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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 September – 18 Oktober yang 

bertempat di Hatcheri 265  Situbondo, Jawa Timur. 

3.2  Materi dan Alat 

3.2.1  Materi 

Materi yang digunakan pada penelitian ini meliputi : telur udang vannamei 

(Litopenaeus Vannamei) ini didapatkan dari Balai Budidaya Air Payau (BBAP) 

Situbondo, pakan buatan yang digunakan dengan merek (top, rotofier, frippak) 

berasal dari pabrik, air laut yang digunakan berasal dari laut yang disedot 

menggunakan pompa dan di tampung di bak tandon sedangkan air tawar sendiri 

berasal dari sumber. 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan pada saat penelitian ini diantaranya adalah toples dengan 

volume 15 liter sebanyak 12 buah, selang aerasi, blower, batu aerasi, gelas kaca,  

timbangan analitik, thermometer, pH lakmus, planktonet. Do meter, refraktometer. 

3.3  Batasan Variabel 

a. Udang putih vanamei adalah hewan avertebrata air yang memiliki ruas-ruas 

dimana pada tiap ruasnya terdapat sepasang anggota badan. Anggota ini pada 

umumnya bercabang dua atau biramus (Elovaara, 2001). 
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b. Pakan Buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pembuatan pakan buatan sebaiknya 

didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi ikan dan udang ( Kaligis, 

2013). 

c. Pertumbuhan adalah suatu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang 

mencakup bertambahnya ukuran tubuh (Diah 2006). 

d. SR (Survival rate) adalahTingkat kelangsungan hidup dibandingkan pada saat 

tebar (%)  = { jumlah udang yang hidup / jumlah tebar} x 100 % 

(Aalimahmoudi dkk 2016). 

 3.4  Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan membandingan perbedaan pemberian pakan buatan (rotofier, top, frippak) 

terhadap perkembangan stadia larva udang vannamei (Litopenaeus Vannamei). 

Wiersma (1991) dalam Emzir (2009) mendefinisikan eksperimen sebagai suatu 

situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut 

sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Arikunto (2006) 

mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu. 

3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan  Acak Lengkap 

(RAL) atau sampel random sampling karena pengambilan anggota sampel (udang) 
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dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam 

populasi bersifat homogeny (Sugiyono, 2009). Model Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) digunakan yaitu : Yij = µ + αi + ∑ij 

Yij :  Nilai pengamatan pada perlakuan ke-I, ulangan ke-ij 

µ :  nilai rata-rata  

αi :  Pengaruh perlakuan ke-I (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-i 

dengan nilai umum) 

∑ij :  Pengaruh acak (penyimpangan yang timbul secara acak yang dialami 

setelah perlakuan ke-i pada pengamatan ke-j). (Oehlert 2010) 

3.5.1  Perlakuan 

Sebagai perlakuan dalam penelitian ini adalah pemberian jenis pakan yang 

berbeda yaitu sebagai berikut: 

1. Perlakuan A : Pemberian pakan buatan dengan merek Rotofier 1 ppm. 

2. Perlakuan B  : Pemberian pakan buatan dengan merek Top 1 ppm. 

3. Perlakuan C : Pemberian pakan buatan dengan merek Frippak 1 ppm. 

3.5.2  Denah Percobaan 

Pada penelitian ini dilakukan perlakuan sebanyak 3 kali dan ulangan 

sebanyak 4 kali sehingga terdapat 13 unit percobaan dengan skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Denah Percobaan 
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Keterangan :  

A, B,C dan D  : Ulangan 

1, 2, dan 3 : Perlakuan 

3.6  Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan harus melakukan tahapan-tahapan penelitian agar 

pada saat pelaksanaan berjalan dengan lancar. Adapun tahapan-tahapan nya 

sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

3.6.1  Persiapan Media 

Sebelum melakukan penelitian harus mempersiapkan wadah dan media 

untuk pemeliharaan udang vanamei. Langkah pertama yaitu sterilisasi wadah yang 

akan digunakan menggunakan kaporit, kemudian cuci kembali dengan air sabun 

sampai tidak tercium lagi bau dari kaporit tersebut, lalu jemur di bawah terik 

matahari supaya wadah kering dan terhindar dari kuman serta bakteri. Langkah 

selanjutnya adalah strerilisasi media yang akan digunakan yaitu air laut. Air laut 

diendapkan dan disaring menggunakan filter khusus agar kotoran dapat tersaring 

dengan bersih. 

Setelah air di tampung dibak pengendapan selanjutnya air di saring kembali 

menggunakan filter kemudian air dituangkan kedalam wadah penelitian yang 
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sebelumnya sudah diberikan aerasi, pada pemasangan aerasi juga harus di atur  agar 

aerasi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kecil sehingga suplai oksigen pada 

larva udang vannamei terpenuhi dan juga posisi batu aerasi tidak boleh sampai 

menyentuh dasar wadah penelitian agar kotoran dapat mengendap sehingga air 

dapat terjaga kualitas airnya. Untuk pengecekan aerasi harus di perhatikan setiap 

hari agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan larva kekurangan oksigen 

sebab jika aerasi tidak berfungsi maka dapat menyebabkan kematian pada larva 

udang vannamei.. 

3.6.2  Persiapan Pakan 

Sebelum melakukan penelitian kita harus mempersiapkan ketersedian pakan 

bagi benur dari pakan buatan ( top, rotofier dan frippak) agar pada saat penelitian 

tidak terjadi kendala salah satunya kekeurangannya pakan untuk pakan buatan 

sendiri menggunakan pakan dari pabrikan dan juga selalu memperhatikan ukuran 

pakan yang akan diberikan.  

3.6.3  Persiapan Benur 

Untuk benur yang digunakan pada saat penelitian berasal dari Balai Budidaya 

Air Payau (BBAP) Situbondo tetapi masih berupa telur, sedangkan untuk penetasan 

dilakukan didalam wadah penelitian langsung dengan kepadatan 400 per 9 liter air. 

3.6.4  Perlakuan benur  

Telur udang vannnamei yang telah menetas diberi makan dengan frekuensi 2 

jam sekali dan harus tepat waktu agar mengurangi kemungkinan udang memakan 

sesama atau kanibalisme, untuk jumlah pakan yang di berikan masih dengan cara 

adhlibitum. 
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3.6.5  Pemeliharaan 

Telur yang digunakan pada saat penelitian didapatkan dari Balai Budidya 

Air Payau  (BBAP) Situbondo. Penetasan telur dilakukan didalam bak pemeliharan 

yang telah diberi aerasi yang kencang agar telur tidak mengendap didasar dan tidak 

menumpuk, sehingga tingkat penetasan telur cukup tinggi. 

Penebaran sendiri dilakukan pada pagi hari bertujuan untuk menghindari 

perubahan suhu yang terlalu signifikan sehingga naupli yang ditebar mudah 

beradaptasi terhadap lingkungan baru, sebelum ditebar naupli dilakukan 

perhitungan dengan cara sampling menggunakan wadah berbentuk mangkok 

berwarna putih dengan volume 500 cc dan dihitung kepadatan, selama perhitungan 

diusahakan dilakukan secara cepat sebab naupli masih rentan terhadap perubahan 

suhu dan juga naupli memerlukan oksigen yang cukup. 

Hal ini sesuai dengan SNI Benih Udang Vaname (01-7252-2006), 

Perhitungan nauplius dilakukan dengan cara sampling yaitu dengan mengambil 10 

ml sampel naupli dalam baskom dan dihitung kepadatannya. Selama proses 

pemanenan berlangsung, kualitas naupli yang dihasilkan cukup baik, terlihat dari 

warna naupli yang berwarna oranye kemerahan, fototaksis positif, bergerak aktif 

dan sifatnya yang mengumpul diatas permukaan.  

 Untuk pengukuran kualitas air dilakukan pada pagi dan sore hari seperti 

suhu, Ph, dan salinitas. 

3.6.5 Pengamatan 

Untuk pengamatan dilakukan setiap hari dari segi kualitas air maupun dari 

tingkat perkembangan stadia larva udang vannamei (litopaneus vannamei) serta 
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mencatat semua perubahan dari awal pemeliharan sampai panen, dan juga kendala-

kendala yang menghambat pada saat penelitian. 

3.7  Parameter Uji 

3.7.1 Parameter Utama 

3.7.1.1 Perkembangan Stadia Udang Vannamei 

Data yang diambil pada saat penelitian perkembangan stadia udang vanname 

adalah perubahan stadia larva dan keaktifan larva tersebut. Perkembangan larva 

yang dimaksud ini dimulai dari stadia zoea sampai PL-9 kemudian diberikan nilai 

skor sesuai perubahan stadia larva udang vannamei sedangkan untuk melihat 

keaktifan larva tersebut hanya melihat pergerakan di dalam wadah sampel di bawah 

cahaya. 

Rumus yang digunakan pada saat perhitungan jumlah larva persetiap wadah 

penelitian adalah : 

 

 

Adapun teknis pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Sampel larva diambil dengan menggunakan mangkuk dengan volume 1 

liter. 

b) Mengamati larva di bawah cahaya  

c) Mengamati keaktifan dari pergerakan larva. 

d) Mengamati di bawah mikroskop 

Rata – rata perliter x volume wadah budidaya 
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e) Mengamati perkembangan stadia larva berdasarkan tahapan perkembangan

atau perubahan morfologi larva.

f) Mengamati sebanyak 2 kali sehari yaitu pada pukul 09.00 dan pukul 17.00.

Untuk perkembangan satiap stadia larva udang vannamei adalah sebagai berikut 

: 

a. Stadia Naupli

Udang masih belum memiliki system pencernaan sempurna dan masih

memiliki cadangan makanan berupa kuning telur sehingga ydang masih belum 

membutuhkan makanan dari luar. 

b. Stadia Zoea

Stadia ini terjadi setelah naupli ditebar di bak pemeliharaan sekitar 15-24 jam.

Larva sudah berukuran 1,05 – 3.30 mm. pada stadia ini benih mengalami moulting 

sebanyak 3 kali, yaitu stadia zoea 1, zoea 2, zoea 3. Lama waktu pergantian kulit 

sebelum memasuki stadia berikutnya (mysis) 4 – 5 hari. Pada stadia ini benih udang 

di beri pakan alami berupa Artemia. 

c. Stadia Mysis

Pada stadia ini benih sudah menyerupai bentuk udang yang mencirikan sudah

terlihat ekor kipas (uropoda) dan ekor (telson). Benih pada stadia ini sudah mampu 

menyantap pakan fitoplankton  dan zooplankton. Ukuran larva sudah berkisar 3,50 

– 4,80 mm. Stadia ini memiliki substadia, yaitu mysis 1, mysis 2. Mysis 3 yang

berlangsung selama 3 – 4 sebelum masuk stadia post larva. 
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d. Stadia postlarva 

Pada stadia ini benih udang sudah tampak seperti udang dewasa dan sudah 

mulai bergerak lurus kedepan. (Haliman, 2005). 

3.7.1.2 Sintasan Larva 

  Pada akhir pemeliharaan larva dilakukan perhitungan jumlah larva untuk 

menentukan nilai sintasan atau tingkat kelangsungan hidup (Survival Rate/SR) 

larva. Untuk mempermudah perhitungan maka digunakan metode perhitungan 

volumetrik. 

 Rumus yang digunakanuntuk menghitung sintasan atau tingkat 

kelangsungan higup larava adala sebagai berikut; 

 

 

Keterangan : 

SR : Sintasan/ Suvival Rate 

Nt : jumlah larva yang hidup pada akhir pengamatan (ekor). 

No : jumlah larva pada awal pengamatan (ekor). 

3.7.2  Parameter Penunjang 

Untuk parameter kualitas air sendiri dilakukan pengukuran sebanyak dua kali 

sehari yaitu pagi dan sore hari. Pengukuran kualitas air meliputi : suhu air 

menggunakan thermometer, pH air menggunakan pH lakmus, salinitas air 

menggunakan refractometer. 

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁0
× 100% 
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3.8  Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dilakukan uji normalitas dengan uji 

Saphiro-Wilk selanjutnya dilakuakan homogeneity of varience, jika α < 0.05 maka 

data tidak normal kemudian dilakukan uji statistic non parametik Kruskal Wallis. 

Jika α ≥ 0,05 maka data normal dan variasi setiap sampel homogeny, selanjutnya 

dilakukan uji statistik parametrik One Way Anova dengan derajat kepercayaan 95% 

( α ≤ 0,05 ). Bila α ≤ 0,05 maka secara statistik disebut bermakna, bila ≥ 0,05 maka 

hasil perhitungan tersebut tidak bermakna, jika didapatkan hasil yang bermakna 

dilanjutkan dengan uji statistik Multiple Comparisons (Past hoc test) jenis 

Bonferroni untuk melihat signifikan antar kelompok. 

 

 

 

 

 




