
 

 

BAB III 

METODE PENILITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 27 Februari - 27 Maret 2018 di 

Laboratorium Perikanan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Alat 

Alat beserta fungsinya yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 4. Alat dan fungsi 

Alat  Fungsi  

Akuarium Sebagai media pemeliharaan. Akuarium yang 

digunakan berukuran 40x30x30 sebanyak 18 

akuarium.  

Airpump Meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air  

Selang sifon Mengurangi air dan membuang kotoran pada 

akuarium 

Sprayer Mencampurkan ekstrak hormon ekdisteron secara 

semprot ke media pakan 

DO meter Mengukur kadar oksigen terlarut dalam air media 

pH Meter Mengukur tingkat keasaman air media 

Seser Menangkap udang  

Thermometer  Mengukur temperatur perairan 

Gelas Beker Sebagai wadah ekstrak 

Timbangan Analitik  Mengukur berat bahan yang akan digunakan 

Penggaris digital Mengukur panjang udang galah 

Evapotator Mengevaporasi ekstrak krokot 

Blender Mengahaluskan bahan yang akan digunakan 

Oven Mengeringkan bahan yang akan digunakan  

Shelter Sebagai tempat perlindungan atau rumah bagi 

udang galah  

Mixer Memperlembut tekstur pakan cake dan untuk 

mengembangkan  
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3.2.2. Bahan  

Bahan beserta fungsinya yang akan digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel 5 diawah ini: 

Tabel 5. Bahan dan keterangan 

Bahan  Keterangan  

Udang galah (Macrobrachium 

rosenbergii) 

Udang galah stadia juvenil 

Krokot (Portulaca oleracea) Krokot yang ditanam di ladang. 

Bagian krokot yang digunakan adalah 

daun, tangkai, dan batang.  

Air Payau Air payau didapat dengan mencampur 

air tawar dengan air laut dengan 

salinitas 5-10 ppt 

Pakan cake Pakan cake yang digunakan memiliki 

komposisi telur, susu skim, tepung 

terigu, dan vitamin  

Acetone Digunakan saat ekstraksi pada proses 

evaporasi 

Methanol 80% Digunakan saat ekstraksi pada proses 

maserasi (80%)  

3.3. Batasan Variabel 

a. Ekdisteroid 

Ekdisteroid adalah hormon steroid yang berperan dalam proses ekdisis 

(molting) (Raharjo, 2013). Ekdisteroid yang digunakan berasal dari ekstrak 

tanaman krokot. 

b. Udang Galah 

Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) dikenal juga sebagai Giant 

Freshwater Prawn merupakan jenis terbesar dibandingkan dengan udang air tawar 

lainnya (Hadie dan Hadie, 2002). Udang galah yang digunakan ukuran juvenil.  

c. Tanaman Krokot 

Tanaman krokot adalah tanaman gulma yang memiliki ciri batang berwarna 

merah kehijauan dan daun menggembung hijau serta hidup soliter merayap pada 
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tanah (Azuka et al, 2014) Tanaman krokot yang digunakan berasal dari sawah dan 

perkebunan di daerah Malang.  

d. Molting 

Molting 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). 

e. Pertumbuhan  

Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran baik panjang, volume maupun 

berat sehubungan dengan perubahan waktu. Pertumbuhan tersebuat dipengaruhi 

oleh kualitas air, nilai nutrisi serta ruang gerak (Sofiandi, 2002) 

f. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu cara pemisahan senyawa dari campurannya yang 

menggunakan pelarut dengan tingkat kelarutan yang sama dengan zat yang akan 

dipisahkan dari bahan mentah yang digunakan (Pratiwi, 2010). Ekstraksi 

menggunakan metode maserasi dengan pelarut Metanol 80% dan Aseton (Suryati, 

2013). 

g. Pakan cake 

Pakan cake merupakan olahan dari beberapa bahan yang menghasilkan 

tekstur pakan yang lembut, bisa dibuat sesuai dengan bukaan mulut udang, dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang lama, udang menyukai pakan tersebut, mudah 

pengolahannya dan memiliki nilai gizi tinggi (Ismail, 2016). Pakan cake yang 
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dibuat terdiri dari: tepung terigu, daging ikan layang, susu skim, vitamin dan telur. 

Pakan cake yang telah dianalisa proksimat memiliki protein 38,70%, Lemak 

26,28%, Serat 2,36%, Abu 5,42%, dan Kadar air 61,41% (Adhywirawan, 2017). 

3.4. Metode Penilitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan 

Acak Lengkap ini sangat baik untuk percobaan-percobaan yang menggunakan 

materi relatif seragam. Rancangan acak lengkap yang digunakan yaitu:  

 

 

Keterangan:  

 

 

3.5. Perlakuan  

Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian ekstrak 

krokot terhadap udang galah dengan dosis yang berbeda, Udang galah yang 

digunakan dalam penelitian adalah udang galah stadia juvenil dengan panjang 

berkisar 15,38-18,58 mm dan berat berkisar antara 93,36-108,64 mg. Jumlah udang 

galah stadia juvenil yang digunakan sebanyak 25 ekor/akuarium untuk kemudian 

diamati frekuensi molting dan pertumbuhannya.  

Dosis yang digunakan mengacu pada penelitian Raharjo (2013) dengan 

dosis terbaik pada 20 mg/g berat badan pada lobster air tawar (Cherax 

quadricarinatus) dengan menggunakan ekstrak bayam sebagai sumbernya, dosis 

yang digunakan yaitu: 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ : nilai rata-rata 

 𝛼𝑖 : pengaruh perlakuan ke-i 

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

dan ulangan  

ke-j 
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P1  : Ekstrak krokot dengan dosis 0 mg/g berat badan sebagai kontrol  

P2 : Ekstrak krokot dengan dosis 5 mg/g berat badan  

P3 : Ekstrak krokot dengan dosis 10 mg/g berat badan  

P4 : Ekstrak krokot dengan dosis 15 mg/g berat badan 

P5 : Ekstrak krokot dengan dosis 20 mg/g berat badan 

P6 : Ekstrak krokot dengan dosis 25 mg/g berat badan 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali dan diacak secara 

bebas dalam satuan percobaan yaitu akuarium. 

3.6. Denah Percobaan 

Dalam penelitian ini menggunakan 18 akuarium dengan ukuran panjang x 

lebar x tinggi= 40x30x30 cm. Denah percobaannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: P1-P6  = Perlakuan 1 sampai dengan 6 

            U1-U3  = Ulangan 1 sampai dengan 3 

 

3.7. Prosedur Penilitian 

3.7.1. Persiapan Ekstrak Tanaman Krokot 

Tanaman Krokot yang digunakan adalah jenis Portulaca oleracea yang didapat 

dari persawahan di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Tanaman krokot yang dapat dikumpulkan sebanyak 12,5 kg untuk kemudian 

diambil keseluruhan bagian kecuali bagian akar sehingga tersisa tanaman krokot 

P1U1 P2U2 P3U1 P5U2 P4U3 P6U3 

P1U2 P4U1 P5U3 P3U3 P2U1 P6U2 

P6U1 P1U3 P4U2 P5U1 P3U2 P2U3 
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seberat 12 kg. Proses ekstraksi krokot bertempat di Laboratorium Perikanan, UMM. 

Pembuatan ekstrak tanaman krokot mengacu pada metode pengekstraksian 

tanaman krokot Suryati (2013) yaitu: 

- Mengumpulkan tanaman krokot untuk dibuang bagian akarnya 

- Mencuci tanaman krokot yang telah dipilah untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel.  

- Meniriskan tanaman krokot yang telah dicuci pada rak yang terlindung dari 

cahaya matahari langsung.  

- Memotong tanaman krokot hingga berukuran sedang untuk membantu proses 

pengeringan 

- Mengering anginkan tanaman krokot pada suhu kurang lebih 300C dan 

terhindar dari cahaya matahari langsung sampai kering selama 5 minggu.  

- Menghaluskan tanaman krokot yang kering dengan blender sampai berbentuk 

serbuk. 

- Menyaring bubuk tanaman krokot menggunakan saringan untuk mendapatkan 

serbuk yang lebih seragam dan halus  

- Menimbang bubuk tanaman krokot untuk dibagi menjadi 5 bagian  

- Memaserasi bubuk tanaman krokot dengan menambahkan methanol 80% 

perbandingan 1:1 dan ditutup dengan alumunium foil dan disimpan pada 

tempat yang sejuk 

- Maserasi berlangsung selama 3 hari dengan sesekali diaduk.  

- Menyaring hasil maserasi dengan kertas saring untuk memisahkan larutan dan 

ekstrak kasar. 
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- Menambahkan aseton ½ bagian  

- Mengevaporasi larutan ekstrak tanaman krokot untuk mendapatkan ekstrak 

tanaman krokot. Ekstrak yang didapat sebanyak 100 ml untuk kemudian 

disimpan dalam lemari pendingin. 

3.7.2. Persiapan Media 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium dengan 

ukuran 40x30x30 cm sebanyak 18 buah, dengan volume air sebanyak 25 liter. 

Adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan media sebagai berikut: 

- Persiapan media dimulai dari membersihkan akuarium dengan air bersih. 

Setelah dicuci kemudian akuarium dikeringkan  

- Pemasangan sistem aerasi pada tiap akuarium sebanyak 1 buah untuk 

menyuplai oksigen 

- Kemudian akuarium diisi menggunakan air bersih sebanyak 20 liter 

- Media pemeliharaan di endapkan 1 hari sebelum digunakan untuk penebaran.  

- Pengelolaan media air meliputi penyiponan sebanyak 5x sehari dan 

pengamatan parameter kualitas seperti suhu, DO, dan pH.  

 

3.7.3. Persiapan Udang Galah 

Udang galah yang digunakan dalam penelitian adalah udang galah stadia 

juvenil dengan ukuran panjang berkisar 15,38-18,58 mm dan berat berkisar antara 

93,36-108,64 mg. Benih udang galah stadia juvenil di dapat dari balai UK BAP 

Samas, Yogyakarta. Udang galah stadia juvenil yang digunakan terlebih dulu 

diaklimatisasi selama 1 minggu.  
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3.7.4. Persiapan Pakan Uji 

Pembuatan pakan cake dimulai dengan menimbang bahan baku pakan 

sesuai dengan formulasi. Bahan pakan cake antara lain daging ikan layang, susu 

skim, telur, tepung terigu, dan vitamin C. Adapun pembuatan pakan cake untuk 

udang galah stadia juvenil sebagai berikut: 

- Mengambil daging ikan layang dengan cara memisahkan daging ikan layang 

dari kulit dan tulang, kemudian membuang daging merah pada daging sehingga 

yang tersisa tinggal daging putih.  

- Memblender daging ikan layang sampai dengan halus, kemudian dipindahkan 

ke dalam baskom yang berbeda. 

- Tahapan selanjutnya mengambil bagian kuning telur dan dimixer sampai 

kuning telur mengembang,. 

- Mencampur semua bahan ke dalam baskom, dengan memasukkan adonan telur 

kemudian daging ikan layang, susu skim, tepung terigu dan vitamin ke dan 

kemudian di mixer sampai dengan homogen.. 

- Adonan dibagi menjadi 6 bagian dengan berat masing-masing 100 g untuk 

disesuaikan dengan perlakuan masing-masing. Kemudian adonan dicampur 

dengan masing-masing perlakuan yaitu, penambahan ekstrak tanaman krokot 

sebanyak P1 (0 mg/g), P2 (5 mg/g), P3 (10 mg/g), P4 (15 mg/g), P5 (20 mg/g) 

dan P6 (25 mg/g).  

- Kemudian pengovenan dengan suhu ± 40ºC selama 25 menit. 

- Pakan cake yang jadi kemudian disimpan didalam freezer sampai dengan 

digunakan.  
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- Pemberian pakan udang galah tadia juvenil sebesar 15% dari biomassa udang 

galah+dosis masing-masing perlakuan. 

- Pemberian pakan dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari, dengan waktu jam 

pemberian pakan yaitu pukul 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 dan 21.00 WIB. 

3.7.5. Pelaksanaan Penelitian 

Udang galah stadia juvenil dipelihara selama 30 hari dan 7 hari untuk proses 

aklimatisasi. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali pada 

pukul 08.00 dan 16.00 WIB. Pemberian pakan udang galah stadia juvenil dilakukan 

sebanyak 5 kali sehari yaitu pukul 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, dan 21.00 WIB. 

Pemberian pakan dilakukan dengan cara disebar ke seluruh bagian akuarium. Untuk 

proses penyiponan dilakukan setelah pemberian pakan dengan rentang waktu 3 jam. 

Untuk pengambilan data penelitian dilakukan setiap 7 hari sekali dan 9 hari pada 

minggu terakhir. Sedangkan untuk pengamatan parameter molting dilakukan setiap 

1 jam sekali terhitung setelah pemberian pakan pada pukul 06.00 WIB. 

3.8. Parameter Uji 

3.8.1. Variabel Utama 

a. Molting 

Molting diketahui dengan menghitung jumlah udang galah yang melakukan 

pergantian kulit atau molting secara sempurna selama proses pemeliharaan 

kemudian dihitung frekeunsinya. Menurut Hakim (2009) untuk mengetahui 

frekuensi molting dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

 
Frekuensi molting  = Jumlah yang molting  

Jumlah biota 
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GR = Wt-Wo 

         t 

t 

b. Pertumbuhan  

Data pertumbuhan yang diamati adalah pertambahan berat (gr) dan 

pertambahan panjang (mm). Pertumbuhan mutlak dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Sayekti, 2006), yaitu : 

 

 

Keterangan :  GR : Pertumbuhan mutlak (gram/ekor/hari)  

   Wt  : Bobot rata-rata pada hari ke-t (gram)  

   Wo : Bobot rata-rata awal (gram) 

t  : lama pemeliharaan (hari) 

3.8.2. Variable Penunjang 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari adalah oksigen terlarut (DO), 

suhu, dan pH.  

3.9. Analisa Data 

Data yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji additifitas Steel dan Torrie, (2001). Data dipastikan menyebar secara normal, 

homogen, dan bersifat additif. Selanjutnya dianalisis sidik ragam dengan 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap). Jika dari hasil analisa sidik ragam 

diketahui perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata atau berbeda sangat 

nyata, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan 

nilai antar perlakuan. 


