
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2018 sampai 19 

Maret 2018 bertempat di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Alat 

Tabel 5. Alat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Nama Alat Kegunaan 

Akuarium 20 buah  Sebagai wadah pemeliharaan media (udang) 

Aerator Melarutkan oksigen kedalam air 

Timbangan analitik  Menimbang bahan yang akan digunakan  

Mixer  Untuk menghomogenkan bahan pakan udang 

Selang sifon Membuang kotoran udang 

pH meter Untuk mengukur kadar keasaman atau basa 

Thermometer Untuk mengukur suhu 

Seser/jaring Merupakan alat bantu penangkapan 

Selang aerasi Menghubungkan blower dengan batu aerasi 

Oxymeter  

Teskit 

Untuk mengukur kadar oksigen di dalam air 

Untuk mengukur amoniak di dalam perairan 

 

3.2.2 Bahan 

Tabel 6. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

Bahan  Keterangan 

Udang Galah Stadia 

V 

Objek yang dipelihara udang galah stadia V 

Daging ikan layang Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk udang 

galah stadia v 
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Bahan Keterangan 

Telur 

 

Susu Skim 

Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk udang 

 galah stadia v  

Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk udang 

galah stadia v 

Tepung Terigu Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk udang 

galah stadia v 

Vitamin  Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk udang 

galah stadia v 

Cacing Tubifex Pakan alami udang galah stadia post larva 

 

3.3 Batasan Variabel 

1. Cacing sutra (Tubifex Sp) 

Tubifex sp. Atau cacing sutera merupakan anggota dari kingdom animalia, 

filum annelida, kelas oligochaeta, ordo haplotaxida famili tubificidae, genus 

tubifex, dan spesies tubifex sp. Tubifex sp. Hidup di dasar perairan yang banyak 

mengandung bahan organik, misalnya sungai atau selokan yang airnya selalu 

mengalir, dan semakin berlimpah bila berada di lingkungan yang rendah oksigen. 

Keunggulan tubifex sp memiliki kandungan protein yang mampu memacu 

pertumbuhan ikan lebih efisien. (Lingga & Susanto 1989 :19 dalam Kitri 

Wijayanti 2010). 

2. Pakan Cake 

  Pakan ikan bentuk cake merupakan bentuk pakan buatan untuk ikan yang 

terbuat dari berbaga macam adonan yang terdiri dari telur ayam/telur itik, tepung 

ikan, tepung terigu, tepung susu dan air yang dilengkapi vitamin. Pakan cake yang 
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telah diolah melalui proses pengukusan,pendinginkan dan dibentuk menjadi 

gumpalan kecil-kecil, kemudian dioleskan vitamin,  pada campuran sambil 

diremas-remas sampai merata.(Aminah, dkk, 2015) 

3. Udang Galah  

Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) atau dikenal juga sebagai 

Giant Freshwater Prawn merupakan salah satu jenis Cruestacea, yang mempunyai 

ukuran terbesar dibandingkan dengan udang air tawar lainnya (Hadie.dkk, 2002). 

Udang galah merupakan komoditas hasil perikanan air tawar yang sangat 

potensial untuk dikembangkan karena memiliki nilai jual, ukuran tubuhnya yang 

besar dan rasa dagingnya yang mirip lobster (Adil, 2005). Udang galah yang 

digunakan ukuran stadia v.  

4. Moulting 

Moulting adalah proses pergantian cangkang pada udang (krustasea) dan 

terjadi ketika ukuran daging udang bertambah besar sementara eksoskeleton tidak 

bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan 

keadaan ini udang akan melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk kembali 

dengan bantuan kalsium (Suryati, 2013). 

5. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran panjang dan berat (Sulmartiwi 

dan Suprapto, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam variasi 

pertumbuhan udang adalah faktor udangnya sendiri, lingkungan dan pakan yang 

diberikan. Faktor udang yang mempengaruhi pertumbuhan adalah spesies, ukuran, 

umur, aktivitas fisiologis. 
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3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Menurut 

Marmono (1992), Rancangan Acak Lengkap ini sangat baik untuk percobaan-

percobaan yang mengunakan materi relatif seragam. Rancangan acak lengkap 

yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

 : nilai rata-rata 

 : pengaruh perlakuan ke-i 

ϵij : kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i  

3.5 Rancangan Percobaan 

3.5.1 Perlakuan 

Pemberian pakan 10% dari biomassa udang galah. Penelitian ini 

mengunakan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 

olahan bahan baku menjadi pakan cake dan pakan alami pada pakan udang galah 

stadia v, yaitu: 

Perlakuan 1 : Formulasi pakan alami cacing sutra 100% 

Perlakuan 2 : Formulasi pakan alami cacing sutra 25% dan pakan cake 75% 

Perlakuan 3 : Formulasi pakan alami cacing sutra 50% dan pakan cake 50% 

Perlakuan 4 : Formulasi pakan alami cacing sutra 75% dan pakan cake 25% 

Perlakuan 5 : Formulasi pakan cake 100% 
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3.5.2 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan penelitian udang galah stadia v dapat dilihat 

pada gambar 5, sebagai berikut: 

P1.U1 P2.U2 P3.U3 P4.U4 P5.U1 

P2.U3 P3.U4 P5.U2 P5.U3 P1.U3 

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

P3.U2 P1.U4 P4.U2 P2.U3 P5.U4 

Keterangan :   P1-P5  : perlakuan 1sampai dengan perlakuan 5 

   U1-U4 : Ulangan 1 sampai dengan ulangan 4 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Wadah Penelitian 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuarium kaca 

berukuran 40x25x25cm sebanyak 20 unit dengan volume air 20 liter. Wadah dan 

peralatan sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu sampai wadah bersih dan 

kering. Peletakan wadah penelitian diletakkan sesuai denah percobaan. Setelah 

wadah kering diisikan air tawar yang telah diendapkan selama 24 jam, kemudian 

pada masing-masing wadah dilengkapi dengan aerasi suhu 28-30ºC. 

Pengelolaan kualitas air selama penelitian dilakukan dengan cara 

penyimpanan sisa-sisa pakan dan kotoran dalam wadah pemeliharaan. Air yang 

terbuang diukur serta digunakan dengan air yang baru sesuai jumlah air yang 

terbuang. Pengukuran kualitas air dilakukan 2 kali tiap hari yaitu pagi pada jam 

06.00 WIB, dan sore hari pada jam 16.00 WIB.  
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3.6.2 Persiapan Pakan Dan Pemberian Pakan 

Pembuatan pakan dimulai dengan menimbang bahan baku pakan sesuai 

dengan formulasi. Bahan baku pakan dipisahkan antara bahan yang bersifat kering 

seperti susu skim, tepung terigu dan vitamin C dengan bahan yang bersifat cair 

seperti ikan layang dan telur ayam. Adapun pembuatan pakan untuk udang galah 

stadia v sebagai berikut: 

1. Memisahkan daging ikan layang dari duri dengan metode fillet dipotong 

kecil, setelah selesai lakukan penghalusan dengan diblender. 

2. Memasukkan kuning telur kedalam wadah kemudian dimixer sampai 

mengembang. 

3. Masukkan daging ikan layang, susu skim, tepung terigu dan vitamin ke dalam 

adonan mixer secara bertahap. 

4. Masukkan air sebanyak yang dibutuhkan secara bertahap sampai adonan kalis 

dan sampai homogen.  

5. Kemudian pencetakan dan pemipihan kedalam loyang dengan ketebalan 

kurang lebih 0,5-1,0 mm dan dilakukan pemotongan 1 cm X 1 cm. 

6. Kemudian pengovenan dengan suhu 60ºC selama 24 menit. 

Pakan yang telah jadi didinginkan terlebih dahulu sebelum diberikan 

kepada larva udang galah dan sebagian bisa disimpan ke dalam freezer atau 

kulkas pendingin. Pemberian pakan dengan cara memberikan secara perlahan dan 

membiarkan pakan cake untuk tenggelam dengan sendirinya ke dasar akuarium. 
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3.6.3 Persiapan Udang Galah Stadia V 

Udang uji yang digunakan adalah udang galah stadia v yang berukuran 7 

mm - 10mm yang berasal dari Samas Jawa Tengah sebelum digunakan untuk 

eksperimen, benih udang terlebih dahulu disapih yaitu dibiasakan makan dengan 

pakan perlakuan selama 5 hari. Pakan yang digunakan adalah pakan buatan 

berupa pakan cake dengan bahan pilihan yang sudah diolah.  

3.6.4 Aplikasi Perlakuan 

Udang uji dipelihara selama 30 hari dan diberi pakan secara at satiation 

yakni pemberian pakan yang sudah sesuai dengan takaran dan sudah dijadwalkan 

dengan frekuensi pemberian pakan 5 kali sehari yaitu pukul 06.00, 10.00, 14.00, 

18.00, dan 22.00 WIB. Pemberian pakan dengan cara diberikan perlahan ke dalam 

wadah akuarium, yang kemudian pakan akan tenggelam ke dasar akuarium. 

Pemberian pakan dilakukan secara sedikit demi sedikit  agar dapat melihat respon 

udang galah kemudian sisa pakan diambil 2 jam kemudian, pengamatan dilakukan 

1 jam kemudian untuk melihat apakah udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 

masih merespon adanya pakan atau tidak. Kemudian ketika sudah tidak ada lagi 

respon udang untuk memakan maka dilakukan penyiponan dan disaring dengan 

kertas saring kemudian dikeringkan, sisa pakan dikumpulkan menjadi satu 

kemudian ditimbang mengunakan timbangan analitik untuk mengetahui jumlah 

pakan yang dikonsumsi oleh udang galah stadia v. Sampling dilakukan setiap 7 

hari sekali untuk menyesuaikan kebutuhan pakan. 
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3.7 Parameter Pengamatan 

3.7.1 Parameter Utama 

a. Moulting 

 Moulting diketahui dengan menghitung jumlah udang galah yang 

melakukan pergantian kulit atau moulting secara sempurna selama proses 

pemeliharaan kemudian dihitung frekuensinya (Raharjo, 2013). 

Menurut Hakim (2009) untuk mengetahui frekuensi moulting dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

 

 

b. Pertumbuhan 

Data pertumbuhan yang diamati adalah pertambahan berat (gr) dan 

pertambahan panjang (mm). Menurut Handajani dan Widodo (2010), laju 

pertumbuhan mutlak diukur menggunakan rumus, yaitu: 

 

 

Keterangan : GR  : laju pertumbuhan mutlak 

  Wt  : berat ikan akhir (gr) 

  Wo  : berat ikan awal (gr) 

  t : waktu pemeliharaan (hari) 

 

 

 

GR = (Wt-Wo)  

t 

Frekuensi Moulting = Jumlah yang Moulting 

          Jumlah Biota 
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3.7.2 Parameter penunjang 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari adalah oksigen terlarut 

(DO), suhu, dan pH 

3.8 Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa varians 

(ANAVA) untuk menentukan pengaruh atau tidak perlakuan terhadap hasil 

penelitian, jika berpengaruh nyata maka dilakukan dengan uji beda nyata terkecil 

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

sampai 99% untuk membandingkan nilai antar perlakuan hasil dari penelitian 

diuraikan secara diskriptif. 


