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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 26 November – 27 Desember 

2016 bertempat di Laboratorium Perikanan, Laboratorium Nutrisi Fakultas 

Pertanian – Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang dan UPT 

Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil Pasuruan. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Daun Murbei (Morus alba L) 

• Benih Udang Windu (Penaeus monodon) PL 15 dengan jumlah 360 ekor 

• Air Laut yang sudah di treatmen 

• Metanol pro analis 80%  

• Pakan Buatan 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Timbangan Analitik 

• Blender 

• Gelas Ukur 

• Rotary Evaporator 

• Corong pisah 

• Selang sifon 

• DO meter 
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• Kertas Lakmus 

• Aquarium  berjumlah 24 dengan ukuran 60 x 30 x 30 

• Semprotan 

• Beaker glass 

• Aerator 

• Refraktometer  

• Toples  

3.3 Batasan Variabel 

1. Daun Murbei adalah daun dari class magnoliopsida termasuk tumbuh 

dikotil memiliki ciri tulang daun menyirip atau menjari dan memiliki akar 

tunggang  (Anonim 2010). 

2. Udang Windu (Penaeus monodon) adalah udang dari spesies penaeus 

monodon digolongkan kedalam famili penaeidae termasuk dalam udang 

laut dan berasal dari kelas crustacea (Anonim 2004). 

3. Pertumbuhanadalah ukuran panjang ataupun berat dalam satu waktu 

(Priatna 2004). 

4. Kelangsungan Hidup adalah perbandingan antara jumlah individu yang 

hidup pada akhir periode pemeliharaan dan jumlah individu yang hidup 

pada awal periode pemeliharaan dalam populasi yang sama (Effendie 

2000). 

5. Moulting adalah proses pergantian cangkang pada hewan Crustacea udang, 

kepiting, lobster, dll. Terjadi ketika ukuran daging bertambah besar 

sementara eksoskeleton tidak bertambah besar karena eksoskeleton 
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bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan hewan ini akan melepaskan 

eksoskeleton lama dan membentuk kembali. (Anonim 2014). 

6. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zak 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dengan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan (Anonim, 2002). 

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 variable-variabel yang 

diselidiki. 

3.4.1 Rancangan Penelitian 

 Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) karena 

kondisi percobaan yang digunakan relatif homogen (Mattjik  et al.,2002). Metode 

Rancangan Acak Lengkap yang digunakan yaitu : 

Yij = µ + ai + Σij 

Dimana : 

Yij= nilai pengamatan pada perlakuan ke-I, ulangan ke-ij 

µ =nilai rata-rata perlakuan 

ai=pengaruh perlakuan ke-I (merupakan selisih nilai tengah perlakuan ke-I dengan 

nilai umum tengah) 

Σij= Pengaruh acak (penyimpangan yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 
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3.4.2 Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Perlakuan 

yang digunakan adalah Suplementasi daun murbei melalui pakan buatan yaitu : 

• A  : Pemberian ekstrak dalam pakan dengan dosis 20 % ekstrak 

• B  : Pemberian ekstrak dalam pakan dengan dosis  25 % ekstrak 

• C : Pemberian ekstrak dalam pakan dengan dosis  30 % ekstrak 

• D : Pemberian ekstrak dalam  pakan dengan dosis 35 % ekstrak 

• E : Pemberian ekstrak dalam pakan dengan dosis 40 % ekstrak 

• F : Pemberian ekstrak dalam pakan dengan dosis  0 % ekstrak 

 Dosis yang digunakan pada penelitian kali ini mengacu pada penelitian 

(Yushita Fujaya ., et al 2011)  dengan dosis 32,375 mg vitomolt/kg pakan. 

Rumus perhitungan ulangan pada Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

(Sastrosupadi, 2002). Ulangan pada RAL di dapatkan dari hasil hitungan berikut : 

Diperoleh  dari : Derajat bebas galat RAL ≥ 15 

 

Keterangan : 

t = banyaknya perlakuan 

n = banyaknya ulangan 

diketahui jumlah perlakuan 5 dan 1 kontrol 

t (n-1) ≥ 15 

6 (n-1) ≥ 15 

6n – 6 ≥ 15 

6n ≥ 21 → n = 21/6 = 3,5  

Jadi banyaknya ulangan = 3,4 maka dipakai 4 ulangan 

t(n-1) ≥ 15 
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Denah Percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A, B, C, D, E    : Perlakuan 

K    : Kontrol  

1, 2, 3, 4   : Ulangan 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Ekstraksi Daun Murbei 

Untuk mendapatkan hormone moulting pada tanaman murbei dilakukan 

ekstraksi daun murbei (Herlinah dkk 2014). 

• Daun murbei dikoleksi dalam keadaan segar, kemudian daunnya 

dikeringkan pada suhu 27oC – 30oC. 

• Isolasi dan pemurnian ecdysteron daun murbei dilakukan dengan cara 

maserasi. 

• Daun murbei kering ditimbang, lalu dihaluskan menggunakan blender. 
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• Diesktraksi menggunakan pelarut metanol proanalis 80% dengan lama 

perendaman 3 x 24 jam untuk mendapatkan ekstrak kasar. 

• Ekstrak kasar yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator 

hingga kering berwarna hijau ke hitaman. 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. 

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat bekhasiat yang tahan pemanasan 

maupun yang tidak tahan pemanasan (Departemen Kesehatan RI, 2000 : 10). 

3.5.2  Persiapan Wadah dan Media Pemeliharaan 

Sebelum digunakan akuarium dicuci, setelah dicuci akuarium dikeringkan, 

selanjutnya akuarium diletakan diatas meja. Media pemeliharan udang windu 

menggunakan air laut, sebelum air laut digunakan terlebih dahulu air laut 

ditampung ditandon barulah air laut dimasukan kedalam masing-masing 

akuarium. 

3.5.3  Persiapan Pakan Uji 

 Pada penelitian ini digunakan 5 dosis ekstrak yang akan dicampur kedalam 

pakan yaitu 20%, 25%, 30%, 35%, dan 40%  0% sebagai kontrol. Pencampuran 

ekstrak dengan pakan dilakukan dengan cara penyemprotan ektrak dalam pakan, 

timbang pakan sebanyak 1 kg masukan pakan kedalam toples barulah 

penyemprotan ekstrak daun murbei, setelah peyemprotan selesai pakan dibiarkan 

selama 5 menit agar pakan tidak lembab ketika pakan di simpan dalam toples 

barulah pemberian pakan kepada udang windu. 
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3.5.4 Pemeliharaan Udang Windu 

Selama 30 hari perlakuan, udang dipelihara pada akuarium berukuran 30 x 

30 x 60 cm serta dilengkapi dengan aerator sebagai sumber oksigen. Jumlah 

udang yang ditebar sebanyak 360 ekor dan jumlah akuarium yang digunakan yaitu 

sebanyak 24 akuarium. Masing – masing akuarium berisi 15 ekor udang windu, 

pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari yaitu pukul 07.35 dan 15.30. 

Jumlah pakan yang diberikan secara ablibitum. 

3.6 Pengambilan Data 

3.6.1 Parameter Utama 

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 rata-rata akhir (g) 

                Wo = Bobot rata-rata awal (g) 

• Panjang  

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) 
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Lo    = Panjang rata- rata awal (cm) 

b. Persentase moulting

Persentase moulting =
hewan uji yang moulting

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑢𝑢
𝑋𝑋 100 

c. Kelangsungan Hidup (SR)

Tingkat kelangsungan hidup udang windu selama pemeliharaan dihitung 

dengan persamaan Effendie dalam Rudiyanti (2009): 

SR= Nt
No

X100 

Keterang : 

SR = Kelangsungan hidup udang (%) 

Nt = jumlah udang pada hari terakhir (ekor) 

No = jumlah udang yang tebar pada awal (ekor) 

3.6.2  Parameter Penunjang 

a. Kualitas air

Pengukuran kualitas air meliputi suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut yang 

dilakukan pengukuran pada pagi dan sore hari. Pengukuran dilakukan setiap hari. 

3.7 Analisa Data 

 Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa varians 

(ANAVA) untuk menentukan pengaruh atau tidak perlakukan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilakukan denagn 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 menunjukan berbeda nyata antar perlakuan hasil 

dari penelitian diuraikan secara diskriptif. 




