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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 juni 2018 sampai 25 juni 

2018 bertempat di Instansi Pembenihan Udang (IPU) Gelung Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, 

Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Alat  

Tabel 5. Peralatan yang Digunakan dalam Penelitian 

Alat  Kegunaan  

Mikroskop  

Haemocytometer  

Beaker glass 

DO meter 

pH meter 

Refraktometer 

Bak larva 

Bak pakan alami 

Batu aerasi  

Selang aerasi 

Saringan larva 

Penggaris  

Pipet tetes 

Botol sample 

Mengamati larva dan fitoplankton 

Menghitung kepadatan fitoplankton 

Mengambil pakan alami 

Mengukur DO 

Mengukur pH 

Mengukur salinitas 

Wadah hewan uji 

Wadah pakan alami 

Peretas gelembung udara 

Saluran udara 

Alat panen 

Mengukur panjang larva 

Mengambil sample pakan alami atau udang 

Wadah sample pakan alami atau udang 



31 
 
 

Alat  Kegunaan  

Ecountli conter 

Cawan petri 

Gelas ukur 

Heater  

Thermometer digital 

Kabel + stopkontak 

Kertas milimeter blok 

Menghitung jumlah pakan alami atau udang 

Wadah sampling 

Mengambil  

Mengatur suhu air 

Mengukur suhu 

Mengalirkan listrik 

Menghitung panjang udang vaname stadia PL-1 

3.2.2. Bahan 

Tabel 6. Bahan Yang Digunakan Dalam Penelitian 

Bahan  Keterangan 

Udang vaname  

Air laut 

Formalin  

Silikat  

Sp 36 

Alga coklat 

Urea  

Za 

Sp 36 

Chaetocheros sp 

Nannochloropsis sp 

Chlorella sp 

Skeletonema sp 

Objek yang dipelihara ukuran Nauplius4-5 

Media pemeliharaan larva udang vaname stadia nauplius 

Mematikan larva udang 

Pupuk pakan alami 

Pupuk pakan alami 

Pupuk pakan alami 

Pupuk pakan alami 

Pupuk pakan alami 

Pupuk pakan alami 

Pakan alami larva udang vaname stadia nauplius 

Pakan alami larva udang vaname stadia nauplius 

Pakan alami larva udang vaname stadia nauplius  

Pakan alami larva udang vaname stadia nauplius 
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3.3. Batasan Variabel 

1. Pakan Alami 

Pakan alami adalah sejenis pakan ikan berupa organisme air yang 

merupakan produsen primer atau level makanan dibawah ikan dalam rantai 

makanan. Pada umumnya diperairan berupa organisme renik seperti : 

phytoplankton, zooplankton dan benthos, maupun organisme tingkat rendah 

lainnya seperti siput, larva serangga air dan lain-lain. 

2. Pertumbuhan  

Pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai pertambahan ukuran panjang 

atau berat dalam suatu waktu, sedangkan pertumbuhan dalam populasi sebagai 

pertambahan jumlah. 

3. Sintasan 

Sintasan atau tingkat kelangsungan hidup merupakan suatu nilai 

perbandingan antara jumlah organisme yang hidup di akhir pemeliharaan dengan 

jumlah organisme awal saat penebaran yang dinyatakan dalam bentuk persen 

dimana semakin besar nilai presentase menunjukkan semakin banyak organisme 

yang hidup selama pemeliharaan (Effendi, 2002).  

4. Nauplius 

Nauplius bersifat planktonik dan fototaksis positif. Pada stadia ini larva 

masih memiliki kuning telur sehingga belum memerlukan makanan. 

Perkembangan stadia nauplius pada udang vaname terdiri dari enam substadia. 

Nauplius memiliki tiga pasangan organ tubuh yaitu antena pertama, antena 
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kedua dan mandible, Larva pada stadia ini berbentuk seperti kutu air dengan 

ukuran 0,31 – 0,33 mm. 

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 

Penelitian ini mengunakan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan 

yang digunakan adalah pakan alami pada pakan udang vaname stadia nauplius 

(nauplius4-5), yaitu: 

Perlakuan 1 : Pakan alami Chaetocheros sp 100% 

Perlakuan 2 : Pakan alami Nannochloropsis sp 100% 

Perlakuan 3 : Pakan alami Chlorella sp 100% 

Perlakuan 4 : Pakan alami Skeletonema sp 100% 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 
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3.5.2. Denah Percobaan 

Adapun denah percobaan penelitian udang vaname stadia nauplius dapat 

dilihat pada Gambar 11. Sebagai berikut: 

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

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

P2.U3 P4.U3 P3.U3 P1.U1 

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

Gambar 11. Denah Percobaan 

Keterangan :   P1-P4  : perlakuan 1 sampai dengan perlakuan 4 

   U1-U4 : Ulangan 1 sampai dengan ulangan 4 

3.6. Prosedur Penelitian 

3.6.1. Persiapan Wadah Penelitian 

1. Wadah Penelitian 

Persiapan wadah pemeliharaan larva meliputi pencucian, pengeringan 

dan desinfeksi. Selanjutnya wadah tersebut diberi tanda untuk mempermudah 

dalam mengetahui volume air dan juga diberi kode setiap wadah sesuai dengan 

penempatan masing-masing perlakuan yang telah ditetapkan. Wadah yang telah 

bersih diletakkan sesuai dengan plot uji coba dan ditutup dengan plastik bersih 

dan steril. 

2. Instalasi Aerasi 

Persiapan instalasi aerasi meliputi menentukan jumlah selang, batu 

aerator, dan pemberat, kemudian peralatan dicuci dengan menggunakan detergen 
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dan dijemur hingga kering. Selang, batu aerator, dan pemberat yang sudah 

kering direndam selama 3 jam dalam larutan formalin 200 ppm. Hal ini 

bertujuan agar selang dan batu aereasi yang akan digunakan bebas dari protozoa. 

Selanjutnya instalasi tersebut dibilas menggunakan air tawar dan dipasang pada 

keran aerasi yang telah telah terhubung dengan saluran aerasi utama. Setiap 

wadah uji dberikan dua titik aerasi dan jarak antar aerasi diatur agar aerasi 

merata di dalam wadah pemeliharaan. Pada ujung selang aerasi dipasang batu 

aerasi dan timah pemberat agar posisi aerator tetap stabil.  

3. Pengisian Air 

Setelah wadah ditempatkan dan instalasi pendukung telah terpasang 

seluruhnya, maka dilakukan pengisian air laut. Air laut yang digunakan adalah 

air laut yang telah tersedia di bak penampungan air dan telah dilakukan 

penyaringan serta  treatment. Pengisian air laut ke dalam wadah pemeliharaan 

larva dilakukan dengan menggunakan saringan kantong (filter bag) untk 

menyaring kotoran air laut yang kemungkinan masih terdapat dalam air laut 

tersebut. Setelah wadah terisi air laut, kemudian ditambahkan 20 mg/l Ethylene 

Diamine Tetraacetic Acid (EDTA). 

3.6.2. Persiapan Pakan dan Pemberian Pakan 

1. Sterilisasi  

Fitoplankton yang diberikan sebagai pakan alami bagi udang vaname 

disediakan dengan cara mengkultur sebelum kegiatan pemeliharaan larva. 

Kegiatan kultur fitoplankton dimulai dengan melakukan sterilisasi peralatan dan 

media. Sterilisasi peralatan adalah pencucian, pembilasan, dan pengeringan. 
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Pencucian dilakukan dengan menggunakan detergen, kemudian dibilas dengan 

air tawar dan dikeringkan. 

2. Teknik Kultur 

Setelah dilakukan sterilisasi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

kultur fitoplankton yang dimulai dengan pemberian pupuk pada air media. 

Setelah air media dipupuk, fitoplankton yang digunakan sebagai bibit 

dimasukkan pada air media tersebut dengan perbandingan air media ¾ bagian 

dan bibit fitoplankton ¼ bagian. 

Sebelum dimasukkan sebagai inokulan, kepadatan fitoplankton dihitung 

terlebih dahulu dengan haemocytometer untuk setiap skala kultur. Penghitungan 

kepadatan fitoplankton ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jumlah sel 

fitoplankton yang dikultur. Dengan demikian apabila terjadi penurunan kualitas 

maupun kuantitas fitoplankton dapat dilakukan upaya lebih lanjut yaitu 

pemupukan ulang. 

Fitoplankton membutuhkan cahaya dalam pertumbuhannya, sehingga 

perlu dilakukan pemberian cahaya selama proses kultur. Selain pencahayaan, 

aeras juga diberikan pada media kultur yang bertujuan untuk suplai oksigen 

maupun karbondioksida dan agar pupuk teraduk secara merata. Selain itu, 

pemberian aerasi juga bertujuan agar fitoplankton tidak mengendap.  

3. Teknik Pemberian Pakan 

Sebelum fitoplankton diberikan, terlebih dahulu dilakukan pengamatan 

dan perhitungan kepadatan fitoplankton tersebut. Kepadatan fitoplankton yang 

dberikan disesuaikan dengan kebutuhan setiap hari. Kepadatan fitoplankton 

tunggal jenis Chaetocheros sp, Nannochloropsis sp, Chlorella sp,  dan 
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Skeletonema sp. pada stadia Nauplius4-5  diberikan sebanyak 50.000 sel/ml, 

stadia zoea adalah 80.000-120.000 sel/ml dan pada stadia mysis hingga postlarva 

(PL-1) diberikan 70.000-100.000 sel/ml. Teknik pemberian fitoplankton 

dilakukan dengan menggunakan wadah yang berbeda agar tidak terjadi 

kontaminasi jenis fitoplankton. Frekuensi pemberian fitoplankton dilakukan 

sebanyak 2 kali dalam sehari yang diberikan pada pagi hari pukul 09.00 dan 

pukul 15.00. 

3.6.3. Penebaran Udang Vaname Stadia Nauplius 

Stadia larva udang vaname yang ditebar adalah stadia nauplius4-5 (N4-N5) 

dimana sebelum ditebar, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi yang berlangsung 

selama 15 menit. Proses aklimatisasi ini bertujuan agar suhu media kemasan dan 

suhu media pemeliharaan sama sehingga nauplius yang baru ditebar tidak 

mengalami strees. Adapun padat penebaran nauplius yaitu 100-150 ekor/liter. 

Penghitungan nauplius dilakukan dengan cara sampling dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Mengisi air sebanyak 10 liter kedalam ember kemudian dipasang aerasi 

b. Nauplius diambil dan dimasukkan kedalam ember yang telah berisi air. 

c. Mengaduk air dalam ember hingga merata kemudian mengambil sampel 

sebanyak 200 ml. 

d. Pengambilan sampel diulang hingga 3 kali. 

3.7. Parameter Pengamatan 

3.7.1. Parameter Utama  

1. Laju Pertumbuhan Panjang Mutlak  
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Pertumbuhan panjang mutlak dihitung dengan menggunakan rumus 

menurut De Silva dan Anderson, (1995) yaitu : Lm = Lt – L0         

Keterangan : 

Lm  : Pertumbumbuhan panjang mutlak 

Lt  : Panjang akhir udang 

L0  : Panajng awal udang 

2. Kelangsungan Hidup (SR)

Sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Effendi (2004) : 

SR =   

Keterangan : 

SR : Tingkat kelangsungan hidup (%) 

Nt : Jumlah total udang hidup sampai akhir penelitian 

No  : Jumlah total udang pada awal penelitian 

3.7.2. Parameter Penunjang 

1. Parameter Kualitas Air

Parameter kualitas air yang ingin diketahui adalah Suhu air, pH, DO 

dan Salinitas yang akan dilakukan pengukuran pada awal dan akhir penelitian. 

3.8. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan sidik ragam atau analisa 

varians (ANOVA) 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. 


