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II. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2015 bertempat di 

Laboratorium Perikanan, Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung, sedangkan uji proksimat dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Negeri Lampung. 

 

2.2 Alat dan Bahan 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan Dalam Penelitian 

No                   Alat                                                                         Bahan 

1              Alat Tulis                                                        Benur pada stadia PL 11 

2              Selang Aerasi                                                  Kista Artemia  

3              pH meter                                                         Susu bubuk expired 

3           DO meter                                                        Air laut 

4           Termometer                                                       

5           Media pemeliharaan  

6           Media pengkayaan                                              

7           Scoopnet                                                         

8           Alat-alat penunjang kultur Artemia sp. 

          (wadah berbentuk kerucut, selang aerasi)              

9           Refraktometer 

10           Timbangan digital 

11 Lampu 

 

2.3 Desain Penelitian  

Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan yaitu: 

a. Perlakuan A :  Artemia sp. tanpa diperkaya dengan susu bubuk (kontrol) 

b. Perlakuan B : Artemia sp. diberi pengkaya 0,3 g/l susu bubuk  

c. Perlakuan C : Artemia sp. diberi pengkaya 0,6 g/l susu bubuk  

d. Perlakuan D : Artemia sp. diberi pengkaya 0,9 g/l susu bubuk  

e. Perlakuan E : Artemia sp. diberi pengkaya 1,2 g/l susu bubuk  

Penempatan setiap satuan percobaan dilakukan secara acak (Gambar 2). 
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Gambar 2. Desain penempatan satuan perlakuan 

Keterangan: 

A1, A2, A3  : Artemia sp. tanpa diperkaya dengan susu bubuk (kontrol) 

B1, B2, B3    : Artemia sp. diberi pengkaya 0,3 g/l susu bubuk  

C1, C2, C3  : Artemia sp. diberi pengkaya 0,6 g/l susu bubuk  

D1, D2, D3   : Artemia sp. diberi pengkaya 0,9 g/l susu bubuk  

E1, E2, E3  : Artemia sp. diberi pengkaya 1,2 g/l susu bubuk  

 

Model statistik yang digunakan adalah Gaspersz (1991) sesuai model 

linier aditif dari rancangan tersebut adalah: 

Yij = µ + βi + εij 

Keterangan: 

Yij       : Pengaruh pemberian nauplii Artemia sp. dengan dosis pengkayaan 

berbeda pada stadia post larva udang vannamei pada perlakuan ke-i  dan 

ulangan ke-j 

µ : Rataan umum 

βi : Pengaruh pemberian susu bubuk ke-i 

εij : Galat percobaan pemberian susu bubuk ke-i dan ulangan ke-j 

 

2.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap analisis data. Pada tahapan persiapan dilakukan untuk 

menyiapkan media pemeliharaan post larva udang vannamei, media penetasan 

dan media pengkayaan Artemia sp., kemudian tahapan pelaksanaan terdiri dari 
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pengkayaan nauplii Artemia sp. menggunakan susu bubuk sesuai dengan 

konsentrasi tiap perlakuan. Tahap analisis data menggunakan uji Anova, berikut 

penjabaran tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama penelitian: 

 

2.4.1 Persiapan  

Hal-hal yang dilakukan saat persiapan penelitian adalah menyiapkan  

media pemeliharaan, media penetasan dan media pengkayaan Artemia sp. serta  

perlengkapan aerasi. Semua media dan perlengkapan dicuci, lalu dikeringkan. 

Media pemeliharaan dengan volume 10 liter yang akan digunakan diletakkan 

diatas meja dengan susunan yang telah ditentukan, isi wadah dengan air laut 

sebanyak 5 liter kemudian dilakukan pemasangan aerasi. Pada bagian atas media 

pemeliharaan dipasang lampu. Media ditutup dengan plastik untuk menghindari 

kontak langsung dengan lingkungan dan menjaga suhu agar tetap stabil.  

 

2.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

2.4.2.1 Pengkayaan Artemia sp 

Larva Artemia sp. yang sudah masuk pada instar II (nauplii) atau 8 jam 

setelah Artemia sp. menetas, kemudian dipanen dan dipindahkan ke setiap wadah 

pengkayaan sesuai dengan dosis. Pengkayaan Artemia sp. dilakukan selama 5 jam 

agar hasil yang diperoleh lebih baik, karena sistem pencernaan Artemia sp. sudah 

mulai berkerja. Pemberian susu bubuk diberikan satu kali pada saat pengkayaaan 

Artemia sp. sesuai dengan konsentrasi dosis yang telah ditentukan. Susu bubuk 

expired yang digunakan yaitu susu yang masih pada masa rentan waktu maksimal 

1 bulan dari tanggal expired.  

 

2.4.2.2 Penebaran Benur 

Udang vannamei stadium PL 11 sebelum dimasukkan ke dalam bak  

pemeliharaan dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Setiap wadah pemeliharaan 

dengan volume air laut 5 liter diisi dengan 10 ekor/ liter, sehingga padat tebarnya 

50 ekor/ wadah. Pemeliharaan dilakukan pada udang vannamei PL 11 hingga PL 

20 dengan bobot awal 0,012 gr.  
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2.4.2.3 Pemberian Pakan  

 Benur yang telah ditempatkan pada media pemeliharaan diberikan pakan 

sebanyak 4 kali  yaitu pukul  06.00, 12.00, 18.00 dan 24.00 WIB. Pemberian 

pakan  dilakukan setelah  Artemia sp diperkaya susu bubuk. Pemberian pakan 

Artemia sp. dilakukan dengan dosis  20 - 80 individu/ larva/ hari (SNI, 2006). 

 

2.4.3 Parameter yang diamati 

Parameter yang akan diamati dan hanya dilakukan 1 kali dilakukan selama 

penelitian adalah kandungan gizi Artemia sp sesudah dilakukan pengkayaan. 

Parameter yang dilakukan dengan menggunakan 3 kali ulangan yaitu tingkat 

kelangsungan hidup, pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian dan 

pengambilan data kualitas air (suhu, pH, salinitas, DO).  

 

2.4.3.1 Uji Proksimat 

 Uji proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi pada Artemia 

sp yang meliputi: air, abu, protein, lemak, serat dan karbohidrat. Uji proksimat 

dilakukan setelah Artemia sp diperkaya menggunakan susu bubuk. Uji proksimat 

dilakuakan dengan menggunakan metode: 

1. Uji proksimat air dengan metode thermogravimetri. 

2. Uji proksimat abu dengan metode thermogravimetri. 

3. Uji proksimat protein dengan metode gunning. 

4. Uji proksimat lemak dengan metode soxhlet. 

5. Uji proksimat serat dengan metode thermogravimetri. 

6. Uji proksimat karbohidrat by different. 

 

2.4.3.2 Kelangsungan Hidup 

Kelangsungan hidup udang vannamei merupakan perbandingan jumlah 

benur yang hidup dengan total benur yang ditebar pada awal pemeliharaan. 

Effendie (1997) persamaan yang digunakan mengukur kelangsungan hidup 

adalah: 
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Keterangan: 

SR  :  Kelangsungan hidup (Survival Rate) (%) 

Nt  :  Jumlah benur yang hidup di akhir penelitian (ekor) 

No :  Jumlah total benur awal penebaran (ekor) 

 

2.4.3.3 Laju Pertumbuhan Harian (LPH) 

  Pengukuran laju pertumbuhan harian dilakukan setiap 3 hari sekali. Laju  

pertumbuhan harian dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (1979). 

 

 

Keterangan : 

GR   : Laju pertumbuhan harian (g/hari) 

Wt   : Bobot rata-rata ikan pada hari ke-t (g) 

Wo  : Bobot rata-rata ikan pada hari ke-0 (g) 

 t     : Waktu pemeliharaan (hari) 

 

2.4.3.4 Pertumbuhan Mutlak 

Pengukuran bobot tubuh rata-rata post larva diukur setiap 3 hari sekali 

dengan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,000 gram, kemudian 

dihitung berdasarkan rumus Effendie (1979). 

 

Keterangan: 

W   : pertambahan bobot tubuh (g) 

Wo : bobot biomassa udang pada awal penelitian (g) 

Wt  : bobot biomassa udang pada akhir penelitian (g) 

 

2.4.3.5 Kualitas Air  

Parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, pH, salinitas, dan DO. 

Pengukuran dilakukan pada setiap unit percobaan dengan frekuensi setiap hari 

SR = x 100% 

W = Wt - Wo 

t

WoWt
GR
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pada pagi hari pukul 07.00, siang hari pukul 12.00 serta sore hari pukul 17.00 

selama penelitian. Alat yang digunakan untuk pengukuran adalah termometer, pH 

meter, refraktometer, dan DO meter. 

 

2.4.4 Analisis Data  

Data-data hasil penelitian diolah menggunakan uji Anova untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh pemberian susu bubuk terhadap 

pengkayaan nauplii Artemia sp. untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan post 

larva udang vannamei. Parameter yang dihitung menggunakan uji Anova adalah 

kelangsungan hidup, pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian. Apabila 

terdapat perbedaan antara perlakuan maka dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). Data  kualitas  air  dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


