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Erick Fernando. 2016. Pengaruh Variasi dan Frekuensi Pemberian Probiotik
pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Mortalitas Udang Vaname
(Litopenaeus vannamei). Skripsi ini di bawah bimbingan Tri Nurhariyati,
S.Si., M.Kes dan Sugiharto, S.Si., M.Si,. Departemen Biologi, Fakultas Sains
dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi dosis dan
frekuensi pemberian probiotik pada pakan terhadap petumbuhan dan mortalitas
udang vaname (Litopenaeus vannamei). Penelitian ini bersifat ekperimental
dengan menggunakan rancangan faktorial 5x2 dan enam kali ulangan. Penelitian
ini terdiri atas  perlakuan kontrol dan perlakuan variasi dosis probiotik 0 mL/kg
pakan,6 mL/kg pakan,8 mL/kg pakan,10 mL/kg pakan, dan 12 mL/kg pakan),
yang diberikan pada udang vaname dengan frekuensi yang berbeda (1 dan 2
minggu sekali). Bakteri probiotik yang dipakai terdiri atas Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus fermentum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,
Bacillus megaterium, Nitrobacter sp., dan Nitrosomonas sp. Variabel terikat pada
penelitian ini adalah berat udang, panjang udang, mortalitas, dan nilai konversi
pakan. Data pengamatan berupa pertambahan berat, panjang tubuh mortalitas dan
nilai konversi pakan. Data mortalitas dan nilai konversi pakan dianalisis secara
deskriptif, sedangkan data pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname
dianalisis secara statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnow dan uji Levene
test. Hasil uji tersebut menunjukkan data normal dan homogen. Maka dilakukan
uji Two Ways ANOVA (Analysis Of Varians) dengan derajat signifikansi 5%.
Selanjutnya dilakukan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) untuk
membandingkan beda antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variasi dosis berpengaruh terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh udang
vaname (Litopenaeus vannamei), sedangkan frekuensi pemberian dan kombinasi
variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda tidak berpengaruh
terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname (Litopenaeus
vannamei). Hasil terbaik ditunjukkan pada variasi dosis 10 mL/kg pakan dan
frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali dengan nilai rerata berat udang
vaname sebesar 7,567 ± 0,407 gram/ekor, panjang sebesar 10,443 ± 0,407
cm/ekor, mortalitas sebesar 25%, dan nilai FCR sebesar 0,66.

Kata kunci: Udang vaname (Litopenaeus vannamei), pertumbuhan, probiotik,
mortalitas.
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Erick Fernando. 2016. The Effect of Dose Variation and Probiotic
Administration Frequency in Feed to The Growth and Mortality of Vaname
Shrimp (Litopenaeus vannamei). This study was under the guidance of Tri
Nurhariyati, S.Si., M.Kes and Sugiharto, S.Si., M.Si,. Department of Biology,
Faculty of Science and Technology, Airlangga University, Surabaya.

ABSTRACT

This research aimed to understand the effect of dose variation and probiotic
administration frequency in feed to the growth and mortality of vaname shrimp
(Litopenaeus vannamei). The design of research which was used in this research
was experimental study with factorial pattern 5x2 and six times replication. This
research consisted of control treatment and variation of probiotic concentration
treatment (0 mL/kg feed,6 mL/kg feed,8 mL/kg feed,10 mL/kg feed, dan 12 mL/kg
feed) given in different frequency (once and twice a week). Probiotic bacteria used
in this research consisted of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum,
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Nitrobacter sp., and
Nitrosomonas sp. Dependent variables in this research were shrimp weight, length,
mortality, and feed conversion value. The data of mortality and feed conversion
value was analyzed using Kolmogorov-Smirnow and Levene test. The result of this
test was normal and homogeny data. Those data was analyzed using Two Ways
ANOVA (Analysis Of Varians)test with 5% significance degree, and continued
with Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) to compare the different of each
treatment. The result of the study showed that variation in dose influenced vaname
shrimp (Litopenaeus vannamei) weight and length. While the administration
frequency and combination of dose variation and probiotic administration
frequency did not influence vaname shrimp (Litopenaeus vannamei) weight and
length. The most optimum result was reached by feed dose variation 10 mL/kg and
probiotic administration frequency once a week with average vaname weight as
much as 7,567 ± 0,407 gram/head, length as much as 10,443 ± 0,407 cm/head,
mortality as much as 25%, and FCR value as much as 0,66.

Keywords: Vaname shrimp (Litopenaeus vannamei), growth, probiotic, mortality
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan memiliki banyak perairan

yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya perairan di Indonesia

meliputi perairan umum (sungai, waduk dan rawa) dengan luas 141.690 hektar

(Dahuri, 2003), di perairan tersebut hidup dengan berbagai jenis ikan. Hal ini

merupakan potensi yang sangat bagus untuk melakukan usaha pengembangan

budidaya perikanan di Indonesia, salah satunya yaitu pengambangan budidaya

perikanan air payau. Salah satunya yaitu udang vaname.

Dewasa ini permintaan pasar akan udang sangat tinggi, pada tahun 2007

permintaan akan udang adalah 104 ribu ton dan pada tahun 2008 permintaan akan

udang mencapai 168 ribu ton (FAO, 2010), hal ini dikarenakan selain rasanya yang

lezat hewan ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang bermutu tinggi.

Dengan semakin banyaknya permintaan pasar menyebabkan perkembangan

kegiatan budidaya udang dengan menerapkan sistem intensif (sistem yang

mengandalkan pakan buatan selama masa pemeliharaan) mengalami peningkatan.

Hal ini menyebabkan kualitas air pada tambak tersebut menurun akibat

penumpukan sisa pakan yang tidak termakan. Dampak lanjut yang terjadi akibat

sisa pakan yang terkumpul adalah berbagai serangan penyakit pada udang, seperti

penyakit vibriosis yang dapat menyebabkan kematian pada udang sehingga

menimbulkan kerugian besar. Langkah antisipasi yang harus dilakukan adalah
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dengan menerapkan sistem budidaya dengan berpedoman pada kaidah

keseimbangan ekosistem merupakan solusi untuk mencegah permasalahan yang

lebih serius. Salah satu langkah tersebut adalah melalui aplikasi penggunaan

probiotik. Probiotik merupakan kultur tunggal atau konsorsium dari

mikroorganisme yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya atau

organisme lain sehingga mempunyai kemampuan dalam mempertahankan kualitas

air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen guna terciptanya

sistem budidaya udang yang berkelanjutan (Khazani, 2007).

Aplikasi konsorsium bakteri probiotik dalam bidang perikanan seperti

budidaya udang saat ini sangat diperlukan karena diharapkan dapat mengatasi

masalah yang ada pada tambak intensif. Salah satu faktor permasalahan yang dapat

ditemukan dalam budidaya udang pada tambak intensif yaitu jumlah limbah

organik yang terakumulasi pada tambak sangat tinggi.

Limbah organik pada tambak udang intensif berasal dari sisa pakan, kotoran

dan metabolit udang yang terakumulasi pada dasar tambak (Boyd, 1990). Timbunan

bahan organik dari sisa pakan, dan ekskresi yang mengendap di dasar tambak

memicu penurunan daya dukung tambak, khususnya alga bloom yang

menyebabkan deplesi oksigen dan keracunan pada udang (Mulyana, 2011). Hal ini

dapat menimbulkan penyakit pada udang budidaya karena disebabkan

meningkatnya BOD (Biological Oxygen Demand) dan protein dari sisa pakan yang

akan meningkatkan kadar amodia, nitrat, dan nitrit yang membuat kualitas perairan

buruk, sehingga pada kondisi tersebut udang tidak dapat tumbuh secara optimal

dikarenakan stress dan dalam kondisi ini udang sangat rentan terserang penyakit,
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sehingga diperlukan upaya pencegahan yaitu dengan penggunaan probotik. Hal ini

dikarenakan prinsip mekanisme kerja probiotik pada akuakultur adalah: (1)

Kompetisi eksklusif (competitive exclusion) terhadap bakteri patogen misalnya

Pseudomonas terhadap beberapa Vibrio sebagai patogen pada udang (2)

Pengaktifan respon imun atau menstimulasi imunitas (3) Kompetisi untuk reseptor

perlekatan pada epitel saluran pencernaan (4) Kompetisi untuk mendapatkan

nutrient (5) Mengeluarkan substansi antibakteri dan (6) Dekomposisi zat organik

yang tidak diharapkan, sehingga lingkungan akuakultur lebih baik (Soeharsono

dkk, 2010) dan kandungan probiotik terdiri atas konsorsium atau campuran dari

beberapa kelompok bakteri antara lain kelompok bakteri nitrifikasi (Nitrobacter

dan Nitrosomonas) yang dapat mengubah amonia yang sangat toksik bagi udang

pada perairan tambak diubah menjadi senyawa nitrat yang aman bagi udang,

kelompok bakteri pengurai senyawa organik (kelompok Bacillus) yang dapat

menguraikan senyawa organik komplek seperti protein dan karbohidrat menjadi

senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah diserap oleh sistem

pencernaan udang, Kelompok bakteri asam laktat (kelompok Lactobacillus) yang

dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen pada, hal ini dikarenakan kelompok

bakteri ini dapat menghasilkan senyawa antimikroba.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian

mengenai pertumbuhan dan mortalitas udang vaname (Litopenaeus vannamei)

dengan pemberian probiotik pada pakan dalam berbagai konsentrasi di drum. Drum

biasanya digunakan para petani udang untuk proses pembesaran benih. Sehingga

dapat diketahui dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang efektif dalam
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meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan mortalitas udang vaname

(Litopenaeus vannamei) yang dapat diterapkan pada tambak budidaya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian probiotik dalam berbagai variasi dosis berpengaruh pada

pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname (Litopenaeus

vannamei)?

2. Apakah frekuensi pemberian probiotik yang berbeda berpengaruh pada

pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname (Litopenaeus

vannamei)?

3. Apakah kombinasi variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang

berbeda berpengaruh pada pertambahan berat dan panjang tubuh udang

vaname (Litopenaeus vannamei)?

4. Apakah variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

berpengaruh terhadap mortalitas udang vaname (Litopenaeus vannamei)?

5. Apakah variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

berpengaruh terhadap nilai rasio konversi pakan atau FCR (Feed Convertion

Ratio) pada udang vaname (Litopenaeus vannamei)?

1.3 Asumsi Penelitian

Udang dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah

satunya yaitu ada tidaknya akumulasi limbah organik dari sisa pakan yang

menyebabkan ikan stress dan serangan penyakit. Probiotik merupakan kultur

tunggal atau konsorsium dari mikroorganisme yang dapat memberikan manfaat
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kesehatan bagi inangnya atau organisme lain. Mikroorganisme tersebut diantaranya

yaitu kelompok bakteri asam laktat seperti bakteri Lactobacillus plantarum dan

Lactobacillus fermentum yang berfungsi menekan pertumbuhan bakteri patogen,

selain itu terdapat bakteri nitrifikasi seperti Nitrobacter dan Nitrosomonas yang

berfungsi dalam merubah senyawa amonia yang sangat toksik menjadi senyawa

nitrat yang aman bagi udang, serta bakteri perombak bahan organik seperti Bacillus

subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis yang berfungsi dalam

merombak senyawa organik komplek sepertiprotein, karbohidrat atau lemak

menjadi senyawa sederhana sehingga dapat dengan mudah diserap oleh sistem

pencernaan udang. Mikroba-mikroba yang digunakan dalam probiotik adalah

mikroba yang mampu menjaga kualitas air dan mampu melindungi udang dari

infeksi mikroba patogen.

Probiotik merupakan agen hayati yang berperan penting dalam

meningkatkan pertumbuhan udang, maka dosis dan frekuensi pemberian probiotik

merupakan faktor penting dalam menjaga imunitas udang dan menjaga kualitas air,

karena dosis dan frekuensi pemberian probiotik tiap spesies berbeda-beda. Dari

pemaparan di atas, maka penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa dosis dan

frekuensi pemberian probiotik yang berbeda tentunya akan memberikan pengaruh

yang berbeda pula pada pertumbuhan udang.

1.4 Hipotesis Penelitian

1.4.1 Hipotesis kerja

Jika variasi dosis, frekuensi pemberian serta kombinasi variasi dosis dan

frekuensi pemberian probiotik yang berbeda dapat meningkatkan berat dan
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pertambahan panjang udang vaname (Litopenaeus vannamei), maka pemberian

probiotik dengan dosis dan frekuensi yang berbeda berpengaruh terhadap

pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei).

1.4.2 Hipotesis statistik

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0a : Pemberian probiotik dalam berbagai dosis tidak berpengaruh terhadap

pertambahan berat dan pertumbuhan panjang tubuh udang vaname

(Litopenaeus vannamei).

H1a : Pemberian probiotik dalam berbagai dosis berpengaruh terhadap

pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname (Litopenaeus

vannamei).

H0b : Frekuensi pemberian probiotik yang berbeda-beda tidak berpengaruh

terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname

(Litopenaeus vannamei).

H1b : Frekuensi pemberian probiotik yang berbeda-beda berpengaruh terhadap

pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname (Litopenaeus

vannamei).

H0c : Kombinasi variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh udang

vaname (Litopenaeus vannamei).

H1c : Kombinasi variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

berpengaruh terhadap pertambahan dan panjang tubuh udang vaname

(Litopenaeus vannamei).
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1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik berbagai variasi dosis terhadap

pertambahan berat dan panjang tubuh pada udang vaname (Litopenaeus

vannamei).

2. Mengetahui pengaruh frekuensi pemberian probiotik yang berbeda terhadap

pertambahan berat dan panjang tubuh pada udang vaname (Litopenaeus

vannamei).

3. Mengetahui pengaruh kombinasi variasi dosis dan frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh pada

udang vaname(Litopenaeus vannamei).

4. Mengetahui pengaruh variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang

berbeda terhadap mortalitas udang vaname (Litopenaeus vannamei).

5. Mengetahui pengaruh variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang

berbeda terhadap nilai konversi pakan (FCR) pada udang vaname

(Litopenaeus vannamei).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pengaruh variasi dosis dan frekuensi pemberian yang paling efektif dari probiotik

yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, nilai FCR dan

menurunkan mortalitas pada udang vaname (Litopenaeus vannamei).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

2.1.1 Klasifikasi Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

Menurut Wyban et al., (2000), klasifikasi udang vaname sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Athropoda

Kelas : Crustacea

Ordo : Decapoda

Famili : Penaidae

Genus : Litopenaeus

Spesies : Litopenaeus vannamei

2.1.2 Morfologi Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

Gambar 2.1. Morfologi Udang Vaname (Haliman dan Adijaya, 2005)
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Bagian tubuh udang vaname sudah mengalami modifikasi, sehingga dapat

digunakan untuk beberapa keperluan antara lain: makan, bergerak dan

membenamkan diri ke dalam lumpur, menopang insang, karena struktur insang

udang mirip bulu unggas serta organ sensor seperti antenna dan antennulae

(Haliman dan Adijaya, 2005).

Tubuh udang yang dilihat dari luar terdiri dari bagian, yaitu bagian depan

yang disebut cephalothorax, karena menyatunya bagian kepala dan dada serta

bagian belakang (perut) yang disebut abdomen dan terdapat ekor (uropod)

diujungnya (Suyanto dan Mudjiman, 2001).

Cephalothorax udang vaname terdiri dari antenna antennulae, mandibula,

dan dua pasang maxillae. Kepala ditutupi oleh cangkang yang memiliki ujung

runcing dan bergigi yang disebut rostrum. Kepala udang juga dilengkapi dengan

tiga pasang maxilliped dan lima pasang kaki jalan (periopod). Maxilliped sudah

mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai organ untuk makan (Haliman dan

Adijaya, 2005).

Bagian abdomen terdiri dari enam ruas, terdapat lima pasang kaki renang

pada ruas pertama sampai kelima dan sepasang ekor kipas (uropoda) dan ujung

ekor (telson) pada ruas yang keenam. Dibawah pangkal ujung ekor terdapat lubang

dubur (anus) (Suyanto dan Mudjiman, 2001).

Ciri khas yang dimiliki oleh udang vaname adalah adanya pigmen

karotenoid yang terdapat pada bagian kulit. Kadar pigmen ini akan berkurang

seiring dengan pertumbuhan udang, karena saat mengalami molting sebagian

pigmen yang terdapat pada kulit akan ikut terbuang. Keberadaan pigmen ini
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memberikan warna putih kemerahan pada tubuh udang (Haliman dan Adijaya,

2005).

Udang jantan dan udang betina dapat dibedakan dengan melihat alat

kelamin luarnya. Alat kelamin luar jantan disebut petasma, yang terletak di dekat

kaki renang pertama, sedangkan lubang saluran kelaminnya terletak di antara

pangkal kaki jalan keempat dan kelima (Adiyodi, 1970).

2.1.3 Daur Hidup Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

Gambar 2.2 Daur Hidup Udang Vaname (Atmomarsono dkk, 2014)

Pertumbuhan udang vaname dipengaruhi dua faktor yaitu frekuensi

molting/ganti kulit (waktu antara molting) dan pertumbuhan pada setiap molting.

Tubuh udang mempunyai karapas/kulit luar yang keras, sehingga pada setiap kali

berganti kulit, karapaks terlepas dan akan membentuk karapaks baru. Ketika

karapaks masih lunak, udang berpeluang untuk dimangsa oleh udang lainnya

(Atmomarsono dkk, 2014).
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Stadia nauplius adalah stadia yang pertama setelah telur menetas. Stadia ini

memiliki lima sub stadia (Brown, 1991). Larva berukuran antara 0,32-0,58 mm,

sistem pencernaannya belum sempurna dan masih memiliki cadangan makanan

berupa kuning telur (Haliman dan Adijaya, 2005).

Stadia zoea terjadi berkisar antara 15 – 24 jam setelah stadia nauplius. Larva

sudah berukuran antara 1,05 – 3,30 mm (Haliman dan Adijaya, 2005). Stadia zoea

memiliki tiga sub stadia, yang ditandai dengan tiga kali molting. Tiga tahap molting

atau tiga sub stadia itu disebut dengan zoea 1, zoea 2 dan zoea 3. Stadia ini, larva

sudah dapat makan plankton yang mengapung dalam kolom air. Tubuh akan

semakin memanjang dan mempunyai karapaks. Dua mata majemuk dan uropods

juga akan muncul (Brown, 1991). Lama waktu dari stadia ini menuju stadia

berikutnya berkisar antara 4-5 hari (Haliman dan Adijaya, 2005).

Stadia mysis memiliki durasi waktu yang sama dengan stadia sebelumnya

dan memiliki tiga sub stadia, yaitu mysis 1, mysis 2 dan mysis 3. Perkembangan

tubuhnya dicirikan dengan semakin menyerupai udang dewasa serta terbentuk

telson dan pleopods. Benih pada stadia ini sudah mampu berenang dan mencari

makanan, baik fitoplankton maupun zooplankton (Brown, 1991).

Saat stadia post larva (PL), benih udang sudah tampak seperti udang

dewasa. Umumnya, perkembangan dari telur menjadi stadia post larva dibutuhkan

waktu berkisar antara 12-15 hari, namun semua itu tergantung dari ketersediaan

makanan dan suhu (Brown, 1991). Hitungan stadia yang digunakan sudah

berdasarkan hari. PL I berarti post larva berumur satu hari. Saat stadia ini, udang

sudah mulai aktif bergerak lurus ke depan dan sifatnya cenderung karnivora.
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Umumnya, petambak akan melakukan tebar dengan menggunakan udang yang

sudah masuk dalam stadia antara PL10-PL15 yang sudah berukuran rata-rata

sepuluh millimeter (Haliman dan Adijaya, 2005).

Udang vaname menyukai dasar yang berpasir dengan kedalaman sekitar 72

m dari permukaan laut (Dore and Frimodt, 1987 dalam GSMS, 2003). Spesies ini

memiliki karapaks yang bening sehingga warna pada ovary dapat terlihat. Pada

betina gonad pertama berukuran kecil, berwarna coklat keemasan atau coklat

kehijauan pada musim pemijahan (Brown and Patlan, 1974 dalam GSMS, 2003).

2.1.4 Penebaran Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

Menurut Sumantadinata et al. (1985), kepadatan merupakan jumlah

organisme budidaya (ekor) yang ditebar per satuan luas atau volume kolam atau

wadah pemeliharaan lain. Sifat dan tingkah laku udang, jenis dan media maupun

daya dukung perairan tambak menentukan kepadatan udang yang dipelihara

(Tarsim, 2000). Prinsipnya adalah semakin padat penebaran benih udang berarti

ketersediaan pakan alami semakin sedikit dan ketergantungan pada pakan buatan

semakin meningkat (Topan, 2007).

Udang putih dapat tumbuh baik dengan kepadatan tebar yang tinggi, yaitu

60-150 ekor/m2 (Briggs et al., 2004). Strumer et al., (1992) menyatakan bahwa

udang vanname dapat ditebar dengan kepadatan 50-200 ekor/m2. Peningkatan

kepadatan menyebabkan penurunan panjang dan berat individu (Gomes et al.,

2000).

Kepadatan tebar sangat mempengaruhi produksi budidaya udang (Jackson

dan Wang, 1998). Pada Brycon cephalus, meningkatnya kepadatan menurunkan
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pertumbuhan dan homogenitas tetapi meningkatkan produksi (Gomes et al., 2000).

Savolainena et al., (2004) menyatakan bahwa peningkatan kepadatan menyebabkan

penurunan berat dan panjang individu yang dihasilkan tetapi akan meningkatkan

biomassa total.

Beberapa hal penting proses penebaran udang yakni warna, ukuran panjang

dan bobot sesuai umur Post Larva (PL), kulit dan tubuh bersih dari organisme

parasit dan patogen, tidak cacat, tubuh tidak pucat, gesit, merespon cahaya,

bergerak aktif dan menyebar di dalam wadah (Haliman dan Adijaya, 2005). Selain

itu, aklimatisasi atau proses adaptasi benur terhadap suhu maupun salinitas juga

merupakan hal yang penting dalam penebaran benur (Haliman dan Adijaya, 2005).

2.1.5 Pakan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)

Menurut Allsopp et al., (2008) budidaya secara intensif merupakan

budidaya dengan kepadatan tinggi dan pemberian pakan sepenuhnya menggunakan

pakan buatan. Udang hanya dapat meretensi protein pakan sekitar 16,3-40,87%

(Avnimelech, 1999; Hari et al., 2004) dan sisanya dibuang dalam bentuk produk

ekskresi, residu pakan dan feses.

Konversi pakan atau feed conversion ratio (FCR) udang putih 1,3- 1,4

(Boyd dan Clay, 2002). Kandungan protein pada pakan untuk udang putih relatif

lebih rendah dibandingkan udang windu. Menurut Briggs et al, (2004), udang putih

membutuhkan pakan dengan kadar protein 20-35%.

Namun, ukuran dan jumlah pakan yang diberikan harus dilakukan secara

cermat dan tepat, sehingga udang tidak mengalami kekurangan pakan maupun

kelebihan pakan (Haliman dan Adijaya, 2005).

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



14

Tabel 2.1 Persentase Pakan Udang Vaname

Umur Udang

(hari)

Ukuran

(gram)

Bentuk

Pakan

Dosis Pakan

(%)

Frekuensi

Pakan (Hari)

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105

106-120

PL 10-0,1

1,1-2,5

2,6-5,0

5,1-8,0

8,1-14,0

14,1-18,0

18,1-20,1

20,1-22,5

Crumble

Crumble

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

Pellet

75-25

25-15

15-10

10-7

7-5

5-3

5-3

4-2

3

4

5

5

5

5

5

5

Sumber: Atmomarsono dkk, (2014)

2.2 Kualitas Air

Kualitas air tambak yang baik akan mendukung pertumbuhan dan

perkembangan udang vaname secara optimal. Oleh karena itu, kualitas air tambak

perlu diperiksa dan dikontrol secara seksama (Haliman dan Adijaya, 2005).

Beberapa parameter kualitas air yang harus terus diamati selama proses budidaya

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.2 Parameter Kualitas Air Tambak

Parameter Optimal Toleransi

DO

Temperatur

Salinitas

pH

NH3

NO2
-

H2S

Alkalinitas

Kecerahan

Pestisida/insektisida

Warna air

>4 ppm

28-320 C

15-25 ppt

7,5 – 8

0 ppm

0 ppm

0 ppm

100-120 ppm

25-40 cm

0 ppb

Hijau kecoklatan

>3 ppm

26-350 C

0-35<35 ppt

7-8,5

0,1-0,5 ppm

0,1-1 ppm

0,001 ppm

>100 ppm

Sumber: Atmomarsono dkk, (2014)

Suhu optimal untuk pertumbuhan udang vaname adalah berkisar antara 26-

32° C. Jika suhu lebih dari angka optimum, maka metabolisme udang akan

berlangsung cepat dan kebutuhan oksigen akan meningkat. Kadar oksigen dalam

tambak mengalami titik jenuh pada kadar yang berkisar antara 7-8 ppm. Namun

udang dapat tumbuh baik pada kadar oksigen minimum berkisar antara 4-6 ppm

(Suyanto dan Mudjiman, 2001).

Salinitas dan pH air di tambak berhubungan erat dengan keseimbangan

ionik dan proses osmoregulasi di dalam tubuh udang. Udang muda yang berumur

antara 1-2 bulan memerlukan kadar garam yang berkisar antara 15-25 ppt agar
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pertumbuhannya dapat optimal. Setelah umurnya lebih dari dua bulan,

pertumbuhan relatif baik pada kisaran salinitas 5-30 ppt. Pada waktu-waktu tertentu

seperti saat musim kemarau, salinitas air tambak dapat menjadi hypersaline

(berkadar garam tinggi, lebih dari 40 ppt). Air tambak memiliki pH ideal berkisar

antara 7,5-8,5. Umumnya perubahan pH air dipengaruhi oleh sifat tanahnya

(Haliman dan Adijaya, 2005). pH air tambak dapat berubah menjadi asam karena

meningkatnya benda-benda membusuk dari sisa pakan atau yang lain. pH air yang

asam dapat diubah menjadi alkalis dengan penambahan kapur (Suyanto dan

Mudjiman, 2001).

Kadar gas-gas yang mencemarkan perairan, seperti ammonia (NH3), gas

methan dan asam sulfida (H2S) harus selalu dipantau dan diperhatikan (Suyanto dan

Mudjiman, 2001). Ammonia berasal dari hasil ekskresi atau pengeluaran kotoran

udang. Oleh karena ammonia dan nitrit adalah senyawa beracun, maka harus diubah

menjadi nitrat. Salah satu cara untuk meningkatkan nitrifikasi dan denitrifikasi

adalah dengan meningkatkan jumlah bakteri, yaitu dengan aplikasi probiotik yang

mengandung bakteri yang dibutuhkan (Roffi, 2006). Kekeruhan air tambak

berhubungan erat dengan banyaknya fitoplankton yang tumbuh dalam tambak.

Batas kekeruhan air tambak yang dianggap cukup adalah bila angka seichi disk

berkisar antara 25-45 cm (Suyanto dan Mudjiman, 2001).

Suhu air optimal bagi perkembangan hidup udang adalah antara 28-30º C.

Pada kisaran suhu tersebut konsumsi oksigen cukup tinggi sehingga nafsu makan

udang tinggi dan pada suhu dibawah 20º C, nafsu makan udang menurun (Wardoyo,

1997).
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Menurut Tseng (1987) dalam Chien (1992), udang bersifat euryhaline yaitu

mampu menyesuaikan diri pada kisaran salinitas yang cukup tinggi 3-45 ppt. Udang

mempunyai tekanan osmosis tubuh tertentu, sehingga jika salinitas lingkungan

perairan tidak sesuai akan mengakibatkan energy untuk osmoregulasi menjadi lebih

besar (Harris, 1998). Manik dkk (1979) dalam Ginting (1985) menyatakan bahwa

salinitas habitat tambak kurang dari 10 ppt atau lebih besar dari 34 ppt akan

mengakibatkan udang stress yang lebih lanjut dapat menyebabkan kematian. Udang

akan tumbuh baik pada salinitas 15-35 ppt (Chen, 1975 dalam Budiardi, 1999), dan

salinitas ideal untuk pembesaran udang antara 15-25 ppt. Perubahan salinitas secara

cepat umumnya menyebabkan tingkat kematian udang yang tinggi (Tseng, 1987

dalam Chien, 1992).

Kadar O2 terlarut di perairan untuk pertumbuhan yang normal bagi udang

yaitu berada pada kisaran 4-7 mg/L (Poernomo, 1988). Lebih lanjut dinyatakan

bahwa udang telah memperlihatkan gejala abnormal, dengan berenang ke

permukaan pada kadar O2 terlarut 2,1 mg/L pada suhu 30º C, dan pada kadar 3 mg/L

walaupun tidak memperlihatkan gejala abnormal tetapi masih dibawah kondisi

optimum, sehingga dalam jangka panajang akan mempengaruhi laju pertumbuhan

udang.

Boyd (1991) mengemukakan bahwa kandungan O2 terlarut yang dapat

menunjang kehidupan udang secara normal dan baik untuk pertumbuhan adalah 5

mg/L sampai konsentrasi jenuh. Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk kandungan

O2 yang kurang dari 1 mg/L dapat menyebabkan kematian jika berlangsung selama
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beberapa jam dan untuk kisaran O2 antara 1-5 mg/L pertumbuhan akan terganggu

jika berlangsung secara terus-menerus.

Perubahan nilai pH berpengaruh terhadap laju reaksi kimia serta tekanan

osmosis yang terjadi di perairan dan tubuh udang (Wardoyo, 1997). Menurut

Wardoyo (1997), nilai pH yang ideal untuk udang ialah 6,8-9,0 sedangkan pH air

dengan kisaran antara 4,5-6,0 dan 9,8-11,0 menyebabkan terganggunya metabolism

udang. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pada pH <4,0 dan >11,0 udang akan mati.

Amoniak merupakan senyawa nitrogen yang bersifat toksik bagi udang

(Handojo, 1994). Menurut Zoneveld et al. (1991), dalam bentuk yang tidak

terionisasi amoniak merupakan racun bagi organisme budidaya walaupun pada saat

konsentrasi sangat rendah. Menurut Boyd (1982) bahwa konsentrasi letal amoniak

adalah 0,4-2,0 mg/L. Wickins (1976) dan Liu (1989) dalam Budiardi (1999)

menyarankan konsentrasi NH3 yang relatif aman bagi udang dibawah 0,1 mg/L,

sedangkan menurut Suratmo (1993) dalam Tarsim (2000) untuk amoniak bebas

dalam sistem budidaya sebaiknya lebih kecil dari 0,02 mg/L.

2.3 Tinjauan Umum Probiotik

Arti kata probiotik mengandung arti “pro” dan “bios” berasal dari bahasa

Yunani. Selanjutnya secara luas digunakan definisi menurut Fuller (Gismondo et

al., 2009), yaitu suplementasi sel mikroba hidup pada pakan yang menguntungkan

inangnya dengan memperbaiki keseimbangan dalam intestinalnya. Dalam Irianto

(2003) dinyatakan bahwa probiotik selain untuk perbaikan pakan, dimaksudkan

juga untuk perbaikan lingkungan hidupnya.
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Probiotik merupakan produk yang mengandung mikroorganisme hidup dan

non patogen yang diberikan pada hewan ternak untuk memprbaiki laju

pertumbuhan, menstabilkan produksi pada hewan ternak, efisiensi konversi ransum,

meningkatkan penyerapan nutrisi, kesehatan hewan, menambah nafsu makan

sehinga mempercepat peningkatan berat badan ( Fuller, 1992 ). Menurut

Soeharsono (2010) mikroba yang digunakan sebagai probiotik adalah bakteri,

khamir, atau mould. Pemberian probiotik secara nyata meningkatkan produksi serta

menekan mortalitas (Kompiang, Supriyati dan Sjofjan, 2004). Probiotik sebagai

mikroba hidup atau sporanya yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan

dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari

hasil metabolitnya, sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang

dengan baik (Kompiang, 2009). Tujuan utama pemberian probiotik adalah untuk

mengontrol ekosistem dalam saluran pencernaan serta menjaga kesehatan usus agar

proses penyerapan berlangsung dengan baik. Menurut Fuller (1992), mikroba

dikatakan sebagai probiotik jika : (1) Dapat diisolasi dari hewan inangnya (2)

Menunjukkan pengaruh yang menguntungkan bagi inangnya (3) Tidak bersifat

patogen (4) Dapat transit dn bertahan hidup di saluran pencernaan inangnya (5)

Sejumlah mikroba harus mampu bertahan hidup pada periode yang lama selama

penyimpanan.

Prinsip mekanisme kerja probiotik pada akuakultur adalah: (1) Kompetisi

eksklusif (competitive exclusion) terhadap bakteri patogen misalnya Pseudomonas

terhadap beberapa Vibrio sebagai patogen pada udang (2) Pengaktifan respon imun

atau menstimulasi imunitas (3) Kompetisi untuk reseptor perlekatan pada epitel
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saluran pencernaan (4) Kompetisi untuk mendapatkan nutrient (5) Mengeluarkan

substansi antibakteri dan (6) Dekomposisi zat organik yang tidak diharapkan,

sehingga lingkungan akuakultur lebih baik (Soeharsono dkk, 2010).

Inokulum probiotik mengandung berbagai mikroba yang menguntungkan

seperti, bakteri asam laktat, bakteri nitrifikasi dan bakteri pengurai senyawa organik

sehingga viabilitas inokulum perlu dijaga. Viabilitas mikroba dipengaruhi oleh

banyak faktor salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan

yang mempengaruhi viabilitas mikroba menurut Fardiaz (1992) antara lain :

1. Suhu

Setiap bakteri memiliki titik pada suhu tertentu untuk tumbuh secara

optimal dan memiliki rentang batas temperatur untuk dapat tumbuh dan

hidup. Pada pertumbuhan kultur faktor suhu sangat penting dalam

mempengaruhi pertumbuhan. Berdasarkan rentang temperatur dimana

bakteri dapat tumbuh dan bertahan hidup, bakteri dapat dibedakan menjadi

tiga antara lain :

a. Psikrofilik : Bakteri yang dapat tumbuh dan bertahan hidup pada

suhu -50C - 300C dan memiliki suhu optimum antara 10-150C.

Mayoritas kelompok bakteri ini tumbuh pada tempat-tempat dingin

baik di daratan atau lautan.

b. Mesofilik : Bakteri yang dapat tumbuh dan bertahan hidup pada

suhu 10-450C dan memiliki suhu optimum antara 20-400C.

Mayoritas kelompok bakteri ini tumbuh sebagai flora normal pada

tubuh manusia seperti alat pencernaan.
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c. Termofilik : Bakteri yang dapat tumbuh dan bertahan hidup pada

suhu 40-750C dan memiliki suhu optimum antara 45-600C.

Mayoritas kelompok bakteri ini tumbuh pada lingkungan ekstrim

seperti sumber-sumber air panas.

2. Derajat Keasaman atau Kebasaan (pH)

Setiap mahluk hidup atau organisme memiliki kisaran pH untuk dapat

bertahan hidup dan mengalami pertumbuhan secara optimal yang berbeda-

beda. Mayoritas semua kelompok bakteri hidup pada kisaran pH antara 6.5-

7.5. Namun ada beberapa mikroorganisme atau bakteri yang dapat hidup

pada keadaan yang ekstrim seperti keadaan lingkungan yang sangat asam

atau sangat basa, sehingga dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain :

a. Organisme eutrofil : Mikroorganisme yang dapat hidup dan tumbuh

pada pH normal dengan kisaran antara 6.5-7.5.

b. Organisme asidofil : Mikroorganisme yang dapat hidup dan tumbuh

pada pH lingkungan yang sangat asam dengan kisaran antara 2.0-

5.0.

c. Organisme alkalofil : Mikroorganisme yang dapat hidup dan tumbuh

pada pH lingkungan yang sangat basa dengan kisaran antara 8.0-9.5.

3. Kelembapan

Kandungan air sangat penting bagi kehidupan bakteri atau mikroorganisme

lain, hal ini dikarenakan bakteri atau mikroorganisme lain hanya dapat

mengambil makanan dari lingkungan dalam bentuk larutan. Mayoritas bakteri

dapat tumbuh baik pada media yang memiliki kandungan air yang banyak atau
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lembap. Pada umumnya pertumbuhan ragi dan bakteri memerlukan

kelembapan yang tinggi yaitu diatas 85%, sedangkan pada jamur memerlukan

kelembapan yang rendah yaitu dibawah 80%.

2.4 Tinjauan Umum Bakteri Probiotik

2.4.1 Bakteri Perombak Bahan Organik

Penggunaan bakteri probiotik sebagai bakteri pengurai bahan organik juga

memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan budidaya yang berefek pada

peningkatan kesehatan udang sehingga tidak mudah stress sehingga tahan terhadap

serangan penyakit. Penggunaan probiotik di tambak pembesaran umumnya

ditujukan untuk memperbaiki kualitas air seperti menguraikan bahan organik dari

sisa pakan yang tidak termakan oleh udang, dan juga oleh kotoran udang. Semakin

tinggi dosis pakan yang digunakan tentunya akan semakin banyak sisa pakan yang

tidak termanfaatkan sehingga akan mencemari lingkungan budidaya itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan probiotik untuk menguraikan sisa pakan tersebut.

Penggunaan probiotik pada dosis pakan yang berbeda bertujuan untuk mengetahui

kemampuan probiotik tersebut untuk menguraikan bahan organik dari sisa pakan

yang berlebih (Muliani dkk, 2010). Bakteri pengurai senyawa organik terdiri atas :

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



23

A. Bacillus subtilis

Klasifikasi bakteri Bacillus subtilis adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Family : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Species : Bacillus subtilis

(Garrity et al., 2004)

Bacillus subtilis memiliki bentuk batang dengan ukuran 0,3-3,2 μm x 1,27-

7,0μm (Gambar 5). Bacillus subtilis sebagian motil, flagellumnya khas lateral,

membentuk endospora dimana endosporanya tidak lebih dari satu sel sporangium,

merupakan bakteri Gram positif, merupakan organisme kemoorganotrof, dan

bersifat aerobik sejati atau anaerobik fakultatif (Pelczar dan Chan, 2012). Ciri

pembeda yang menonjol dari bakteri ini adalah kemampuannya dalam membentuk

endospore (Pelczar dan Chan, 2010).

Rengpipat et al. (2003) melaporkan kemampuan bakteri Bacillus subtilis

yang diberikan pada hewan akuatik mampu meningkatkan pertumbuhan dan

resisten terhadap infeksi bakteri patogen Vibrio. Selain itu aplikasi probiotik pada

kolam pemeliharaan telah dilaporkan mampu memperbaiki kualitas air karena

mampu mengkonversi bahan organik (sisa pakan) menjadi CO2 yang digunakan

dalam metabolisme sel.

Gambar 2.3. Sel Bacillus subtilis
dengan SEM. Sumber: Morikawa
et al., 2006
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B. Bacillus megaterium

Klasifikasi bakteri Bacillus megaterium adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Family : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Species : Bacillus megaterium

(Garrity et al., 2004)

Bacillus megaterium merupakan bakteri berbentuk batang, biasanya

berantai, termasuk dalam kelompok bakteri Gram positif, merupakan organisme

aerob, namun juga dapat hidup dalam keadaan anaerob, resisten terhadap kondisi

ekstrim karena mempunyai endospora (Gambar 6). Bacillus megaterium bergerak

(motil) menggunakan flagel, sporanya lebih tahan dibandingkan bentuk

vegetatifnya terhadap pemanasan, kekeringan, bahan preservatif makanan, dan

pengaruh lingkungan lainnya (Naim, 2003).

Gambar 2.4. Sel Bacillus megaterium
dengan SEM. Sumber:
Morikawa et al., 2006

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



25

C. Bacillus licheniformis

Klasifikasi bakteri Bacillus licheniformis adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Bacillales

Family : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Species : Bacillus licheniformis

(Garrity et al., 2004)

Bacillus licheniformis merupakan bakteri Gram positif, berbentuk batang

dengan panjang antara 1,5 µm sampai 3 µm dan lebar antara 0,6 µm sampai 0,8 µm.

Spora dari bateri ini berbentuk batang silindris atau elips dan terdapat pada sentral

atau parasentral. Suhu maksimum pertumbuhannya adalah 50 – 550C dan suhu

minimumnya 150C (Mao et al., 1992).

Bacillus licheniformis merupakan species bakteri yang mampu

menghasilkan protease dalam jumlah yang relatif tinggi (Mao et al., 1992), dan

berkembang biak dengan cepat sehingga menjadi protein microbial. Bacillus

licheniformis bersifat proteolitik sehingga membantu mencerna protein (Rao et al.,

1998), sehingga lebih dapat membantu kecernaan protein dibanding mikroba

lainnya.

Gambar 2.5. Sel Bacillus licheniformis
dengan mikroskop cahaya
(x1000). Sumber: Bahamdain
et al., 2015
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2.4.2 Bakteri Nitrifikasi

Mikroorganisme atau bakteri nitrifikasi sangat berperan penting dalam

budidaya udang di tambak dengan sistem intensif, hal ini dikarenakan pada

budidaya sistem intensif memiliki residu atau sisa pakan sangat banyak sehingga

kandungan amonia pada tambak juga banyak. Akibat dari residu amonia yang

terkumpul pada tambak menyebabkan kualitas air menurun dan menyebabkan

kematian pada organisme baik akibat serangan bakteri patogen atau keracunan akan

residu amonia yang bersifat toksik. Boyd (1990) menyatakan nitrifikasi adalah

oksidasi amoniak secara biologis menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri autotrop

Nitrosomonas sp. dan Nitrobacter sp. adalah genera dari bakteri autotrop di dalam

air tawar, laut dan payau. Tahapan nitrifikasi pada siklus nitrogen dinyatakan dalam

bagan siklus nitrogen (Whitehead and William, 1982). Nitrifikasi merupakan suatu

proses oksidasi enzimatik yang dilakukan oleh sekelompok jasad renik/bakteri dan

berlangsung dalam dua tahap yang terkondisikan sebagai berikut:

1. Tahap nitritasi.

Pada proses ini reaksi berlangsung dari amoniak diubah menjadi nitrit yang

melibatkan bakteri Nitrosomonas sp. dengan persamaan reaksi (Effendi, 2003)

sebagai berikut.

2NH3 + 3O2 2NO2
- + 2H+ + 2H2O

2. Tahap nitratasi.

Pada proses tahap kedua reaksi diperankan oleh bakteri Nitrobacter sp. yang

melakukan oksidasi dari nitrit ke nitrat dengan persamaan reaksi.

2NO2
- + O2 2NO3

-

Nitrosomanas sp.

Nitrobacter sp.
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Berikut kelompok bakteri yang tergolong bakteri nitrifikasi antara lain :

Nitsomonas sp dan Nitrobacter sp.

A. Nitrosomonas sp.

Klasifikasi bakteri Nitrosomonas sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Proteobacteria

Class : BetaProteobacteria

Ordo : Nitrosomonadales

Family : Nitrosomonadaceae

Genus : Nitrosomonas

Species : Nitrosomonas sp.

(Garrity et al., 2004)

Bakteri Nitrosomonas merupakan bakteri yang berperan dalam proses

oksidasi amonia menjadi nitrit dalam siklus nitrogen. Secara morfologis bakteri ini

berbentuk batang pendek, memiliki bentuk sel elips, motil dan non motil, terdapat

dalam bentuk konsorsium, berpasangan sebagai rantai pendek maupun sendiri.

Bakteri ini adalah bakteri Gram negatif dan memiliki sitomembran. Bakteri ini

dapat tumbuh optimum pada suhu 5-30°C dan pH optimum 5,8-8,5 serta hidup pada

habitat air laut, air tawar dan tanah (Holt et al., 1994 dalam Hairiah dan

Handayanto, 2007).

Gambar 2.6. Sel Nitrosomonas sp
dengan SEM. Sumber Engel, 1961.
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B. Nitrobacter sp.

Klasifikasi bakteri Nitrobacter sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Proteobacteria

Class : AlphaProteobacteria

Ordo : Rhizobiales

Family : Bradyrhizobiaceae

Genus : Nitrobacter

Species : Nitrobacter sp.

(Garrity et al., 2004)

Bakteri Nitrobacter berperan dalam siklus nitrogen dengan mengoksidasi

nitrit yang merupakan hasil dari oksidasi bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit.

Nitrobacter menggunakan energi oksidasi dari ion nitrit menjadi nitrat. Habitat

Nitrobacter berada dalam tanah, air tawar, laut, payau, lumpur dan batuan berpori-

pori. Berbentuk batang, elipsoidal dan spiral. Gram negatif, sel motil dan non motil

serta kemoautotrof. Sel motil memiliki falgel polar atau lateral. Nitrobacter

membutuhkan pH yang optimum untuk pertumbuhannya antara 5,8-8,5 dan 7,3-7,5

(Holt et al., 1994).

Gambar 2.7. Sel Nitrobacter sp
dengan SEM. Sumber Zavarzin et
al., 1959.
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2.4.3 Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri Gram positif berbentuk kokus

atau batang, tidak membentuk spora, pada umumnya tidak motil dan bersifat

anaerob. Kelompok bakteri ini sangat diperlukan, hal ini dikarenakan bakteri asam

laktat dapat membentuk senyawa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan

bakteri patogen (Fuller, 1992).

A. Lactobacillus plantarum

Klasifikasi Lactobacillus plantarum adalah sebagai berikut :

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Firmicutes

Class : Bacilli

Order : Lactobacillales

Family : Lactobacillaceae

Genus : Lactobacillus

Spesies : Lactobacillus plantarum

(Garrity et al., 2004).

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri Gram positif. Bakteri ini

berbentuk batang dan tidak mempunyai spora (Gambar 11), tumbuh baik pada suhu

15__45 ºC dan pH asam yaitu 3,2, termasuk bakteri fakultatif anaerob yang berarti

dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen, dan merupakan bakteri asam

laktat heterofermentatif. Fungsi utama dari bakteri ini adalah konversi fermentasi

gula hadir dalam bahan baku menjadi asam laktat (De Vries et al., 2006).

Gambar 2.8. Sel Lactobacilus
plantarum dengan SEM.
Sumber: Bronze, 2008
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B. Lactobacillus fermentum

Klasifikasi Lactobacillus plantarum adalah sebagai berikut :

Kingdom : Bacteria

Phyllum : Firmicutes

Class : Bacilli

Order : Lactobacillales

Family : Lactobacillaceae

Genus : Lactobacillus

Spesies : Lactobacillus Fermentum

(Garrity et al., 2004).

Bakteri ini termasuk ke dalam kelompok bakteri Gram positif. Memiliki

sifat anerobik fakultatif, memiliki bentuk batang. Kelompok bakteri ini mampu

menghasilkan senyawa bakteriosin sebagai produk metabolit sekunder yang

berguna sebagai senyawa antimikroba. Karakter fisiologis dari bakteri ini adalah

mampu menguraikan gula arabinosa, galaktosa, laktosa, manitol, sorbitol dan

sukrosa.

Gambar 2.9. Sel Lactobacillus
fermentum.Sumber:
Claesson et al., 2007.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yakni di Laboratorium Mikrobiologi,

Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga,

Surabaya dan dan di Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan dimulai bulan September 2015 hingga Mei

2016.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit udang

vaname (Litopenaeus vannamei), air, konsorsium mikroba yang terdiri atas Bacillus

subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Nitrobacter, Nitrosomonas,

Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Media  pertumbuhan yang

digunakan untuk mikroba tersebut adalah Nutrient Agar (NA) (Oxoid), Yeast

Extract 1% (YE) (Oxoid), glukosa 1%, akuades steril, dan molase. Media Total

Plate Count (TPC) adalah Nutrient Agar (NA) (Oxoid), glukosa 1%, dan akuades

steril.

3.2.2 Alat penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tipe penggunaan,

yakni alat-alat yang digunakan di laboratorium dan alat-alat yang digunakan di

lapangan. Alat-alat yang digunakan di laboratorium antara lain autoclave (OSK
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6500, ALP Co. Ltd), shaker (GFL), timbangan analitik (Shimadzu), colony counter

(Galaxy 230), botol kaca (250 mL dan 500 mL), labu Erlenmeyer (Herma dan

Duran), Petri dish, tabung reaksi (Pyrex), bunsen, jarum ose, pipet ukur (Pyrex),

kapas, cling wrap, gelas ukur (Pyrex), gelas beaker (Pyrex), kertas label, aluminium

foil, tisu, kompor listrik, Laminar Air Flow (ESCO), cuvet, spectrophotometer, dan

pengaduk. Sedangkan alat-alat yang digunakan digunakan di lapangan antara lain

termometer, pH meter, refraktometer, jaring, jerigen, HVS, pensil, timbangan kasar,

dan mistar.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan

faktorial 5 x 2. Faktor pertama adalah variasi dosis yang terdiri dari 5 level

perlakuan yaitu A= kontrol (0 mL/kg), B= 6 mL/kg, C= 8 mL/kg, D= 10 mL/kg,

dan E= 12 mL/kg pakan. Faktor kedua adalah frekuensi pemberian probiotik yang

terdiri dari 2 level perlakuan yaitu satu minggu sekali dan dua minggu sekali. Setiap

kolam ditebari pascalarva (PL) udang vaname (PL-12) dengan padat tebar 100

ekor/drum. Aplikasi probiotik cair dicampurkan pada pakan dengan perlakuan

seperti penjabaran di atas dengan 10 perlakuan dan 6 ulangan pada setiap perlakuan.

Penelitian ini dilakukan selama 60 hari. Rancangan penelitian dapat dilihat pada

tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

No Dosis

Frekuensi Pemberian

M1

(1 minggu sekali)
M2

(2 minggu sekali)
1 A (0 mL/kg) AM1 AM2

2 B (6 mL/kg) BM1 BM2

3 C (8 mL/kg) CM1 CM2

4 D (10 mL/kg) DM1 DM2

5 E (12 mL/kg) EM1 EM2

3.3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu:

a. Variabel bebas : Dosis probiotik cair (mL/kg) dan Frekuensi pemberian

(minggu)

b. Variabel terikat : Pertumbuhan meliputi panjang udang (cm), massa udang

(gram), FCR (Feed Convertion Ratio) dan mortalitas udang

(ekor) udang vaname (Litopenaeus vannamei).

c. Variabel kontrol : Varietas benur udang vaname (Litopenaeus vannamei),

umur udang (12 hari), jumlah mikroba dalam probiotik cair

(107CFU/mL)
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3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Tahap sebelum pemeliharaan

1. Persiapan Media dan Peremajaan Isolat

Sebelum  memulai  peremajaan  isolat,  media  disiapkan  terlebih  dahulu,

yaitu YE 1% + glukosa 1%. Semua media yang dilarutkan dengan akuades dan

dipanaskan sampai larut kemudian dihomogenkan dengan steering hot plate.

Setelah media jadi, dapat langsung digunakan.

Peremajaan isolat mikroba meliputi tujuh spesies bakteri, diantaranya

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Nitrobacter sp,

Nitrosomonas sp, Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Pada

masing-masing isolat bakteri diambil satu ose biakan bakteri selanjutnya

diinokulasikan ke media cair YE 1% + glukosa 1% dalam keadaan steril dan

diinkubasi selama 24 jam.

2. Pembuatan Starter

Pembuatan starter dimulai dengan pembuatan media pertumbuhan, yakni

media cair 100 mL dan media molase 300 mL. Pembuatan media cair 100 mL terdiri

atas 1 gram YE 1% + 1 gram glukosa 1% + 100 mL akuades. Pembuatan media

molase 300 mL terdiri atas 3 mL molase 3% + 300 mL akuades. Kedua media

pertumbuhan disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 0C dan tekanan

1 atm selama 15 menit.

Pada biakan mikroba yang sudah tumbuh, diambil masing-masing satu

milliliter dari tabung yang berisi bakteri yang telah diremajakan lalu diinokulasikan
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ke media cair 100 mL. Selanjutnya diinkubasi selama 3 hari. Setelah biakan tumbuh

pada media cair 100 mL, lalu dipindahkan ke media molase 300 mL. Selanjutnya

diinkubasi selama pada suhu ruang selama 3 hari. Setiap perlakuan inokulasi dan

pemindahan biakan dilakukan di Laminar Air Flow.

3. Pengukuran Kuantitas Mikroba

Penghitungan kuantitas bakteri probiotik cair, dilakukan kultur mikroba

dalam media Yeast Extract dilakukan dengan dua pengukuran. Pertama semua

kultur masing-masing diukur OD600 = 1 dengan spektrofotometer. Setelah itu

dilakukan pengukuran dengan metode Total Plate Count (TPC). Setelah diukur OD

atau kekeruhannya kemudian diencerkan sampai pengenceran 1010. Tujuan

pengenceran adalah agar didapatkan jumlah koloni yang sesuai dengan syarat

perhitungan, yaitu 30__300 koloni. Untuk pencawanan dilakukan dengan

menggunakan metode pour plate dengan cara menuang 1 mL biakan mikroba pada

3 pengenceran terakhir yaitu 108, 109, 1010 dan ± 15 mL media NA + glukosa 1%.

Setelah koloni tumbuh pada cawan petri, lalu dilakukan penghitungan koloni

menggunakan colony counter dan data yang digunakan adalah data pada seri

pengenceran dengan hasil koloni berkisar antara 30__300. Tujuan penghitungan

kuantitatif adalah untuk mengetahui jumlah mikroba hidup yang terdapat dalam

kultur.

4. Pembuatan probiotik cair

Probiotik cair terdiri  atas  10% starter dan 90% carrier. Pembuatan

probiotik cair yakni dengan mencampurkan tujuh starter konsorsium mikroba pada

media molase 300 mL kedalam satu wadah konsorsium dan diinkubasi selama 3
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hari. Selanjutnya membuat media perbanyakan yang terdiri atas 2.800 mL

konsorsium 10% + 25.200 akuades steril 90%. Probiotik cair disimpan dalam

jerigen bervolume 28 liter lalu diinkubasi selama 7 hari.

3.4.2 Tahap persiapan dan penebaran benur udang vaname (Litopenaeus
vannamei)

A. Pencampuran pakan dengan probiotik

Mempersiapkan 5 wadah kosong untuk mencampurkan pakan dengan

probiotik. Menimbang pakan sebanyak 5 kg dan membaginya ke dalam 5 wadah

kosong dengan masing-masing sebanyak 1 kg. Selanjutnya menyiapkan probiotik

dengan berbagai dosis yang sudah ditetapkan yaitu 0,6,8,10 dan 12 mL/kg pakan.

Masing-masing dosis probiotik tersebut diencerkan dengan menambahkan akuades

hingga mencapai volume 100 mL. Kemudian probiotik yang telah diencerkan

dicampurkan ke masing-masing pakan yang sudah disiapkan. Pencampuran

probiotik dengan pakan dilakukan dengan cara menyemprotkan probiotik yang

telah diencerkan dengan akuades sebanyak 100 ml ke pakan, kemudian diaduk

hingga homogen.

B. Persiapan media pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Mempersiapkan drum dengan volume 300 L sebanyak 10 buah. Mengisi

air pada setiap kolam dengan volume 150 L. Memasang aerator yang dihubungkan

dengan selang untuk aerasi setiap kolam. Setiap kolam diberi tanda perlakuan yang

terdiri dari perlakuan AM1 (tanpa pemberian probiotik), perlakuan BM1 (6 mL/kg,

setiap 1 minggu sekali), perlakuan CM1 (8 mL/kg, setiap 1 minggu sekali),

perlakuan DM1 (10 mL/kg, setiap 1 minggu sekali), dan perlakuan EM1 (12 mL/kg,
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setiap 1 minggu sekali) dan AM2 (tanpa pemberian probiotik), perlakuan BM2 (6

mL/kg, setiap 2 minggu sekali), perlakuan CM2 (8 mL/kg, setiap 2 minggu sekali),

perlakuan DM2 (10 mL/kg, setiap 2 minggu sekali), dan perlakuan EM2 (10 mL/kg,

setiap 2 minggu sekali). Setiap perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 6 kali

C. Penebaran benur udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Pemilihan benur udang yang unggul dan pilih secara acak. Penebaran benur

dilakukan pada air yang sudah siap dan dilakukan pada pagi hari. Benur vaname

yang digunakan adalah PL 12. Penebaran diawali dengan proses aklimatisasi

dengan mengapungkan kantung plastik berisi benur udang di media air kolam.

Selanjutnya memasukkan air dari media air kolam ke kantung plastik benur secara

bertahap. Pelepasan benur udang ke media air kolam dengan menenggelamkan

kantung plastik berisi benur udang secara perlahan. Benur keluar dengan sendirinya

ke kolam. Jika sisa benur yang tidak keluar dari kantung plastik maka dibantu

pengeluarannya secara hati-hati.

3.4.3 Tahap pemeliharaan udang vaname (Litopenaeus vannamei)

A. Pemberian pakan

Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari, yakni pagi hari dan sore hari.

Dosis pakan sesuai dengan Tabel 3.1. Aerator dimatikan 15 menit sebelum

dilakukan penebaran pakan. Pakan ditebar secara merata. Aerator dinyalakan 15

menit setelah penebaran pakan. Penyimpanan pakan ditempatkan pada tempat yang

terlindung, kering, dan bebas dari hewan pengganggu.

B. Pengukuran pH

Pengukuran menggunakan pH meter. Sebelum dan sesudah pemakaian pH
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meter, dilakukan pembilasan pada elektroda pH meter dengan akuades. Pengukuran

dengan menempelkan sampel air ke elektroda pada pH meter. Pengukuran

dilakukan pada awal sebelum penebaran dan selanjutnya dilakukan setelah

pemberian probiotik.

C. Pengukuran Suhu

Pengukuran menggunakan termometer. Penggunaan termometer dengan

menempelkan ujung termometer yang berisi air raksa ke permukaan air.

Selanjutnya mengambil data dengan skala termometer yang dapat menyesuaikan

dengan suhu permukaan tambak (air raksa berhenti bergerak). Pengukuran

dilakukan dilakukan pada awal sebelum penebaran dan selanjutnya dilakukan

setelah pemberian probiotik. Suhu ideal untuk pertumbuhan udang antara 28-320 C.

D. Pengukuran salinitas

Pengukuran salinitas menggunakan refraktometer. Sebelum dan sesudah

pemakaian refraktometer, kaca prisma pada refraktometer dibilas dengan akuades.

Selanjutnya sampel air diteteskan ke refraktometer, pengamatan di tempat yang

bercahaya. Akan tampak sebuah bidang berwarna biru dan putih. Garis batas antara

kedua bidang itulah yang menunjukan salinitasnya. Setelah pemakaian dilakukan

pembilasan kaca prisma dengan aquades, dan menyimpan refraktometer di tempat

kering. Pengukuran dilakukan dilakukan pada awal sebelum penebaran dan

selanjutnya dilakukan pengukuran setelah pemberian probiotik.

3.4.4 Tahap pemanenan udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Udang vaname (Litopenaeus vannamei) siap di panen setelah umur

pemeliharaan 60 hari. Pada penelitian ini diukur pertumbuhannya yaitu meliputi
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panjang, berat udang dan nilai Feed Convertion Rasio (FCR) serta menghitung

mortalitas udang. Cara pemanenan udang yakni dilakukan pada pagi hari dengan

membuang air melalui output pembuangan air hingga ketinggian air tersisa 10-20

cm. Kemudian udang diambil menggunakan jaring dan ditampung ke bak

penampungan untuk proses pengumpulan data.

3.4.5 Prosedur pengumpulan data

A. Pengukuran Pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Pengumpulan data pertumbuhan udang dapat diperoleh dengan melakukan

pengukuran panjang udang dari bagian rostrum sampai bagian uropod (cm) dan

berat udang (gram). Pengukuran panjang udang menggunakan mistar. Pertumbuhan

panjang menggunakan rumus Effendie (1979) sebagai berikut:= −
Keterangan:
P = Pertumbuhan panjang mutlak udang (cm)
Pt = Panjang udang pada akhir pemeliharaan (cm)
P0 = Panjang udang pada awal pemeliharaan (cm)

Menurut Haliman dan Adiwijaya (2005), rumus untuk menghitung laju

pertumbuhan Growth Rate (GR) adalah sebagai berikut := −
Keterangan:
W = Pertumbuhan berat mutlak (gram)
Wt = Bobot rata-rata benih pada saat panen (gram)
W0 = Bobot rata-rata benih saat awal percobaan (gram)

Pengukuran berat udang dilakukan dengan menggunakan timbangan elektrik.

Pertumbuhan dikatakan optimal apabila dalam 1 kg jumlah udang kurang dari 100

ekor (konsultasi pribadi, 2016).
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B. Penghitungan mortalitas udang vaname (Litopenaeus vannamei)

Pengumpulan data mortalitas udang dilakukan dengan menghitung jumlah

larva udang pada awal pemeliharaan hingga udang pada masa panen. Penghitungan

mortalitas menggunakan alat hitung yakni hand counter. Perhitungan mortalitas

berdasarkan Effendi (1997) adalah : = x 100%

Keterangan:
M = Persentase mortalitas (ekor)
A = Jumlah udang yang mati selama pemeliharaan (ekor)
B = Jumlah larva udang pada waktu awal pemeliharaan (ekor)

C. Penghitungan nilai konfersi pakan dan berat udang

Perhitungan rasio konfersi pakan atau FCR (Feed Convertion Ratio) adalah

jumlah (berat pakan yang dapat membentuk suatu unit pada ikan. Sehingga yang

diukur meliputi berat pakan yang diberikan selama proses pemeliharaan dan

pertambahan berat udang sejak awal penebaran benur hingga panen. Adapun rumus

menghitung FCR dari Effendi (1997) adalah:

FCR = Berat pakan yang diberikanPertambahan berat udang
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3.4.6 Skema prosedur penelitian

Persiapan Media dan Mikroba

Peremajaan Isolat Mikroba

Pembuatan Starter Mikroba

Pengukuran OD Starter Penghitungan Starter Mikroba

Pembuatan Probiotik cair

Pembuatan Media Pemeliharaan

Penebaran Benur Udang

Pemeliharaan dan Pengamatan
Udang

Pemanenan dan Pengambilan Data

Analisis Data
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3.5 Analisis Data

Data yang didapat dari penelitian ini adalah rerata pertambahan berat udang

(gram), rerata pertambahan panjang tubuh udang (cm), nilai feed convertion ratio,

mortalitas (ekor), kualitas air.

Data kualitas air, mortalitas dan nilai FCR dianalisis secara deskriptif. Data

rerata pertambahan berat dan pertambahan panjang tubuh udang dianalisis secara

statistik menggunakan perangkat statistik (program SPSS). Pertama data rerata

pertambahan berat dan pertambahan panjang tubuh udang diuji normalitas dan

homogenitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Levene test untuk

mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal dan homogen. Setelah data

diketahui normal dan homogen kemudian data rerata pertambahan berat dan panjang

tubuh udang dianalisis menggunakan uji Two-way annova. Setelah itu dilanjutkan

dengan uji Duncan’s dengan derajat signifikansi 5%.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pengaruh pemberian berbagai konsentrasi dan frekuensi pemberian probiotik

terhadap pertumbuhan udang vaname dapat diketahui dengan cara melihat hasil

parameter pengamatan yaitu pertambahan berat, pertambahan panjang, mortalitas

udang vaname dan konversi pakan.

4.1.1 Berat Udang Vaname

Data rata-rata pertambahan berat udang vaname setelah pemberian probiotik

dengan variasi dosis dan frekuensi pemberian yang berbeda diuji normalitasnya

menggunakan uji non parametrik Kolmogororov-Smirnov untuk mengetahui

apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji statistik Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,489 (lampiran 1), maka

kesimpulan yang didapat adalah data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan dari

uji normalitas nilai signifikansi > α (0,05). Setelah uji normalitas dilanjutkan

dengan uji homogenitas menggunakan uji Levene test untuk mengetahui apakah

suatu data berdistribusi homogen atau tidak. Hasil uji statistik Levene test

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,255 (lampiran 1), maka kesimpulan yang

didapat adalah data berdistribusi homogen. Hal ini dikarenakan dari uji

homogenitas nilai signifikansi > α (0,05).

Hasil dari Kolmogorov-Sinov test dan Levene test menunjukkan bahwa data

rata-rata pertambahan berat udang vaname berdistribusi normal dan homogen,

maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji Two-Way Annova untuk
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mengetahui pengaruh variasi dosis probiotik, frekuensi pemberian probiotik dan

kombinasi antara variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik terhadap

pertambahan berat udang vaname. Apabila hasil uji Two-Way Annova

menunjukkan nilai signifikansi < α (0,05), maka dilakukan uji lanjutan dengan uji

Ducan’s untuk mengetahui apakah antar perlakuan berbeda signifikan.

A. Pengaruh Variasi Dosis Probiotik Terhadap Pertambahan Berat Udang
Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi variasi dosis probiotik terhadap pertambahan berat udang vaname yaitu

sebesar 0,000 (lampiran 2), maka keputusan yang didapat adalah tolak H0, ada

pengaruh variasi dosis probiotik terhadap pertambahan berat udang vaname. Hal ini

dikarenakan nilai signifikansi < α (0,05). Setelah uji Two-ways Annova dilanjutkan

dengan uji Duncan’s untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar perlakuan.

Hasil analisis statistik antara variasi dosis probiotik terhadap pertambahan

berat udang vaname dengan uji Duncan’s (lampiran 2) menunjukkan bahwa

pertambahan berat udang vaname untuk semua perlakuan baik dengan penambahan

bakteri probiotik atau tanpa penambahan bakteri probiotik pada pakan saling

berbeda nyata antar perlakuan.
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Tabel 4.1 Hasil rerata pertambahan berat udang vaname dengan berbagai
variasi dosis probiotik.

Variasi Dosis Probiotik
(mL/kg pakan)

Rerata Pertambahan Berat
(gram)

0 4,161a ± 0,357

6 4,644b ± 0,278

8 5,482c ± 0,217

10 7,827e ± 0,423

12 6,706d ± 0,296

Gambar 4.1. Diagram rerata pertambahan berat udang vaname pada berbagai
variasi dosis probiotik.

Keterangan : Huruf di belakang angka menunjukkan derajat signifikansi pada angka
α 0,05. Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dan
huruf yang berbeda menunjukkan hasil tersebut berbeda nyata.

B. Pengaruh Frekuensi Pemberian Probiotik Yang Berbeda Terhadap
Pertambahan Berat Udang Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi frekuensi pemberian probiotik yang berbeda terhadap pertambahan

berat udang vaname yaitu sebesar 0,001 (lampiran 2), maka keputusan yang didapat
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adalah tolak H0, ada pengaruh variasi dosis probiotik terhadap pertambahan berat

udang vaname. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi < α (0,05). Setelah uji Two-

ways Annova dilanjutkan dengan uji T-test bukan menggunakan uji Duncan’s. Hal

ini dikarenakan banyaknyanya variabel yang diuji tidak memenuhi batas minimal

untuk dapat diuji menggunakan uji Duncan’s. Uji T-test digunakan untuk

mengetahui apakah ada perbedaan antar perlakuan.

Hasil analisis statistik antara frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

terhadap pertambahan berat udang vaname dengan uji T-test menunjukkan bahwa

pertambahan berat udang vaname antar perlakuan tidak berbeda nyata. Hal ini

dikarenakan nilai sig sebesar 0,445 (lampiran 3) atau lebih besar dari α(0,05).

Tabel 4.2 Rerata pertambahan berat udang vaname pada frekuensi
pemberian probiotik yang berbeda.

Frekuensi Pemberian Probiotik
(minggu)

Rerata Pertambahan berat
(gram)

1 5,903 ± 0,293

2 5,625 ± 0,258

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



47

Gambar 4.2. Diagram rerata pertambahan berat udang vaname pada berbagai
frekuensi pemberian probiotik.

C. Pengaruh Kombinasi Variasi Dosis Dan Frekuensi Pemberian Probiotik
Yang Berbeda Terhadap Pertambahan Berat Udang Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi frekuensi pemberian probiotik terhadap pertambahan berat udang

vaname yaitu sebesar 0,456 (lampiran 2), maka keputusan yang didapat adalah

terima H0, tidak ada pengaruh frekuensi pemberian probiotik terhadap pertambahan

berat udang vaname. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi > α (0,05).
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Tabel 4.3. Rerata pertambahan berat udang vaname pada kombinasi berbagai
variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda.

Gambar 4.3. Diagram rerata pertambahan berat udang vaname pada
berbagai frekuensi pemberian dan variasi dosis probiotik.
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Pemberian probiotik dengan frekuensi 2 minggu sekali

No Perlakuan
Frekuensi
Pemberian

Rata-rata pertambahan berat
(gram)

1 0 mL/kg pakan
1 minggu sekali 4,217 ± 0,406

2 minggu sekali 4,104 ± 0,329

2 6 mL/kg pakan
1 minggu sekali 4,814 ± 0,179

2 minggu sekali 4,474 ± 0,262

3 8 mL/kg pakan
1 minggu sekali 5,611 ± 0,112

2 minggu sekali 5,354 ± 0,228

4 10 mL/kg pakan
1 minggu sekali 8,087 ± 0,407

2 minggu sekali 7,567 ± 0,256

5 12 mL/kg pakan
1 minggu sekali 6,784 ± 0,362

2 minggu sekali 6,627 ± 0,217
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4.1.2 Panjang Tubuh Udang Vaname

Data rata-rata pertambahan panjang udang vaname setelah pemberian

probiotik dengan variasi dosis dan frekuensi pemberian yang berbeda diuji

normalitasnya menggunakan uji non parametrik Kolmogororov-Smirnov untuk

mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji statistik

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,627 (lampiran 4),

maka kesimpulan yang didapat adalah data berdistribusi normal. Hal ini

dikarenakan dari uji normalitas nilai signifikansi > α (0,05). Setelah uji normalitas

dilanjutkan dengan uji homogenitas menggunakan uji Levene test untuk mengetahui

apakah suatu data berdisdtribusi homogen atau tidak. Hasil uji statistik Levene test

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,243 (lampiran 3), maka kesimpulan yang

didapat adalah data berdistribusi homogen. Hal ini dikarenakan dari uji

homogenitas nilai signifikansi > α (0,05).

Hasil dari Kolmogorov-Sinov test dan Levene test menunjukkan bahwa data

rata-rata pertambahan panjang tubuh udang vaname berdistribusi normal dan

homogen, maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji Two-Way Annova

untuk mengetahui pengaruh variasi dosis probiotik, frekuensi pemberian probiotik

dan kombinasi antara variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik terhadap

pertambahan panjang tubuh udang vaname. Apabila hasil uji Two-Way Annova

menunjukkan nilai signifikansi < α (0,05), maka dilakukan uji lanjutan dengan uji

Ducan’s untuk mengetahui apakah antar perlakuan berbeda signifikan.
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A. Pengaruh Variasi Dosis Probiotik Terhadap Pertambahan Panjang
Tubuh Udang Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi variasi dosis probiotik terhadap pertambahan panjang tubuh udang

vaname yaitu sebesar 0,000 (lampiran 5), maka keputusan yang didapat adalah tolak

H0, ada pengaruh variasi dosis probiotik terhadap pertambahan panjang tubuh

udang vaname. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi < α (0,05). Setelah uji Two-

ways Annova dilanjutkan dengan uji Duncan’s untuk mengetahui apakah ada

perbedaan antar perlakuan.

Hasil analisis statistik antara variasi dosis probiotik terhadap pertambahan

panjang tubuh udang vaname dengan uji Duncan’s (lampiran 5) menunjukkan

bahwa pertambahan panjang tubuh udang vaname untuk semua perlakuan baik

dengan penambahan bakteri probiotik atau tanpa penambahan bakteri probiotik

pada pakan saling berbeda signifikan satu dengan yang lain.

Tabel 4.4 Hasil rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname dengan berbagai
variasi dosis probiotik.

Variasi Dosis Probiotik
(mL/kg pakan)

Rerata Pertambahan Panjang Tubuh
(cm)

0 7,797a ± 0,361

6 8,760b ± 0,226

8 9,428c ± 0,190

10 10,363e ± 0,334

12 9,980d ± 0,291
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Gambar 4.4. Diagram rerata pertambahan panjang udang vaname dengan
berbagai variasi dosis probiotik.

Keterangan : Huruf di belakang angka menunjukkan derajat signifikansi pada angka
α 0,05. Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dan
huruf yang berbeda menunjukkan hasil tersebut berbeda nyata.

B. Pengaruh Frekuensi Pemberian Probiotik Yang Berbeda Terhadap
Pertambahan Panjang Tubuh Udang Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi frekuensi pemberian probiotik terhadap pertambahan panjang tubuh

udang vaname yaitu sebesar 0,058 (lampiran 5), maka keputusan yang didapat

adalah terima H0, tidak ada pengaruh frekuensi pemberian probiotik terhadap

pertambahan panjang tubuh udang vaname. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi >

α (0,05).

Tabel 4.5 Rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname pada frekuensi
pemberian probiotik yang berbeda.

Frekuensi Pemberian Probiotik
(minggu)

Rerata Pertambahan Panjang Tubuh
(cm)

1 9,339 ± 0,293

2 9,193 ± 0,258
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Gambar 4.5. Rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname dengan frekuensi
pemberian probiotik yang berbeda.

C. Pengaruh Kombinasi Variasi Dosis dan Frekuensi Pemberian Probiotik
Yang Berbeda Terhadap Pertambahan Panjang Tubuh Udang Vaname

Hasil analisis statistik uji Two-Way Annova menunjukkan bahwa nilai

signifikansi frekuensi pemberian probiotik terhadap pertambahan panjang tubuh

udang vaname yaitu sebesar 1,000 (lampiran 5), maka keputusan yang didapat

adalah terima H0, tidak ada pengaruh kombinasi variasi dosis dan frekuensi

pemberian probiotik terhadap pertambahan panjang tubuh udang vaname. Hal ini

dikarenakan nilai signifikansi > α (0,05).
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Tabel 4.6 Rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname pada berbagai
frekuensi pemberian dan variasi dosis probiotik.

Gambar 4.6. Diagram rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname pada
berbagai frekuensi pemberian dan variasi dosis probiotik.
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Dosis Perlakuan (mL/kg pakan)

Pemberian Probiotik dengan frekuensi 1 minggu sekali

Pemberian Probiotik dengan frekuensi 1 minggu sekali

No Perlakuan
Frekuensi
Pemberian

Rata-rata pertambahan
panjang Tubuh

(cm)

1 0 mL/kg pakan
1 minggu sekali 7,873 ± 0,406

2 minggu sekali 7,720 ± 0,329

2 6 mL/kg pakan
1 minggu sekali 8,830 ± 0,179

2 minggu sekali 8,690 ± 0,262

3 8 mL/kg pakan
1 minggu sekali 9,501 ± 0,112

2 minggu sekali 9,350 ± 0,228

4 10 mL/kg pakan
1 minggu sekali 10,443 ± 0,407

2 minggu sekali 10,283 ± 0,256

5 12 mL/kg pakan
1 minggu sekali 10,040 ± 0,362

2 minggu sekali 9,920 ± 0,215
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4.1.3 Pengaruh Pemberian Probiotik Berbagai Dosis Dan Frekuensi
Pemberian Yang Berbeda Terhadap Mortalitas Udang Vaname

Data mortalitas udang vaname didapat dengan membandingkan jumlah udang

setelah 60 hari dengan jumlah udang yang ditebar pada awal perlakuan. Hasil dari

pemberian probiotik dalam berbagai dosis dan frekuensi pemberian yang berbeda

terhadap mortalitas udang vaname disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Persentase mortalitas udang vaname setelah pemberian probiotik
berbagai dosis dan frekuensi pemberian yang berbeda.

No Perlakuan
Frekuensi
Pemberian

Jumlah Udang
Saat Ditebar

(ekor)

Jumlah
Udang Saat

60 Hari
(ekor)

Persentase
Mortalitas

(%)

1 0 mL/kg pakan
1 minggu sekali 100 55 45 %

2 minggu sekali 100 54 46 %

2 6 mL/kg pakan
1 minggu sekali 100 60 40 %

2 minggu sekali 100 57 43 %

3 8 mL/kg pakan
1 minggu sekali 100 68 32 %

2 minggu sekali 100 65 35 %

4 10 mL/kg pakan
1 minggu sekali 100 75 25 %

2 minggu sekali 100 70 30 %

5 12 mL/kg pakan
1 minggu sekali 100 53 47 %

2 minggu sekali 100 50 50 %
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Gambar 4.7. Grafik persentase mortalitas udang vaname setelah
pemberian probiotik berbagai dosis dan frekuensi
pemberian yang berbeda.

Persentase mortalitas udang vaname terbaik hingga hari ke-60 terdapat pada

perlakuan 10 mL/kg dengan persentase mortalitas sebesar 25% pada frekuensi

pemberian probiotik 1 minggu sekali dan 30% pada frekuensi pemberian probiotik

2 minggu sekali. Sedangkan persentase mortalitas udang vaname terburuk hingga

hari ke-60 terdapat pada perlakuan 12 mL/kg pakan dengan persentase mortalitas

sebesar 47% pada frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali dan 50% pada

frekuensi pemberian probiotik 2 minggu sekali.
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perlakuan. Hasil perhitungan nilai konversi pakan atau FCR (Feed Convention

Ratio) disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Rasio konversi pakan udang vaname setelah pemberian probiotik
berbagai dosis dan frekuensi pemberian yang berbeda.

Rasio konversi pakan udang vaname tertinggi atau terbaik hingga hari ke-

60 terdapat pada perlakuan 10 mL/kg pakan dengan nilai FCR berturut-turut sebesar

1 : 0,66 dan 1: 0,755 pada frekuensi pemberian probiotik 1 dan 2 minggu sekali .

Sedangkan rasio konversi pakan udang vaname terendah atau terburuk hingga hari

ke-60 terdapat pada kontrol 0 mL/kg pakan dengan nilai FCR berturut-turut sebesar

1 : 1,72 dan 1 : 1,80 pada frekuensi pemberian probiotik 1 dan 2 minggu sekali.

No Perlakuan
Frekuensi
Pemberian

Berat Pakan
Selama Masa
Pemeliharaan

(gram)

Berat udang
keseluruhan di tiap
perlakuan setelah
pemeliharaan 60

Hari (gram)

FCR

1 0 mL/kg pakan
1 minggu sekali 400 231,935 1,72

2 minggu sekali 400 221,616 1,80

2 6 mL/kg pakan
1 minggu sekali 400 288,84 1,38

2 minggu sekali 400 255,018 1,57

3 8 mL/kg pakan
1 minggu sekali 400 381,548 1,05

2 minggu sekali 400 348,010 1,15

4 10 mL/kg pakan
1 minggu sekali 400 606,525 0,66

2 minggu sekali 400 529,690 0,75

5 12 mL/kg pakan
1 minggu sekali 400 359,552 1,11

2 minggu sekali 400 331,350 1,21
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4.1.5 Kualitas Air (Nilai pH dan Suhu)

Kualitas air tambak yang baik akan mendukung pertumbuhan dan

perkembangan udang vaname secara optimal. Oleh karena itu, kualitas air tambak

perlu diperiksa dan dikontrol secara seksama (Haliman dan Adijaya, 2005).

Beberapa parameter yang diamati selama masa pemeliharaan adalah pH dan

suhu. Karena derajat keasaman (pH) dan suhu merupakan dua faktor lingkungan

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan udang vaname.

Tabel 4.9. Nilai derajat keasaman dan suhu selama masa pemeliharaan.

No Perlakuan
Frekuensi
Pemberian

Suhu air
(0C)

Derajat
keasaman

(pH)

1 0 mL/kg pakan
1 minggu sekali 27 7

2 minggu sekali 27 7

2 6 mL/kg pakan
1 minggu sekali 27 7

2 minggu sekali 27 7

3 8 mL/kg pakan
1 minggu sekali 28 7,5

2 minggu sekali 28 7,5

4 10 mL/kg pakan
1 minggu sekali 28 7,5

2 minggu sekali 28 7,5

5 12 mL/kg pakan
1 minggu sekali 29 8

2 minggu sekali 29 8
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4.2. Pembahasan

Probiotik adalah makanan tambahan yang berisi mikroba hidup yang

memiliki manfaat untuk menjaga kualitas air, meningkatkan sistem imun agar tidak

mudah terserang penyakit mempercepat pertumbuhan dengan cara memperbaiki

sistem pencernaan.

4.2.1 Pengaruh Variasi Dosis, Frekuensi Pemberian  Dan Kombinasi Antara
Variasi Dosis Dan Frekuensi Pemberian Probiotik Terhadap
Pertumbuhan Udang Vaname

Pertumbuhan udang vaname dapat dilihat dari beberapa parameter yang

diukur seperti pertambahan berat dan panjang tubuh udang. Pemberian probiotik

pada pakan dapat mempercepat pertumbuhan udang vaname baik dari pertambahan

berat (gram) dan panjang tubuh udang vaname (cm).

4.2.1.1 Berat Udang Vaname

Hasil rata-rata pertambahan berat udang vaname dengan perlakuan berbagai

variasi dosis dapat dilihat pada gambar 4.1. Hasil uji Two-ways Annova

menunjukkan adanya pengaruh berbagai variasi dosis terhadap pertambahan berat

udang vaname. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan’s. Dari uji Duncan’s

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada perlakuan ini memberikan nilai

yang berbeda nyata disemua perlakuan dan pertambahan berat tertinggi pada

perlakuan dengan dosis 10 mL/kg pakan dan terendah pada perlakuan dengan dosis

0 mL/kg pakan (kontrol). Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan bakteri

probiotik pada pakan dalam berbagai dosis memegang peranan penting dalam

jumlah bakteri yang efisien dan optimal untuk memperbaiki sistem pencernaan dari

udang. Sehingga pada perlakuan yang menambahkan bakteri probiotik pada pakan
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memberikan hasil pertambahan berat yang lebih besar dibandingkan perlakuan

yang tanpa pemberian probiotik (kontrol).

Rerata pertambahan berat udang vaname pada perlakuan frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda  dapat dilihat pada gambar 4.2. Hasil yang didapat pada uji

T-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan pada

frekuensi pemberian yang berbeda. Hal ini diduga waktu generasi dari bakteri

probiotik tersebut lambat. Pada fase pertumbuhan bakteri dikenal dengan waktu

generasi, yaitu waktu yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk meningkatkan

jumlah sel menjadi dua kali lipat jumlah semula. Dalam pertumbuhan bakteri

terdapat syarat atau ketentuan yang dapat meningkatkan atau mempercepat waktu

generasi antara lain ada sumber energi, ada atau tidaknya inhibitor seperti metabolit

sekunder dari bakteri yang dapat menghambat, dan jumlah ketersediaan akan

nutrisi. Melambatnya waktu generasi dari bakteri probiotik dikarenakan

penumpukan metabolit sekunder dari bakteri itu sendiri seperti asam laktat dan

berkurangnya atau habisnya nutrien sehingga hasil yang didapat pada perlakuan

dengan penambahan probiotik baik pada frekuensi pemberian 1 minggu sekali atau

2 minggu sekali ini tidak berbeda nyata.

Rerata pertambahan berat udang vaname pada perlakuan kombinasi antara

variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda dapat dilihat pada

tabel 4.3 dan gambar 4.3. Hasil uji Two-ways Annova menunjukkan tidak ada

pengaruh pada perlakuan kombinasi antara variasi dosis dan frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda terhadap pertambahan berat udang vaname. Hal ini diduga

waktu generasi yang lambat, dikarenakan jumlah nutrisi yang dibutuhkan bakteri
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untuk meningkatkan jumlahnya dengan cara membelah tidak mencukupi sehingga

apabila menggunakan hanya dua varibel pada perlakuan kombinasi antara variasi

dosis dan frekuensi pemberian probiotik sehingga tidak dapat membandingkan

mana yang lebih optimal. Karena didapat hasil yang tidak terlalu signifikan pada

pertambahan berat dengan perlakuan ini.

4.2.1.2 Panjang Tubuh Udang Vaname

Hasil rata-rata pertambahan panjang tubuh udang vaname dengan perlakuan

berbagai variasi dosis dapat dilihat pada gambar 4.4. Dari uji Duncan’s didapatkan

hasil yang menunjukkan bahwa pada perlakuan ini memberikan nilai yang berbeda

nyata disemua perlakuan dan pertambahan panjang tubuh tertinggi pada perlakuan

dengan dosis 10 mL/kg pakan dan terendah pada perlakuan dengan dosis 0 mL/kg

pakan (kontrol). Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan bakteri probiotik

pada pakan dalam berbagai dosis memegang peranan penting dalam jumlah bakteri

yang efisien dan optimal untuk memperbaiki sistem pencernaan dari udang.

Sehingga pada perlakuan yang menambahkan bakteri probiotik pada pakan

memberikan hasil pertambahan panjang tubuh yang lebih tinggi dibandingkan

perlakuan yang tanpa pemberian probiotik (kontrol).

Rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname pada frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda dapat dilihat pada tabel 4.5 dan gambar 4.5. Hasil uji Two-

ways Annova menunjukkan tidak ada pengaruh pada perlakuan frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda terhadap pertambahan berat udang vaname. Hal ini diduga

terdapat penumpukan metabolit sekunder seperti asam laktat yang dapat

menghambat pertumbuhan atau pembelahan dari bakteri probiotik sehingga apabila
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menggunakan hanya dua varibel pada perlakuan frekuensi pemberian probiotik

yang berbeda tidak dapat mengetahui perlakuan mana yang optimal. Karena hasil

pertambahan panjang yang didapat pada perlakuan dengan penambahan probiotik

baik pada frekuensi pemberian 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ini tidak

berbeda signifikan.

Rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname pada perlakuan kombinasi

antara variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda dapat dilihat

pada tabel 4.6 dan gambar 4.6. Hasil uji Two-ways Annova menunjukkan tidak ada

pengaruh pada perlakuan kombinasi antara variasi dosis dan frekuensi pemberian

probiotik yang berbeda terhadap pertambahan panjang tubuh udang vaname. Hal

ini diduga jumlah nutrisi yang dibutuhkan dan adanya residu metabolit sekunder

bakteri seperti asam laktat sehingga kecepatan bakteri untuk dapat membelah

membutuhkan waktu yang lama, dan apabila menggunakan hanya dua varibel pada

perlakuan kombinasi antara variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik

sehingga tidak dapat membandingkan mana yang lebih optimal. Karena didapat

hasil yang tidak terlalu signifikan pada pertambahan panjang tubuh dengan

perlakuan ini.

4.2.2 Nilai Mortalitas Udang Vaname

Pemberian probiotik pada pakan juga berpengaruh terhadap nilai mortalitas

(gambar 4.7 dan tabel 4.7). Pada perlakuan pakan yang ditambah bakteri probiotik

terjadi peningkatan nilai mortalitas dibandingkan perlakuan yang tidak ditambah

dengan bakteri probiotik. Hasil atau dampak yang diberikan dari penambahan

bakteri probiotik pada pakan terendah atau terbaik terdapat pada kelompok

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



62

perlakuan 10 mL/kg pakan dengan frekuensi pemberian 1 minggu sekali atau 2

minggu sekali, tetapi pada penelitian ini terjadi anomali sehingga pada kelompok

perlakuan 12 mL/ kg pakan dengan frekuensi pemberian 1 minggu sekali atau 2

minggu sekali merupakan nilai mortalitas tertinggi atau terburuk pada penelitian

ini. Hal ini diduga dengan semakin tingginya dosis bakteri probiotik yang

dicampurkan pada pakan menganggu keseimbangan bakteri indegenous saluran

pencernaan sehingga pertumbuhan bakteri patogen dalam tubuh udang meningkat.

4.2.3 Nilai Konversi Pakan Udang Vaname

Konversi pakan (FCR) merupakan indikator untuk mengetahui apakah

jumlah pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan tersebut diserap atau

dimanfaatkan secara maksimal oleh organisme budidaya. Dari tabel 4.8 dapat

diketahui bahwa pemberian bakteri probiotik pada pakan memberikan pengaruh

terhadap nilai rasio konversi pakan (FCR) dibandingkan dengan perlakuan yang

tanpa ditambahkan bakteri probiotik (kontrol) dan hasil atau dampak yang

diberikan dari penambahan bakteri probiotik pada pakan tertinggi terdapat pada

kelompok perlakuan 10 mL/kg pakan dengan frekuensi pemberian 1 minggu sekali

atau 2 minggu sekali. Perlakuan pemberian bakteri probiotik pada pakan yang

memberikan nilai FCR lebih rendah dibandingkan dengan kontrol mengindikasikan

bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama dibutuhkan jumlah pakan yang

lebih sedikit pada perlakuan pemberin bakteri probiotik. Hal ini diakibatkan dari

adanya kerja bakteri probiotik yang dapat menjaga kualitas air dan membantu

sistem pencernaan udang sehingga pemanfaatan akan pakan lebih optimal, oleh

karena itu pertumbuhan udang lebih cepat dibandingkan perlakuan 0 mL/kg pakan.
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4.2.4 Kualitas Air (pH dan Suhu)

Air merupakan media tumbuh dari udang vaname dimana kualitasnya sangat

menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya,sehingga perlu dijaga

kualitas dari air tersebut. Fungsi lain dari probiotik adalah menjaga kualitas air,

dengan cara mendegradasi amonia dan nitrit.

Amonia dan nitrit yang dihasilkan dari residu pakan yang tidak termakan dan

terkumpul pada dasar tambak merupakan buangan nitrogen yang bersifat

merugikan bagi budidaya. Hal ini dikarenakan keduanya berpengaruh negatif pada

udang dalam hal kemampuan transpor oksigen. Amonia beracun karena

menyebabkan tingginya pH dalam darah sehingga berpengaruh pada reaksi katalis

enzim dan stabilitas membran (Boyd, 1991), sedangkan nitrit beracun karena dapat

mengoksidasi Fe2+ di dalam hemoglobin dimana dalam bentuk ini kemampuan

hemoglobin mengikat oksigen sangat rendah dan berpengaruh terhadap transpor

oksigen dalam darah serta dapat menyebabkan kerusakan padal jaringan tubuh

organisme (Kordi & Tancung, 2007).

Selain mendegradasi amonia dan nitrit bakteri probiotik dapat menjaga pH air

tambak. Karena pH air pada tambak berkaitan erat dengan proses osmoregulasi dan

pertumbuhan bakteri patogen. Pada nilai pH optimum tekanan osmotik antara

lingkungan pemeliharaan dengan tubuh udang hampir sama sehingga udang tidak

memerlukan energi yang terlalu besar untuk melakukan proses osmoregulai dan

energi dapat dialokasikan lebih untuk proses pertumbuhan, selain itu pada kisaran

nilai pH optimum pertumbuhan bakteri patogen dapat terhambat.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS...SKRIPSI PENGARUH VARIASI DOSIS... ERICK FERNANDO



64

Hasil dari kualitas air pada media pemeliharaan udang disajikan dalam

lampiran 5. Nilai kisaran suhu selama masa pemeliharaan pada semua perlakuan

berkisar antara 27 – 290C dimana nilai ini merupakan nilai yang hampir optimal

bagi udang untuk hidup dengan laju pertumbuhan yang optimal, dengan kisaran

suhu optimal sebesar 28-320C (Atmomarsono et al, 2014). Nilai kisaran pH air

selama masa pemeliharaan pada semua perlakuan berkisar antara 7 – 8 nilai ini

masih dalam kisaran pH yang dapat ditolerir oleh udang vaname untuk hidup

(Atmomarsono et al, 2014).

Pada pemeliharaan udang dengan aplikasi pemberian bakteri probiotik nilai

kisaran suhu dan pH sangat penting. Dikarenakan kisaran nilai suhu tidak hanya

berpengaruh terhadap proses metabolisme tubuh udang itu sendiri melainkan juga

terhadap mekanisme kerja probiotik. Kisaran nilai pH berpengaruh terhadap

tekanan osmotik antara lingkungan pemeliharaan dengan tubuh udang sehingga

apabila nilai kisaran pH dapat mendekati optimum yang memberikan efek pada

udang sehingga udang tidak memerlukan energi yang terlalu besar untuk

melakukan proses osmoregulai dan energi dapat dialokasikan lebih untuk proses

pertumbuhan, selai itu pada kisaran nilai pH optimum pertumbuhan bakteri patogen

dapat terhambat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa parameter kualitas air selama

masa pemeliharaan berada pada kisaran toleransi udang vaname sehingga faktor ini

tidak membatasi pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang vaname selama masa

pemeliharaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Variasi dosis berpengaruh terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh

udang vaname (Litopenaeus vannamei). Pertambahan berat dan panjang

tubuh udang vaname tertinggi terdapat pada perlakuan dosis 10 mL/kg

pakan sebesar 7,827 gram dan 10,363 cm. Sedangkan pertambahan berat

dan panjang tubuh udang vaname terendah terdapat pada perlakuan kontrol

(0 mL/kg pakan) sebesar 4,161 gram dan 7,797 cm.

2. Frekuensi pemberian probiotik yang berbeda berpengaruh terhadap

pertambahan berat dan tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang

tubuh udang vaname (Litopenaeus vannamei). Pertambahan berat dan

panjang tubuh udang vaname tertinggi terdapat pada perlakuan dengan

frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali sebesar 5,903 gram dan

9,339 cm. Sedangkan pertambahan berat dan panjang tubuh udang vaname

terendah terdapat pada perlakuan dengan frekuensi pemberian probiotik 2

minggu sekali sebesar 5,625 gram dan 9,193 cm.

3. Kombinasi variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda

tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat dan panjang tubuh udang

vaname (Litopenaeus vannamei). Pertambahan berat dan panjang tubuh

udang vaname tertinggi terdapat pada perlakuan dengan dosis 10 mL/kg

pakan dan frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali sebesar 8,087
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gram dan 10,443 cm. Sedangkan pertambahan berat dan panjang tubuh

udang vaname terendah terdapat pada perlakuan dengan dosis 0 mL/kg

pakan (kontrol) dan frekuensi pemberian probiotik 2 minggu sekali sebesar

4,217 gram dan 7,720 cm.

4. Variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda berpengaruh

terhadap mortalitas udang vaname (Litopenaeus vannamei). Nilai

persentase mortalitas tertinggi atau terbaik terdapat pada perlakuan dengan

dosis 10 mL/kg pakan dan frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali

sebesar 25%. Sedangkan nilai persentase terendah atau terburuk terdapat

pada perlakuan 12 mL/kg pakan dan frekuensi pemberian probiotik 2

minggu sekali sebesar 50%.

5. Variasi dosis dan frekuensi pemberian probiotik yang berbeda berpengaruh

terhadap nilai FCR. Nilai FCR tertinggi pada perlakuan dengan dosis 10

mL/kg pakan dan frekuensi pemberian probiotik 1 minggu sekali sebesar

0,66. Sedangkan nilai persentase terendah terdapat pada perlakuan kontrol

sebesar 1,80.

5.2 Saran

1. Dosis 10 mL/kg pakan dengan frekuensi pemberian probiotik 1 minggu

sekali merupakan kombinasi yang dapat dijadikan acuan dalm upaya

optimalisasi pertumbuhan dan mortalitas udang vaname (Litopenaeus

vannamei).
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2. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh variasi dosis dan

frekuensi pemberian probiotik pada pakan udang terhadap retensi atau

kandungan lemak dan protein udang vaname (Litopenaeus vannamei).

3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh variasi dosis dan

frekuensi pemberian probiotik yang diinjeksikan langsung ke air budidaya

udang dalam penghambatan pertumbuhan penyakit vibriosis yang sering

menyerang udang vaname (Litopenaeus vannamei).
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil uji normalitas rerata pertambahan berat udang vaname menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Berat

N 60

Normal Parametersa,b Mean 5,76400
Std. Deviation 1,391797

Most Extreme Differences
Absolute ,108
Positive ,108
Negative -,083

Kolmogorov-Smirnov Z ,835
Asymp. Sig. (2-tailed) ,489

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil uji homogenitas rerata pertambahan berat udang vaname menggunakan uji
Levene test.

Levene's Test of Equality of Error
Variancesa

Dependent Variable:   Berat

F df1 df2 Sig.

1,311 9 50 ,255

Tests the null hypothesis that the error variance
of the dependent variable is equal across
groups.
a. Design: Intercept + Dosis + Waktu + Dosis *
Waktu
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Lampiran 2
Hasil uji rerata pertambahan berat udang pada uji Two-ways Annova.

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:   Berat
Source Type III Sum of

Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model 110,050a 9 12,228 144,227 ,000
Intercept 1993,422 1 1993,422 23512,508 ,000
Dosis 108,582 4 27,145 320,182 ,000
Waktu 1,154 1 1,154 13,608 ,001
Dosis * Waktu ,314 4 ,079 ,926 ,456
Error 4,239 50 ,085

Total 2107,711 60

Corrected Total 114,289 59

a. R Squared = ,963 (Adjusted R Squared = ,956)

Hasil uji rerata pertambahan berat udang pada uji Duncan’s terhadap perlakuan
variasi dosis.

Berat
Duncana,b

Dosis N Subset
1 2 3 4 5

0ml/kg pakan 12 4,16067

6ml/kg pakan 12 4,64400

8ml/kg pakan 12 5,48233

12ml/kg pakan 12 6,70567

10ml/kg pakan 12 7,82733

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = ,085.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000.
b. Alpha = ,05.
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Lampiran 3
Hasil uji T-test rerata pertambahan berat udang vaname

Independent Samples Test

Levene's
Test for

Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Berat

Equal
variances
assumed

,063 ,802 ,769 58 ,445 ,277333 ,360611 -,444508 ,999175

Equal
variances
not assumed

,769 57,722 ,445 ,277333 ,360611 -,444582 ,999249
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Lampiran 4

Hasil uji normalitas pertambahan panjang tubuh udang vaname menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Panjang

N 60

Normal Parametersa,b Mean 9,26567
Std. Deviation ,960410

Most Extreme Differences
Absolute ,097
Positive ,059
Negative -,097

Kolmogorov-Smirnov Z ,750
Asymp. Sig. (2-tailed) ,627
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil uji homogenitas pertambahan panjang tubuh udang vaname menggunakan uji
Levene test.

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable:   Panjang
F df1 df2 Sig.
1,335 9 50 ,243

Tests the null hypothesis that the error variance
of the dependent variable is equal across
groups.
a. Design: Intercept + Dosis + Waktu + Dosis *
Waktu
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Lampiran 5
Hasil uji rerata pertambahan panjang tubuh udang vaname menggunakan uji Two-
ways Annova.

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:   Panjang
Source Type III Sum of

Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model 50,186a 9 5,576 65,839 ,000
Intercept 5151,155 1 5151,155 60820,296 ,000
Dosis 49,863 4 12,466 147,185 ,000
Waktu ,320 1 ,320 3,775 ,058
Dosis * Waktu ,003 4 ,001 ,010 1,000
Error 4,235 50 ,085

Total 5205,576 60

Corrected Total 54,421 59

a. R Squared = ,922 (Adjusted R Squared = ,908)

Hasil uji rerata pertambahan panjang tubuh udang pada uji Duncan’s

Panjang
Duncana,b

Dosis N Subset
1 2 3 4 5

0ml/kg pakan 12 7,79667

6ml/kg pakan 12 8,76000

8ml/kg pakan 12 9,42833

12ml/kg pakan 12 9,98000

10ml/kg pakan 12 10,36333

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = ,085.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000.
b. Alpha = ,05.
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Lampiran 7. Tabel pemberian pakan selama 60 hari

No Hari/tanggal Jumlah pakan (g)
1 Sabtu, 2 April 2016 1,3 (Crumble)
2 Minggu, 3 April 2016 1,3 (Crumble)
3 Senin, 4 April 2016 1,3 (Crumble)
4 Selasa, 5 April 2016 1,3 (Crumble)
5 Rabu, 6 April 2016 1,3 (Crumble)
6 Kamis, 7 April 2016 1,3 (Crumble)
7 Jumat, 8 April 2016 1,3 (Crumble)
8 Sabtu, 9 April 2016 1,3 (Crumble)
9 Minggu, 10 April 2016 1,3 (Crumble)
10 Senin, 11 April 2016 1,3 (Crumble)
11 Selasa, 12 April 2016 1,3 (Crumble)
12 Rabu, 13 April 2016 1,3 (Crumble)
13 Kamis, 14 April 2016 1,3 (Crumble)
14 Jumat, 15 April 2016 1,3 (Crumble)
15 Sabtu, 16 April 2016 1,3 (Crumble)
16 Minggu, 17 April 2016 2,5 (Crumble)
17 Senin, 18 April 2016 2,5 (Crumble)
18 Selasa, 19 April 2016 2,5 (Crumble)
19 Rabu, 20 April 2016 2,5 (Crumble)
20 Kamis, 21 April 2016 2,5 (Crumble)
21 Jumat, 22 April 2016 2,5 (Crumble)
22 Sabtu,  23 April 2016 2,5 (Crumble)
23 Minggu, 24 April 2016 2,5 (Crumble)
24 Senin, 25 April 2016 2,5 (Crumble)
25 Selasa, 26 April 2016 2,5 (Crumble)
26 Rabu, 27 April 2016 2,5 (Crumble)
27 Kamis, 28 April 2016 2,5 (Crumble)
28 Jumat, 29 April 2016 2,5 (Crumble)
29 Sabtu, 30 April 2016 2,5 (Crumble)
30 Minggu, 1 Mei 2016 2,5 (Crumble)
31 Senin, 2 Mei 2016 10 (Pelet)
32 Selasa, 3 Mei 2016 10 (Pelet)
33 Rabu, 4 Mei 2016 10 (Pelet)
34 Kamis, 5 Mei 2016 10 (Pelet)
35 Jumat, 6 Mei 2016 10 (Pelet)
36 Sabtu,  7 Mei 2016 10 (Pelet)
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37 Minggu, 8 Mei 2016 10 (Pelet)
38 Senin, 9 Mei 2016 10 (Pelet)
39 Selasa, 10 Mei 2016 10 (Pelet)
40 Rabu, 11 Mei 2016 10 (Pelet)
41 Kamis, 12 Mei 2016 10 (Pelet)
42 Jumat, 13 Mei 2016 10 (Pelet)
43 Sabtu,  14 Mei 2016 10 (Pelet)
44 Minggu, 15 Mei 2016 10 (Pelet)
45 Senin, 16 Mei 2016 10 (Pelet)
46 Selasa, 17 Mei 2016 20 (Pelet)
47 Rabu, 18 Mei 2016 20 (Pelet)
48 Kamis, 19 Mei 2016 20 (Pelet)
49 Jumat, 20 Mei 2016 20 (Pelet)
50 Sabtu,  21 Mei 2016 20 (Pelet)
51 Minggu, 22 Mei 2016 20 (Pelet)
52 Senin, 23 Mei 2016 20 (Pelet)
53 Selasa, 24 Mei 2016 20 (Pelet)
54 Rabu, 25 Mei 2016 20 (Pelet)
55 Kamis, 26 Mei 2016 20 (Pelet)
56 Jumat, 27 Mei 2016 20 (Pelet)
57 Sabtu,  28 Mei 2016 20 (Pelet)
58 Minggu, 29 Mei 2016 20 (Pelet)
59 Senin, 30 Mei 2016 20 (Pelet)
60 Selasa, 31 Mei 2016 20 (Pelet)

Total 400
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Lampiran 8. Tabel parameter lingkungan

Tabel pengukuran suhu air
No Pengamatan Waktu K BM1 CM1 DM1 EM1

1 Minggu ke-1
Pagi 270C 270C 270C 270C 270C
Sore 270C 270C 270C 270C 270C

2 Minggu ke-2
Pagi 270C 270C 280C 280C 280C
Sore 270C 270C 280C 280C 280C

3 Minggu ke-3
Pagi 270C 270C 280C 280C 290C
Sore 270C 270C 280C 280C 290C

4 Minggu ke-4
Pagi 270C 270C 270C 270C 290C
Sore 270C 270C 270C 270C 290C

5 Minggu ke-5
Pagi 280C 280C 280C 280C 290C
Sore 280C 280C 280C 280C 290C

6 Minggu ke-6
Pagi 270C 280C 280C 280C 290C
Sore 270C 280C 280C 280C 290C

7 Minggu ke-7
Pagi 270C 270C 270C 280C 290C
Sore 270C 270C 270C 280C 290C

8 Minggu ke-8
Pagi 270C 280C 280C 280C 290C
Sore 270C 280C 280C 280C 290C

No Pengamatan Waktu K BM2 CM2 DM2 EM2

1 Minggu ke-1
Pagi 270C 270C 270C 270C 270C
Sore 270C 270C 270C 270C 270C

2 Minggu ke-2
Pagi 270C 270C 280C 280C 280C
Sore 270C 270C 280C 280C 280C

3 Minggu ke-3
Pagi 270C 270C 280C 280C 290C
Sore 270C 270C 280C 280C 290C

4 Minggu ke-4
Pagi 270C 270C 270C 270C 290C
Sore 270C 270C 270C 270C 290C

5 Minggu ke-5
Pagi 280C 280C 280C 280C 290C
Sore 280C 280C 280C 280C 290C

6 Minggu ke-6
Pagi 270C 280C 280C 280C 290C
Sore 270C 280C 280C 280C 290C

7 Minggu ke-7
Pagi 270C 270C 270C 280C 290C
Sore 270C 270C 270C 280C 290C

8 Minggu ke-8
Pagi 270C 280C 280C 280C 290C
Sore 270C 280C 280C 280C 290C
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Tabel pengukuran salinitas air
No Pengamatan Waktu K BM1 CM1 DM1 EM1

1 Minggu ke-1
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

2 Minggu ke-2
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

3 Minggu ke-3
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

4 Minggu ke-4
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 Minggu ke-5
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

6 Minggu ke-6
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

7 Minggu ke-7
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

8 Minggu ke-8
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

No Pengamatan Waktu K BM2 CM2 DM2 EM2

1 Minggu ke-1
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

2 Minggu ke-2
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

3 Minggu ke-3
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

4 Minggu ke-4
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 Minggu ke-5
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

6 Minggu ke-6
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

7 Minggu ke-7
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

8 Minggu ke-8
Pagi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Sore 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
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Tabel pengukuran pH

No Pengamatan Waktu K BM1 CM1 DM1 EM1

1 Minggu ke-1
Pagi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sore 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2 Minggu ke-2
Pagi 7,0 7,0 7,3 7,3 7,4
Sore 7,0 7,0 7,3 7,3 7,4

3 Minggu ke-3
Pagi 7,0 7,0 7,4 7,4 7,5
Sore 7,0 7,0 7,4 7,4 7,5

4 Minggu ke-4
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8

5 Minggu ke-5
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 7,9
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 7,9

6 Minggu ke-6
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0

7 Minggu ke-7
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0

8 Minggu ke-8
Pagi 7,1 7,1 7,6 7,6 8,1
Sore 7,1 7,1 7,6 7,6 8,1

No Pengamatan Waktu K BM2 CM2 DM2 EM2

1 Minggu ke-1
Pagi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sore 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2 Minggu ke-2
Pagi 7,0 7,0 7,3 7,3 7,4
Sore 7,0 7,0 7,3 7,3 7,4

3 Minggu ke-3
Pagi 7,0 7,0 7,4 7,4 7,5
Sore 7,0 7,0 7,4 7,4 7,5

4 Minggu ke-4
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8

5 Minggu ke-5
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 7,9
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 7,9

6 Minggu ke-6
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0

7 Minggu ke-7
Pagi 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
Sore 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0

8 Minggu ke-8
Pagi 7,1 7,1 7,6 7,6 8,1
Sore 7,1 7,1 7,6 7,6 8,1
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Lampiran 9. TPC starter mikroba probiotik

No Nama Bakteri OD
Jumlah
Koloni

Jumlah Bakteri

1 Bacillus subtilis 1
10-8 = >300

1,56 x 1011 CFU/mL10-9 = 156
10-10= 75

2 Bacillus megaterium 1
10-8 = >300

2,08 x 1011 CFU/mL10-9 = 208
10-10= 127

3 Bacillus licheniformis 1
10-8 = 315

1,26 x 1011 CFU/mL10-9 = 173
10-10= 109

4
Lactobacillus
fermentum

1
10-8 = 500

1,09 x 1012 CFU/mL10-9 = 357
10-10= 109

5
Lactobacillus
plantarum

1
10-8 = >300

8,8 x 1011 CFU/mL10-9 = >300
10-10= 88

6 Nitrobacter sp. 1
10-7 = 545

2,16 x 1011 CFU/mL10-8 = 314
10-9 = 216

7 Nitrosomonas sp. 1
10-8 = >300

>3,0 x 1012 CFU/mL
3,96 x 1012 CFU/mL

10-9 = >300
10-10= 396
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Lampiran 10. Foto alat, bahan, dan hasil penelitian

No Gambar Keterangan

1
Benur udang vaname PL-

12

2 Starter bakteri

3 Yeast Extract (YE)

4 Akuades steril

5 Pewarna Gram

6 Drum
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7 Autoclave

8 Cawan petri

9 Tabung reaksi

10 Pipet ukur

11 Kapas

12 Labu Erlenmeyer
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13 Cling wrap

14 Botol kaca (250 mL)

15 Gelas ukur

16 Bunsen dan jarum ose

17 Alumunium foil

18 Tisu
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19 Vien

20 Shaker

21 Water bath

22 Timbangan analitik

23 Laminar Air Flow

24 Pengenceran TPC
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25 Spectrophotometer

26 Colony counter

27 pH meter

28 Termometer

29 Mistar
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30 Refraktometer

31 Aerator

32 Selang

33 Pakan udang

34
Proses sterilisasi alat

menggunakan autoclave
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