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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian tentang Pengaruh Jenis Pakan Yang Berbeda (Cumi-cumi, Cacing 

Laut dan Ikan Rucah) Terhadap Tingkat Kematangan Gonad dan Fekunditas 

Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) ini dilaksanakan pada 9 Juli 

sampai dengan 13 Agustus 2018 selama 34 hari. Penelitian ini dilakukan Di 

Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Probolinggo, Jawa Timur.  

3.2  Materi dan Alat 

Materi yang digunakan untuk penelitian tentang Pengaruh Jenis Pakan Yang 

Berbeda (Cumi-cumi, Cacing Laut dan Ikan Rucah) Terhadap Tingkat 

Kematangan Gonad dan Fekunditas Induk Udang Galah (Macrobrachium 

rosenbergii) adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Materi yang digunakan dalam penelitian 

No. Nama Bahan Fungsi Jumlah/Dosis 

1. Induk udang galah jantan Induk udang uji

penelitian 

16 ekor 

2. Induk udang galah betina Induk udang uji

penelitian 

48 ekor 

3. Pelet udang Pakan uji penelitian 814 gram 

4. Cumi – cumi Pakan uji penelitian 814 gram 

5. Ikan Rucah Pakan uji penelitian 814 gram 

6. Cacing Laut Pakan uji penelitian 814 gram 

7. Akuades Pengenceran sampel telur 1 liter 

8. Plastik klip Untuk menyimpan pakan 1 pack 

9. Kertas saring Untuk meniriskas telur 1 pack 

Alat yang digunakan untuk penelitian tentang Pengaruh Jenis Pakan Yang 

Berbeda (Cumi-cumi, Cacing Laut dan Ikan Rucah) Terhadap Tingkat 
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Kematangan Gonad dan Fekunditas Induk Udang Galah (Macrobrachium 

rosenbergii) adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. 
Nama Bahan Fungsi 

1. Keranjang  (40 x 25 x 

20) cm 

Sebagai wadah penelitian dan pemeliharaan 

2.  Selang dan batu aerasi Sebagai penyalur oksigen kepada bak-bak 

penelitian induk udang galah 

3. Potongan genteng dan 

batu bata 

Sebagai shelter 

4. Section set Alat untuk mengambil sampel telur induk udang 

galah 

5. Jangka sorong Alat untuk mengukur panjang induk udang galah  

6. Timbangan analitik Alat untuk menimbang bobot induk udang galah 

7. Oximeter Alat untuk mengukur kadar oksigen dalam air 

8. Termometer Alat untuk mengukur suhu air 

9. 
pH meter 

Alat untuk mengukur kadar keasam basaan atau 

pH dalam air 

10. Cawan petri Alat untuk meletakkan sampel telur 

11. Gelas ukur Alat untuk mengukur sampel telur 

12. Refrigerator Alat untuk menyimpan pakan 

13. Pisau dan gunting Alat untuk memotong pakan 

14. Waring Alat untuk melapisi keranjang 

15. Hand counter Alat untuk menghitung telur 

3.3  Batasan Variabel 

1. Induk Udang Galah 

Udang Galah adalah jenis udang yang termasuk spesies Macrobrachium 

rosenbergii. Mempunyai Pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga 

dengan rostrum yang melengkung keatas seperti pedang dengan gigi atas 11–15 
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buah dan gigi bawah 8–14 buah. Kaki jalan kedua pada udang dewasa tumbuh 

sangat panjang dan besar, panjangnya bisa mencapai 1,5 kali panjang badan. Pada 

udang betina pertumbuhan tidak begitu mencolok. Bagian badan terdiri dari lima 

ruas, masing-masing dilengkapi sepasang kaki renang. Pada udang betina bagian 

badan agak melebar membentuk semacam ruangan untuk mengerami telurnya. 

Bentuk badang udang jantan dibagian perut lebih ramping dan ukuran pleuron 

lebih pendek, sedang pada betina bagian perut tumbuh melebar dan pleuron agak 

memanjang. Letak alat kelamin jantan pada pasangan kaki jalan ke lima, pada 

betina pada pasangan kaki jalan ke tiga (SNI 01-6486.1-2000 Induk Udang 

Galah). 

2. Pakan 

Pakan merupakan bahan–bahan yang mengandung nutrisi baik yang diolah 

maupun sudah diolah. Udang galah termasuk udang yang rakus, udang galah 

makan segala jenis renik, baik cacing, plankton maupun zooplankton (Murtidjo, 

2008). Pakan yang berkualitas adalah pakan yang memiliki kualitas protein yang 

baik. Protein yang memiliki kualitas yang tinggi adalah protein yang memiliki 

nilai kecernaan yang tinggi dan dapat menyediakan semua asam amino esensial 

(Hutabarat, 2005). 

3. Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 

Tingkat kematangan gonad merupakan tahapan perkembangan gonad 

sebelum dan sesudah induk memijah (Effendi 2002). Perkembangan gonad 

semakin matang merupakan bagian dari reproduksi, sebelum terjadi pemijahan. 
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4. Fekunditas 

Fekunditas didefinisikan sebagai jumlah telur yang dikeluarkan oleh seekor 

induk betina dalam satu kali pemijahan (Emmerson, 1980 dalam Nasution et al , 

2013). Jumlah telur yang dikandung oleh satu individu ikan disebut fekunditas 

mutlak. Sedangkan fekunditas relative adalah jumlah telur per satuan berat atau 

panjang ikan.  

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen sebagaimana 

menurut Sugiyono (2011) metode eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendali. Sedangkan menurut Sudaryanto dalam Sutedi (2009) 

metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan 

data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala pada obyek penelitian. 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), hal ini 

karena media percobaan dianggap bersifat homogen, sehingga yang 

mempengaruhi hasil penelitian. Model yang digunakan sesuai dengan Steel and 

Torrie (1991) dalam Tasrudin (2012). 
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Yij  =  μ +  αi  +  Σ ij 

 

 

 

Keterangan :  

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

μ  : Nilai rata-rata 

αi : Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah  

    perlakuan ke-i dengan nilai tengah umum)  

Σ ij : Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang dialami oleh 

perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

 

3.4.2 Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 3 perlakuan, 1 kontrol dengan 4 kali ulangan. 

Perlakuan menggunakan pemberian jenis pakan cumi-cumi, cacing laut, ikan 

rucah dan pellet, dosis yang diberikan dalam penelitian 5% dari biomassa/hari 

yang mengacu pada SNI 01-6486.1-2000 pemeliharaan induk udang galah. 

Perlakuan 1 : Pemberian pakan  cumi-cumi 5% dari biomassa/hari 

Perlakuan 2 : Pemberian pakan cacing laut 5% dari biomassa/hari 

Perlakuan 3 : Pemberian pakan ikan rucah 5% dari biomassa/hari 

Kontrol : Pemberian pellet udang 5% dari biomassa/hari 

3.4.3 Denah Perlakuan 

Adapun denah untuk percobaan penelitian terlihat pada tabel 8 dapat 

dilihat, sebagai berikut : 
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P2U1 
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P3U4 

P1U4 
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Keterangan: 

P1-P3 : Perlakuan 1 sampai perlakuan 3 

U1-U4 : Ulangan 1 sampai ulangan 4 

K  : Kontrol 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Wadah Penelitian 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keranjang berukuran 

40x25x20 cm sebanyak 16 unit, sebelum wadah dan peralatan digunakan dicuci 

dan dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih kemudian dikeringkan. Bak 

pemeliharaan diisi air tawar yang telah diendapkan selama 24 jam. Wadah 

penelitian diletakkan sesuai dengan denah percobaan. Kemudian bak 

pemeliharaan dilengkapi dengan aerasi. 

Pengelolaan kualitas air selama penelitian dilakukan dengan cara 

penyiponan dari sisa-sisa pakan dan kotoran dalam wadah pemeliharaaan. Setelah 

dilakukan penyiponan kemudian air yang terbuang diganti dengan air yang baru. 

Pengukuran kualitas air dilakukan 1 kali dalam sehari selama penelitian 

berlangsung. 

3.5.2 Seleksi Induk Udang Galah 

Seleksi induk dilakukan dengan pemilihan induk secara kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun kriteria kualitatif untuk induk galah menurut SNI 01-6486.1-

2000 Induk Udang Galah adalah sebagai berikut : 

Tabel 9. Kriteria Kualitatif Induk Udang Galah 

No. Parameter Induk Jantan dan Betina 

1. Warna Warna kulit biru kehijau-hijauan, kadang ditemukan 

kulit agak kemerahan, warna kulit juga dipengaruhi 

oleh lingkungan. 

2. Kesehatan Organ tubuh lengkap, tubuh tidak cacat dan tidak ada 

kelainan bentuk, alat kelamin tidak cacat (rusak), 
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tubuh tidak ditempeli oleh jasad patogen, tidak 

bercak hitam, tidak berlumut,insang bersih. 

3. Gerakan Aktif dan peka terhadap rangsangan 

Sumber : SNI 01-6486.1-2000 

Sedangkan kriteria induk secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 10. Kriteria kuantitatif induk Udang Galah Jantan dan Betina 

Parameter Satuan 
Kriteria Induk Udang 

Jantan Betina 

Umur Bulan 8 – 20 8 – 20 

Bobot tubuh gr > 50 > 40 

Fekunditas Butir/gr bobot tubuh - 30.000 – 75.000 

Diameter telur Mm - 0,6 – 0,7 

Sumber : SNI 01-6486.1-2000 

3.5.3 Persiapan Pakan dan Pemberian Pakan 

Persiapan pakan dilakukan dengan menghitung kebutuhan jenis pakan 

seperti pellet, cumi-cumi, cacing laut dan ikan rucah masing–masing sebanyak 

814 gr selama penelitian. Sebelum pakan diberikan, pakan dibersihkan terlebih 

dahulu dari sisa kotoran sampai bersih. Kemudian pakan dipotong dadu untuk 

memudahkan udang memangsanya. Selanjutnya pakan siap diberikan untuk induk 

udang galah. Frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari 

yaitu pagi dan sore. Menurut Mitra et al (2004), frekuensi pemberian pakan yang 

diberikan pada udang galah sebanyak 5% dari biomassa induk udang galah 

dengan kadar protein 35-37 %. 

3.5.4 Pemeliharaan Induk 

Induk udang dipelihara pada wadah yang telah disiapkan sebelumnya. 

Selama masa pemeliharaan induk udang diberi pakan uji. Kemudian dilakukan 
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pengamatan perkembangan ovari pada induk udang betina. Induk yang telah 

matang gonad (TKG III) dipindahkan ke wadah pemijahan. 

3.5.5 Aplikasi Pelakuan 

Induk udang dipelihara selama 20-22 hari setelah melakukan pemijahan. 

Selama masa pemeliharaan udang diberi jenis pakan yang berbeda sesuai dengan 

perlakuan pakan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan 

sore hari. Pemberian pakan diberikan secara langsung ke induk udang selama 

penelitian berlangsung. Setelah masa pemeliharaan 20–22 hari dilakukan 

pengamatan fekunditas pada udang betina. 

3.6 Parameter Pengamatan 

3.6.1 Parameter Utama 

a. Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 

Pengamatan tingkat kematangan gonad (TKG) dilakukan dengan 

mengukur kecepatan matang gonad menggunakan satuan hari mulai dari 

induk udang dipelihara hingga matang gonad (udang berada pada TKG 

III). Laju tingkat kematangan gonad dilakukan dengan perhitungan waktu 

yang dibutuhkan induk untuk mencapai performa TKG III dan persentase 

induk yang telah matang gonad dari jumlah populasi (Tarsim, 2007). 

Persentase tingkat kematangan gonad dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

b. Fekunditas 

Fekunditas merupakan jumlah telur yang dihasilkan setiap induk 

betina. Pengamatan Fekunditas dibagi menjadi 2 yaitu fekunditas mutlak 

TKG % = 
jumlah  induk  matang  telur

jumlah  populasi  induk
× 100% 
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dan fekunditas relatif. Fekunditas mutlak dihitung berdasarkan jumlah 

telur (butir per induk) yang dihasilkan dalam satu kali pemijahan, 

sedangkan fekunditas relatif adalah jumlah telur yang dihasilkan per gram 

induk (Marsden et al., 1997). 

Metode perhitungan fekunditas ditentukan dengan 2 metode yaitu 

metode gravimetrik dan metode volumetrik. Metode gravimetik yaitu 

suatu metode dengan cara mengukur berat gonad contoh ikan 

dibandingkan dengan berat gonad total, dihitung dengan rumus (Andy 

Omar, 2005) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

F : Fekunditas 

G : Berat gonad total (gram) 

g : Berat gonad contoh (gram) 

N : Jumlah telur contoh (butir) 

3.6.2 Parameter Penunjang 

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari pukul 08.00 WIIB meliputi 

pengukuran pH, suhu dan oksigen terlarut (DO) dengan alat pH meter dan 

Dissolved Oxygen Meter. 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisa sesuai dengan 

tujuan penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam 

(ANOVA) dengan uji lanjut dengan BNT pada selang kepercayaan 95%. Adapun 

analisis data disajikan dalam tabel 11 analisa sidik ragam sebagai berikut : 

  

F =
𝐺

𝑔
× 𝑁 
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Tabel 11. Analisa Data 

   Sumber               Db          Jumlah 

Keragaman                         Kuadrat 

Kuadrat        F-hitung          F-tabel 

Tengah 

Perlakuan            t-1               JKP 

Galat                 t (r-1)           JKG 

Total                   tr-1         

KTP             KTP/KTG    Fα (dbp,dbg) 

KTG 

Sumber : Mattjik dan Sumertajaya (2000) 


