
IV METODOLOGI  

 

4.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret sampai  07 April  2010 di 

tambak milik Pusat Pembenihan Udang Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. 

 

4.2 Materi Penelitian 

4.2.1 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keranjang plastik. 

Keranjang ini mempunyai ukuran 80 cm x 40 cm. Alat yang lain yaitu tali, penggaris, 

timbangan, botol plastik, gunting, jangka sorong, styrofoam, gelas ukur, DO test kit, 

Amonia test kit, pH pen, refraktometer dan termometer. 

 

4.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepiting bakau Scylla 

paramamosain dengan berat antara 60 gram-100 gram dan pakan buatan berupa pellet 

dengan nilai nutrisi bahan kering 97,1268%, Abu 59,9768%, Protein kasar 5,5651%, 

lemak kasar 1,9278%, serat kasar 2,3529%, kalsium 11,9761%, BETN 27,3024%, dan 

ME 1334,22%. 
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4.3 Metode Penelitian 

4.3.1 Rancangan penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. 

 Perlakuan pada penelitian ini adalah padat tebar, dengan pembagian sebagai 

berikut : 

- A : Kepadatan 4 ekor / 320 cm2 

- B : Kepadatan 6 ekor / 320 cm2 

- C : Kepadatan 8 ekor / 320 cm2 

- D : Kepadatan 10 ekor / 320 cm2 

- E :  Kepadatan 12 ekor / 320 cm2 

- F : Kepiting yang dipelihara dengan sistem baterai (pembanding) 

 

4.3.2 Prosedur kerja 

Wadah yang digunakan dalam pemeliharaan kepiting yaitu berupa karamba yang 

berupa keranjang diikat dengan tali dengan ukuran 80 x 40 cm, kemudian diberi 

pelampung dari botol plastik. Kepiting dimasukkan ke dalam karamba sesuai perlakuan. 

Sebelum kepiting dimasukkan ke dalam tambak kualitas air diukur terlebih dahulu (pH, 

Salinitas, DO, Suhu dan Amoniak). Pakan yang diberikan sebanyak 15 % dari berat 

badan kepiting. Sesuai dengan pernyataan Sugara (2005) yaitu pemberian pakan pada 

pemeliharaan kepiting bakau berkisar antara 5-15% setiap hari. Frekuensi pemberian 

pakan adalah 2 kali sehari. Selama penelitian dilakukan pengamatan terhadap parameter 

utama dan parameter penunjang. Penelitian dilakukan selama 16 hari. 
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4.3.3 Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan alat dan bahan 

Penebaran kepiting bakau 

Kesimpulan 

Pemberian pakan 

Pengamatan 

Kepadatan 

4 ekor 

Kepadatan 

6 ekor 

Kepadatan 

10 ekor 

Karamba baterai 
(pembanding) 

Kepadatan 

8 ekor 

Kepadatan 

12 ekor 

Pemeliharaan  

Wadah pemeliharaan 

Parameter Utama : 

- Kecepatan moulting 
- Kelulushidupan 
- Laju Pertumbuhan berat spesifik harian 
- Laju pertumbuhan volume spesifik harian 
- Kegemukan  
- Persentase moulting 

Parameter Penunjang : 

Pengukuran parameter kualitas 
air (suhu, salinitas, pH, amoniak 

Analisis Data 
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4.3.4 Parameter 

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi parameter utama dan 

parameter penunjang. Parameter utama dalam penelitian ini adalah kecepatan moulting, 

kelulushidupan, laju pertumbuhan berat spesifik harian, laju pertumbuhan volume 

spesifik harian, kegemukan dan persentase moulting. Kecepatan moulting merupakan 

waktu antara awal pemeliharaan sampai waktu kepiting mengalami moulting. Kecepatan 

moulting dinyatakan dalam moulting/hari. Pengamatan untuk kecepatan moulting ini 

dilakukan tiap 2 jam, karena proses terjadinya moulting sampai cangkang baru keluar dari 

cangkang lama selama 2-4 jam. Kecepatan moulting dinyatakan dalam satuan hari dan 

diberi nilai skoring.  

Pertumbuhan kepiting (Scylla paramamosain) meliputi laju pertumbuhan berat 

spesifik harian (Spesific Growth Rate Weight/SGR W), laju pertumbuhan volume spesifik 

harian (SGR Volume) dan kegemukan kepiting. Pengukuran berat, volume dan 

kegemukan dilakukan setiap tujuh hari sekali dari awal sampai akhir penelitian. 

Kemudian dihitung kualitas pertumbuhan kepiting tersebut.    

Laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting dapat dihitung dengan rumus  

(Changbao et al., 2004) : 

SGR W= (ln Wt – ln W0)/t x 100 

 

Keterangan : 

SGR W=  laju pertumbuhan berat spesifik harian (%/hari) 

Wt  = Berat kepiting pada waktu t (gram) 

W0  = Berat kepiting pada awal pemeliharaan (gram) 

Gambar 4.1 Diagram alir penelitian. 
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t  = lama pemeliharaan (hari) 

Laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting dapat dihitung dengan rumus  

(Changbao et al., 2004) : 

SGR V= (ln Vt – ln V0)/t x 100 

 

Keterangan : 

SGR V =  Laju pertumbuhan volume spesifik harian (%/hari) 

Vt  = Volume kepiting pada waktu t (gram) 

W0  = Volume kepiting pada awal pemeliharaan (gram) 

t  = lama pemeliharaan (hari) 

Pertumbuhan kepiting yang telah didapatkan tersebut selanjutnya dihitung 

kegemukan kepiting tersebut dengan rumus sebagai berikut: 

             Berat Kepiting 

Kegemukan =        x 100% 

  Volume Kepiting 

 

Kelangsungan Hidup (Survival Rate /SR) merupakan persentase kepiting yang 

hidup pada akhir pemeliharaan. Kelangsungan hidup dapat dihitung dengan rumus 

(Huyunh dan Foteder, 2004) sebagai berikut:   

          Jumlah kepiting yang dipanen 

SR =               x 100 

          Jumlah kepiting yang ditebar 
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Selain itu juga dihitung persentase kepiting yang moulting pada tiap-tiap 

perlakuan. Persentase moulting kepiting dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

            Jumlah kepiting yang moulting 

% moulting =                 x 100 

            Jumlah kepiting yang ditebar 

 

Parameter Penunjang dalam penelitian ini adalah suhu yang diukur dengan 

termometer, salinitas dengan refraktometer, pH dengan pH meter, amoniak dengan 

amoniak test kit serta Oksigen terlarut (DO) dengan DO test kit. Pengukuran kualitas air 

dilakukan setiap hari. Pengukuran suhu, pH dan salinitas dilakukan 2 kali sehari, pagi dan 

sore, pengukuran oksigen terlarut dilakukan sekali sehari, serta pengukuran amoniak 

dilakukan 3 hari sekali. 

 

4.3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA (Analysis 

of Variance), yang dilanjutkan uji jarak berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan (Kusriningrum, 2008). 
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