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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 15 – 16 juli 2018 yang bertempat di 

Instalasi Budidaya Perairan Payau Prigi Kabupaten Trenggalek dan 

ditransportasikan menuju Kota Malang.   

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

 Berikut ini merupakan tabel materi dan alat yang digunakan dalam 

penelitian Efektivitas Pemberian Zeolit, Karbon Aktif Dan Minyak Cengkeh 

Terhadap Sintasan Pada Transportasi Tertutup Benih Udang Galah 

(Macrobrachium rosenbergii). Materi penelitian terdapat pada Tabel 1 

Tabel 1. Materi dan Fungsi 

No Materi Fungsi 

1 Benih Udang Galah ukuran 

tokolan 1 (3-5 cm) 

Sebagai hewan yang akan di 

uji 

2 Air Tawar Bersih Sebagai media 

3 Oksigen (1:2) Sebagai tambahan oksigen 

4 Zeolit 20gr/l Sebagai bahan uji 

5 Karbon Aktif 10gr/l Sebagai bahan uji 

6 Minyak Cengkeh 0,015ml/l Sebagai bahan uji 

7 Tabung Ependov Sebagai media minyak 

cengkeh 
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 Alat yang digunakan pada penelitian Efektivitas Pemberian Zeolit, Karbon 

Aktif Dan Minyak Cengkeh Terhadap Sintasan Pada Transportasi Tertutup Benih 

Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Alat dan Fungsi 

No Alat  Fungsi  

1 Thermometer  Sebagai alat ukur suhu air 

2 pH Meter Sebagai alat ukur pH air 

3 DO Meter Sebagai alat ukur oksigen terlarut di 

dalam air 

4 Tes Kit Sebagai alat ukur amonia 

5 Mobil Sebagai kendaraan transportasi 

6 Timbangan Sebagai alat pengukur berat 

7 Serokan Sebagai alat menangkap udang  

8 Micropippet Sebagai alat untuk menentukan jumlah  

minyak cengkeh 

9 Kantong plastik Sebagai wadah untuk menampung 

benih udang galah 

10 Karet gelang Sebagai alat untuk mengikat kantong 

plastik 

11 Ember  Wadah untuk menghitung jumlah 

udang 

12 Alat tulis Sebagai alat untuk menulis hasil 

penelitian 
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3.3 Batasan Variable 

a. Zeolit 

Zeolit merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi dengan unsur utama 

yang terdiri dari kation alkali dan alkali tanah. Zeolit bersifat selektif dan 

mempunyai kapasitas tinggi sebagai penyerap. Pemberian 20 gram zeolit, pada 

sistem pengepakan tertutup ikan Corydoras aenus dengan suhu +20oC mampu 

menekan kenaikan kadar total amonia nitrogen dan kadar amonia tak terionisasi 

(NH3), Tingkat kelangsungan hidup perlakuan tersebut mencapai 100% 

(Supriyono et al. 2007). Pada penelitian ini menggunakan dosis zeolit 20 gr/l 

b. Karbon Aktif 

Karbon aktif merupakan suatu bentuk arang yang telah melalui aktifasi 

dengan menggunakan gas CO2, uap air atau bahan kimia sehingga pori-porinya 

terbuka dan dengan demikian daya absorsinya menjadi lebih tinggi. Karbon aktif 

mengandung 5-15% air, 2-3% abu dan sisanya terdiri dari karbon (Hadiwinoto, 

2005). Pada penelitian ini menggunakan karbon aktif sebanyak 10 gr/l 

c. Minyak Cengkeh 

Minyak cengkeh kaya akan kandungan eugenol, anestesi dengan basis 

eugenol sangat efektif dalam konsentrasi rendah selain harganya terjangkau, 

mudah didapat dan dapat mengurangi stres (Imanpoor et al. 2010 dalam Gunawan, 

2013). Dalam penelitian sebelumnya Bayu et al (2014) Konsentrasi minyak 

cengkeh optimal untuk transportasi selama 13 jam benih ikan patin adalah 0,015 

ml/L dengan tingkat kelangsungan hidup 87,14%. 
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d. Udang Galah 

Transportasi tertutup benih udang galah diterapkan pada stadia larva, PL 

dan tokolan 1 (3 cm-5 cm). Penerapan pada tokolan 2 (5 cm-7 cm) masih kurang 

direkomendasikan sebab rostrum pada ukuran ini sudah cukup besar untuk 

merobek plastik packing. Dalam pembesaran udang galah, dipilih stadia tokolan 

karena pada stadia ini ketahanan tubuh benih sudah cukup baik untuk ditebar di 

lahan (Rahma, 2015). 

e. Kualitas Air 

Kualitas air yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan antara 

lain: oksigen terlarut, suhu, pH, dan salinitas (Effendi, 2003). 

f. Tingkat Kelulushidupan 

Menurut Prabowo (2000) kelulusanhidup dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor dalam dan faktor luar dari ikan. Faktor luar meliputi kondisi abiotik 

(kualitas air), kompetisi antar spesies, penambahan jumlah populasi ikan pada 

ruang gerak yang sama, meningkatnya predator dan parasit serta penanganan 

selama perlakuan. Faktor dalam terdiri dari umur, kemampuan ikan menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya maupun kondisi fisik ikan tersebut. 

3.4 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental yaitu 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan/ 

tindakan/ treatment dengan menggunakan perlakuan yang berbeda (Supardi, 

2007). Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu 

pencatatan pengamatan secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki baik 
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pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan 

yang khusus diadakan (Surakhmad, 2004). 

3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan. Biota yang digunakan adalah udang galah ukuran 3 – 5 

cm. dosis bahan tambahan yang digunakan adalah : Z (Zeolit 20gr/liter), KA 

(Karbon Aktif 10gr/liter), MC (Minyak Cengkeh 0,015ml/liter) dan K (tanpa 

bahan tambahan). Rancangan Acak Lengakap (RAL) dilakukan dengan model 

matematika sebagai berikut: Yij= µ+αi+εij 

Keterangan: 

Yij : Nilai Parameter utama akibat perlakuan ke - i 

µ : nilai rata – rata (Nilai tengah) 

αi : Pengaruh perlakuan ke - i 

εij : Pengaruh kesalahan perlakuan akibat perlakuan ke – J 

 Denah percobaan pada tiap bahan (Zeolit 20gr/l, Karbon Aktif 10gr/l dan 

Minyak Cengkeh 0,015ml/l) dengan menggunakan 3 perlakuan dan control serta 

pengulangan sebanyak 3 kali dengan kepadatan benih udang galah 200 ekor/3 liter 

air adalah sebagai berikut: 

Z1 KA1 MC1 K1 

Z2 KA2 MC2 K2 

Z3 KA3 MC3 K3 

                            Gambar 2. Denah Percobaan 
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Keterangan: 

 Z      :  perlakuan menggunakan zeolit 2% dari jumlah air dengan  

kepadatan 200/3liter 

 KA   : perlakuan menggunakan karbon aktif 1% dari jumlah air dengan         

kepadatan 200/3liter  

 MC :  perlakuan menggunakan minyak cengkeh 0,0015% dari jumlah 

air dengan kepadatan 200/3liter 

 K      :   perlakuan kontrol dengan kepadatan 200/3liter 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Tahap Persiapan 

a. Persiapan alat dan bahan penelitian 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan kantong plastik polyethylene bening dengan ukuran lebar 30 

cm tebal 0,07mm 

b. Melakukan pengukuran kualitas air (DO, pH, Suhu) 

c. Memasukan air tawar 3 liter dan Zeolit 20gr/l pada perlakuan Z ke dalam 

kantong plastik yang telah disediakan 

d. Memasukan air tawar 3 liter dan Karbon aktif 10gr/l pada perlakuan KA 

ke dalam kantong plastik yang telah disediakan 

e. Memasukan air tawar 3 liter dan Minyak Cengkeh 0,015 ml/l pada 

perlakuan MC ke dalam kantong plastik yang telah disediakan 

f. Memasukan benih udang galah tokolan 1 sebanyak 200 ekor ke dalam 

kantong plastik masing – masing perlakuan 
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g. Memberikan oksigen ke dalam kantong plastik packing dengan 

perbandingan oksigen (1:2), setelah dikeluarkannya udara dalam kantong 

plastik packing 

h. Mengikat kantong plastik dengan menggunakan karet gelang 

i. Memberi label di setiap kantong plastik untuk menandakan perlakuan yang 

berbeda pada peneletian 

j. Memasukan kantong plastik yang berisi benih udang galah dengan 

perlakuan berbeda ke dalam kendaraan untuk dilakukan transportasi udang 

selama 18 jam 

k. Menghitung tingkat kelulushidupan, kualitas air dan membandingkan 

pelakuan mana yang terbaik. 

3.7 Tahap Pengambilan Data 

a. Menghitung jumlah benih udang galah yang hidup dan mati pada saat 

selesai melakukan perjalanan selama 18 jam. 

b. Mengamati kualitas air (D.O, pH, Suhu). 

c. Mencatat hasil perhitungan benih udang galah yang hidup dan kualitas air 

3.8 Parameter Uji 

3.8.1 Parameter Utama 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kelulushidupan benih 

udang galah. Menurut Muchlisin (2016) sintasan adalah kelulushidupan 

udang galah yang dipelihara, dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 

 SR =  
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Keterangan: 

     SR : Kelangsungan hidup (%) 

     Nt : Jumlah udang galah yang hidup pada akhir pengamatan (ekor) 

    N0 : Jumlah udang galah yang hidup pada awal pengamatan (ekor) 

3.8.2 Parameter Kualitas Air 

Parameter kualitas air dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. D.O  : Menggunakan D.O. Meter 

b. pH  : Menggunakan pH meter 

c. Suhu  : Menggunakan Thermometer 

3.9 Analisis Data 

Metode analisis untuk data sintasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji analisis ragam, selanjutnya jika terjadi perbedaan 

yang signifikan, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) (Gasperz, 1991), 

sedangkan data kualitas air diolah secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


