
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini  dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2018 sampai 9 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 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 4. Alat  

Nama Alat Kegunaan 

Akuarium 20 buah  Sebagai wadah pemeliharaan media (udang) 

Aerator Malarutkan oksigen kedalam air 

Timbangan analitik Menimbang bahan yang akan digunakan  

Mixer  Untuk mengembangkan bahan pakan udang 

Selang sifon Membuang kotoran udang 

pH meter Untuk mengukur kadar keasaman atau basa pada media 

pemeliharaan udang galah stadia postlarva 

Thermometer Untuk mengukur suhu pada media pemeliharaan udang 

galah stadia postlarva 

Seser/jaring Merupakan alat bantu penangkapan 

Selang aerasi Menghubungkan blower dengan batu aerasi 

DO meter Mengukur kandungan DO pada media pemeliharaan 

udang galah stadia postlarva 
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3.2.2 Bahan 

Bahan yang  digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 5. Bahan 

Bahan  Keterangan 

Udang Galah Stadia V Objek yang digunakan larva udang galah stadia V 

Air tawar Media Pemeliharaan larva udang galah stadia 7 

Daging ikan layang Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk larva 

udang galah stadia V 

Telur  Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk larva 

udang galah stadia V 

Susu Skim Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake galah cake 

untuk larva udang galah stadia V 

Tepung Terigu Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk larva 

udang galah stadia V 

Vitamin  Bahan baku pembuatan pakan bentuk cake untuk larva 

udang galah stadia V 

Cacing Tubifex Pakan alami larva udang galah stadia V 

 

3.3 Batasan Variabel 

Adapun batasan variabel dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pakan buatan 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 

dibuat terdiri dari: tepung terigu, daging ikan layang, susu skim, vitamin dan kuning 

telur ayam. 
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2. Cacing Sutra (Tubifex) 

Cacing sutra sering juga disebut cacing rambut merupakan cacing kecil 

seukuran rambut berwarna kemerahan dengan panjang sekitar 1-3 cm, dengan 

tubuh berwarna merah kecoklatan dengan ruas-ruas, hidup dengan membentuk 

koloni diperairan jernih yang kaya bahan organik (Seli, 2017). Cacing sutra 

mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Menurut Pursetyo, dkk (2011) cacing sutera 

memiliki kandungan gizi yang cukup baik yaitu protein (57%), lemak (13,3%) serat 

kasar (2,04%), kadar abu (3,6%) dan air (87,7%). 

3. Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 

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 lainya (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 larva 

udang galah stadia V. 

4. Jumlah konsumsi pakan (JKP) 

Jumlah konsumsi pakan merupakan salah satu indikator untuk menentukan 

tingkat palatabilitas yang diberikan (Pamungkas, 2013).paratabilitas adalah 

keinginan dan kesukaan hewan terhadap suatu makanan yang ditentukan olah rasa, 

aroma dan warna pakan.  
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5. FCR 

FCR (feed convertion ratio), yaitu dengan membandingkan antara jumlah 

pakan yang diberikan terhadap jumlah penambahan bobot ikan. Faktor yang 

mempengaruhi jumlah konsumsi pada ikan adalah feeding habit, status fisiologi, 

berat ikan/udang, suhu, konsentrasi oksigen, komposisi pakan, dan tingkat 

kesukaan (Pramudias, 2014). 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, yang 

pada dasarnya mengadakan percobaan untuk melihat hasil. Hasil percobaan akan 

menegaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variabel-variabel yang 

diselidiki. 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan 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 

µ  : nilai rata-rata 

𝛼𝑖  : pengaruh perlakuan ke-i 

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

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 
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3.4.2 Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan 

yang digunakan adalah pemberian pakan buatan dalam bentuk cake dan pakan 

alami menggunakan cacing sutra (Tubifex) untuk larva udang galah stadia V, yaitu: 

Perlakuan 1  : Pemberian cacing 100 % dan pakan bentuk cake 0 % 

Perlakuan 2 : Pemberian cacing 25% dan pakan bentuk cake 75 % 

Perlakuan 3 : Pemberian cacing 50% dan pakan bentuk cake 50 % 

Perlakuan 4 : Pemberian cacing 75% dan pakan bentuk cake 25 % 

Perlakuan 5 : Pemberian cacing 0% dan Pakan bentuk cake 100% 

3.4.3 Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan penelitian larva udang galah stadia V dapat 

dilihat , sebagai berikut:  

P1U1 P2U2 P3U3 P4U4 P5U1 

P2U3 P3U4 P5U2 P5U3 P1U3 

P4U3 P5U1 P2U1 P1U2 P3U1 

P3U2 P1U4 P4U2 P2U3 P5U4 

 

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

   U1-U4 : Ulangan 1 sampai dengan ulangan 4 

 

 

 

 



 

31 
 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Wadah Penelitian 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuarium kaca 

berukuran 45x25x20 cm sebanyak 20 unit, 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. 

Pengelolaan kualitas air selama penelitian dilakukan dengan cara 

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

terbuang diukur serta diganti dengan air yang baru sesuai jumlah air yang terbuang. 

Pengukuran kualitas air dilakukan 2 kali tiap hari yaitu pagi, dan sore hari.   

3.5.2 Persiapan Pakan dan Pemberian Pakan 

Pembuatan pakan memulai dengan menimbang bahan baku pakan sesuai 

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

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

ikan layang dan kuning telur ayam. Adapun cara pembuatan pakan cake untuk larva 

udang galah stadia V menurut Efendi (2017) sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Memisahkan daging ikan layang dari duri dengan metode fillet dipotong kecil 

dan ditimbang seberat 550 gr, setelah selesai lakukan penghalusan dengan 

diblender. 
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3. Telur ayam dipisahkan antara putih dan kuningnya, ambil kuningnya saja 

sebanyak 322,1 gr. 

4. Kocok kuning telur ayam dengan menggunakan mixer sampai putih dan 

mengembang. 

5. Masukkan daging ikan layang, susu skim (114,6 gr), tepung terigu (12,3 gr) 

dan vitamin C (1 gr) kedalam adonan mixer secara bertahap. 

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

dan sampai homogen.  

7. Melakukan pengukusan adonan cake selama 30 menit 

8. Dinginkan cake yang sudah jadi sebelum diberikan ke larva udang galah. 

Pakan yang telah jadi didinginkan terlebih dahulu sebelum diberikan 

kepada larva udang galah dan sebagian bisa disimpan kedalam freezer atau kulkas 

pendingin agar bertahan lebih lama. 

Tabel 6.Nilai Nutrisi Bahan Baku Pakan Cake 

Komposisi 

Bahan Baku (%) 

Daging Ikan 

layang 

Susu  

Skim 
Telur 

Tepung 

Terigu 
Vitamin 

Bahan Basah 75,73 4,92 47 11,83 16,61 

Bahan Kering 24,27 95,08 88,17 88,17 83,39 

Protein 21,25 26,77 17,00 0,13 - 

Lemak 1,55 29,13 35,00 0,06 - 

Serat Kasar 0 6,14 0,80 1,07 - 

Kadar Abu 1,25 5,67 43,45 0,43 - 

 BETN 
0,22 32,28 3,75 98,31 - 

Gross Energi 
99,83kkal/g 

498,37 

kkal/g 

393,24  

kkal/g 

103,37 

kkal/g 
- 

Sumber: Ismail (2016), Komala (2008), Setiawan (2005) (dalam Efendi, 2017)  
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3.5.3 Persiapan Udang Galah Stadia  Larva 

Udang uji yang digunakan adalah larva udang galah stadia V  yang berasal 

dari Unit Kerja Budidaya Air Payau (UKBAP) Samas DIY. Sebelum digunakan 

untuk eksperimen, larva udang terlebih dahulu disapih yaitu dibiasakan makan 

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

berupa pakan bentuk cake  dengan bahan pilihan yang sudah diolah dan pakan alami 

cacing sutra. Larva  udang galah terlebih dahulu ditimbang bobot dan diukur 

panjang tubuhnya. Setiap wadah diisi dengan udang uji dengan padat tebar 40 

ekor/akuarium.  

3.5.4 Aplikasi Perlakuan 

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

dengan patokan takaran 15% dari biomassa udang, dengan frekuensi pemberian 

pakan 5 kali sehari yaitu pukul 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 dan 22.00 WIB. 

Pemberian pakan dilakukan dengan cara pakan diberikan ke udang kemudian 

melihat respon udang galah, setelah 2 jam pemberian pakan sisa pakan yang tidak 

termakan disipon dan kemudian dikeringkan menggunakan alas kertas saring, sisa 

pakan dikumpulkan menjadi satu selama masa penelitian, kemudian ditimbang 

mengunakan timbangan analitik untuk mengetahui jumlah pakan yang dikonsumsi 

oleh larva udang galah. Sampling dilakukan setiap 7 hari sekali untuk 

menyesuaikan kebutuhan pakan. 
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3.6 Parameter Pengamatan 

3.6.1 Parameter Utama 

a. Jumlah Konsumsi Pakan (JKP) 

 Jumlah konsumsi pakan dapat diketahui pada akhir penelitian 

selama 30 hari, melakukan penimbangan sisa pakan pada akhir penelitian. 

Kemudian dilakukan perhitungan jumlah seluruh pakan yang diberikan 

selama penelitian dikurangi jumlah sisa pakan selama penelitian. 

Perhitungan nilai jumlah konsumsi pakan dihitung dengan mengunakan 

rumus (Pereira dkk, 2007) sebagai berikut: 

 

FC = F1-F2 (g) 

Keterangan : FC = Konsumsi pakan 

  F1 = Bera pakan yang diberikan 

  F2 = Berat pakan yang tersisa 

 Setelah nilai tersebut diperoleh, selanjutnya ditentukan nilai rata-

rata konsumsi pakan pada masing-masing wadah penelitian. 

b. FCR (feed conversion ratio) 

  Konversi pakan atau FCR merupakan satuan yang menyatakan 

banyaknya pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan 1 kg udang. Untuk 

mendapatkan Feed Converation Ratio (FCR) dapat membandingkan jumlah 

pakan yang diberikan pada udang uji selama masa pemeliharaan dengan 

berat biomassa udang akhir penelitian dan dikurangi berat biomassa udang 

awal penelitian. Perhitungan dilakukan diakhir penelitian selama 30 hari,  

yang rumusnya adalah sebagai berikut (Fatagar, 2014): 

FCR =   F  

 [(Bt+ Bd)-B0] 
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Keterangan :  

Bt = biomassa udang pada akhir pemeliharaan (kg) 

B0 = Biomassa udang pada awal pemeliharaan (kg)  

Bd = Biomassa udang yang mati selama pemeliharaan (kg) 

 F  =  jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan  (kg) 

3.6.2 Parameter penunjang 

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

suhu, dan pH. 

3.7 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 diskripti.  
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