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SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK… NENIK F.
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Udang Vaname (Litopenaeus vannamei). Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. 
Agus Supriyanto, M.Kes. dan Sugiharto, S.Si., M.Si., Departemen Biologi, 
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik 
dengan menggunakan perlakuan ganda terhadap pertumbuhan dan produktivitas 
udang vaname (Litopenaeus vannamei). Penelitian ini bersifat eksperimental 
dengan menggunakan rancangan faktorial 3x4 yaitu faktor perlakuan pemberian 
probiotik di air (0 mL/L, 1 mL/L, dan 2 mL/L) dan faktor perlakuan pemberian 
probiotik di pakan (0 mL/kg, 10 mL/kg, 20 mL/kg, dan 30 mL/kg) dengan 12 
perlakuan dan lima kali ulangan. Bakteri probiotik yang digunakan adalah 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Lactobacillus 
fermentum, Lactobacillus plantarum, Nitrobacter sp., dan Nitrosomonas sp.. Data 
pengamatan berupa pertambahan panjang dan bobot udang vaname. Data yang 
didapat selanjutnya dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji 
Levene test. Hasil uji tersebut menunjukkan data normal dan homogen. 
Selanjutnya dilakukan uji Two Way ANOVA (Analysis Of Varians) dengan derajat 
signifikansi 5%. Selanjutnya dilakukan uji Duncan untuk membandingkan beda 
antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik dengan 
menggunakan perlakuan di pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas udang vaname sedangkan pemberian probiotik dengan 
menggunakan perlakuan di air serta kombinasi perlakuan di air dan di pakan tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas udang vaname. Hasil 
terbaik ditunjukkan pada pemberian probiotik dengan menggunakan perlakuan 
probiotik di pakan konsentrasi 10 mL/kg dengan rata-rata pertambahan panjang 
udang vaname sebesar 6.213 cm dan rata-rata pertambahan bobot udang vaname 
sebesar 3.100 g.

Kata kunci: Perlakuan ganda, pertumbuhan, probiotik, produktivitas, udang 
vaname (Litopenaeus vannamei).
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