2 Pelaksanaan 

 Pengukuran kualitas air berupa pH, suhu, DO dilakukan setiap pukul 07.00 

dan 13.00. Alat yang digunakan berupa pH Pen, Termometer dan DO Meter 

dicatat pada lembar pengontrolan kualitas air. 

 Pemberian pakan dilakukan setiap pukul 08.00 dan 16.00 . Pakan yang 

digunakan adalah pakan komersil dengan kandungan protein 30% dicatat di 

lembar pengontrolan pemberian pakan. 

 Pengiponan air dilakukan 1 minggu sekali dengan pengurangan air sebagian 

(50%) untuk menjaga air dalam kondisi baik. 

 Pengukuran berat untuk mengetahui pertumbuhan dilakukan diawal dan setiap 

10 hari dalam waktu 30hari penelitian. 

3.4.3 Pengambilan Data 

1. Laju Pertumbuhan Harian 

 Pengukuran tubuh hewan uji dilakukan pada awal dan akhir pemeliharaan 

menggunakan timbangan analitik. Laju pertumbuhan harian dihitung untuk 

mengetahui presentase pertambahan bobot setiap harinya selama pemeliharaan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju perhitungan harian menurut Effendi 

(2002) adalah:  
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In Wt – In Wo 

LPH = --------------------- X 100 % 

t 

Keterangan : 

LPH = Laju pertumbuhan harian (%) 

Wt = Bobot rata-rata udang pada akhir pemeliharaan(g) 

Wo = Bobot rata-rata udang pada awal pemeliharaan (g) 

t  = Waktu pengamatan (hari) 

2. Pertumbuhan Bobot Mutlak 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan bobot mutlak 

dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. Pertumbuhan Bobot Mutlak 

dihitung untuk mengetahui pertambahan bobot hewan uji selama waktu pemeliharaan 

menurut Effendie (2002) adalah : 

Wm = Wt – Wo 

Keterangan : 

Wm = Bobot mutlak (g) 

Wt = Bobot rata-rata individu pada waktu t (g) 

Wo = Bobot rata-rata individu pada awal percobaan (g) 

3. Efisiensi Pemberian Pakan 

 Perhitungan efisiensi pemberian pakan digunakan untuk mengetahui besarnya 

rasio perbandingan antara pertambahan bobot udang yang didapatkan dengan jumlah 

pakan yang dikonsumsi oleh udang. Semakin besar nilai pertambahan bobot udang 
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maka efisiensi pakan semakin besar. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

efisiensi pakan menurut Afrianto dan Evi (2005) adalah : 

Wt - Wo 

EPP = -------------------------- X 100 % 

F 

Keterangan : 

EPP = Efisiensi pemberian pakan (%) 

F = Jumlah pakan yang dihabiskan selama pemeliharaan (g) 

Wt = Biomassa akhir (g) 

Wo = Biomassa awal (g) 

4. Kelangsungan Hidup 

 Tingkat kelangsungan hidup udang dihitung untuk mengetahui prosentase 

kelangsungan hidup. Rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase 

kelangsungan hidup udang uji menurut Effendie (2002) : 

   Nt 

SR = ------- X 100% 

   No 

Keterangan : 

SR : Survival Rate (%) 

Nt : Jumlah udang akhir pemeliharaan 

No : Jumlah udang awal pemeliharaan 

5. Kualitas Air 

 Pengukuran parameter kualitas air ini dilakukan sebagai parameter penunjang 

dalam penelitian pemuasaan udang galah. Pengukuran parameter kualitas ini untuk 

mengetahui kondisi fisika - kimia pada media pemeliharaan air selama 30 hari 
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penelitian. Pengukuran fisika - kimia air yang diukur meliputi suhu, ph dan DO. 

Dalam pengukuran kualitas air berupa pH, suhu, DO dilakukan setiap pukul 07.00 

dan 13.00. Alat yang digunakan berupa pH Pen, Termometer dan DO Meter dicatat di 

lembar pengontrolan kualitas air. 

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Parameter Utama 

 Paremeter utama dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan uang galah, analisis 

pertumbuhan, analisis pertumbuhan yang dipuasakan secara periodik dengan 5 

perlakuan dan 1 kontrol.  

a) Pengukuran Pertumbuhan  

Pengukuran pertumbuhan meliputi perhitungan laju pertumbuhan harian, 

pertumbuhan bobot mutlak dan tingkat kelangsungan hidup. Penghitung pertumbuhan 

laju pertumbuhan harian dan pertumbuhan bobot mutlak menggunakan bantuan alat 

yaitu timbangan analitik dan perhitungan analisis diakhir penelitian sesuai rumus. 

b) Pengukuran Efisiensi Pakan 

Pengukuran pakan meliputi perhitugan pemberian pakan dan efisiensi 

pemberian pakan. Pemberian pakan pada tokolan udang galah menggunakan 5% 

biomassa dengan mengacu kebutuhan pakan perhari sesuai dengan bobot. Efisiensi 

pemberian pakan dengan menghitung secara analisis diakhir penelitian. 

3.5.2 Parameter Penunjang 

 Parameter Penunjang adalah data yang membantu dalam menganalisis 

parameter utama seperti kualitas air. Kualitas air yang diukur berupa pH 
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menggunakan alat pengukuran bernama pH Pen, DO menggunakan alat pengukuran 

bernama DO Meter dan Suhu menggunakan alat pengukuran bernama termometer.  

3.6 Analisis Data 

 Data pertumbuhan, efisiensi pakan dan kelangsungan hidup dianalisis secara 

statistic pada tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan analisis sidik ragam. 

Jika data menunjukkan pengaruh nyata, dilakukan uji lanjut berdasarkan nilai 

koefisien keragaman (Hanafiah, 2010). Alat bantu pengolahan data statistik 

menggunakan progam Microsoft Excel dan data kualitas air dianalisis secara 

deskriptif. 

 

 


