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RINGKASAN 

ANITA DWI PUSPOSARI Laporan Skripsi Tentang Model Matematik Pada 
Pengaruh Laju Pergantian Media Air Terhadap Homogenitas Kualitas Air dan 
Pertumbuhan Cherax quadricarinatus  (Umur 2,5-3,5 Bulan) Dalam EDU 
(Exterme Density Unit).  ( Di Bawah Bimbingan Prof. Dr. AGUS WIDODO M. 
KES dan Ir. BAMBANG SUSILOWIDODO) 
 

Komoditas lobster air tawar memiliki prospek yang cukup menjanjikan, 

karena masih minimnya upaya pengembangan lobster air tawar. Sedangkan pada 

sisi lain permintaan akan lobster air tawar ini masih sangat tinggi. Prospek 

budidaya lobster air tawar sangat cerah karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan 

pasar masih terbuka lebar. Selain memiliki sosok fisik yang menarik untuk 

dijadikan sebagai ikan hias, lobster juga dimanfaatkan untuk konsumsi karena 

dagingnya lebih sehat dibanding makanan laut lainnya.. Lobster dapat 

ditransportasi hidup dengan sistem kering selama lebih dari 24 jam dengan tingkat 

mortalitas yang cukup rendahMortalitas yang cukup rendah ini dikarenakan sifat 

kanibalisme yaitu memakan sesama jenisnya apalagi pada waktu kekurangan 

makanan sehingga salah satu alternatif untuk menekan kanibalisme adalah dengan 

sistem EDU,  dimana dalam sistem botol ini lobster akan ditempatkan dalam 

sangkar botol-botol yang dilubangi untuk pemberian pakan dan sirkulasi air dalam 

unit EDU  (Anonymous, 2007). 

Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Percobaan Budidaya Air Tawar 

Sumberpasir Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya pada bulan Juni sampai 

Juli  2007. Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan pergantian air terhadap homogenitas kualitas air dan pertumbuhan 

dalam sistem EDU, mengetahui pergantian air yang optimal untuk homogenitas 

kualitas air dan pertumbuhan dalam sistem EDU, menghasilkan suatu model 

matematik pada pengaruh pergantian air yang berbeda terhadap homogenitas 

kualitas air dan pertumbuhan dalam sistem EDU. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu diukur homogenitas kualitas air 

harian pada 3 bak lapisan bagian atas dan lapisan bagian bawah bak pada sistem 

EDU dengan saluran terbuka. 



Berdasarkan hasil analisa uji T terhadap laju pergantian media air pada 

sistem EDU untuk kehomogenan  antar debit 1%, 5% dan 10% diperoleh hasil 

yang berbeda nyata antara suhu, pH, DO dan amonia baik untuk debit 1%, debit 

5% dan debit 10%. Sedangkan pada perhitungan regresi diperoleh hasil R sebesar 

91% sehingga menunjukkan bahwa model matematika telah vallid digunakan, 

Selama penelitian diperoleh jumlah lobster yang lulus hidup (SR) pada 

waktu akhir penelitian sebesar = 92,6 % atau sejumlah 131 ekor. Dari penelitian 

didapatkan lobster yang paling banyak mati pada pergantian air 1% sedangkan 

yang paling banyak bertahan hidup pada pergantian air 5% liter/menit.  
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   1. PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

Lobster air tawar yang hidup di beberapa perairan di dunia mencapai puluhan 

hingga ratusan jenis. Namun jenis-jenis lobster tersebut belum semuanya bisa 

dibudidayakan. Ini dikarenakan masing-masing jenis lobster tersebut memiliki 

karakteristik lingkungan hidup yang berbeda. Sampai saat ini, jenis lobster air tawar 

yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Cherax quadricarinatus, 

Cherax destructor, dan  Procambarus sp (Iskandar, 2003).  

Salah satu jenis yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah 

Cherax quadricarinatus yang sering disebut dengan Red Claw. Lobster yang memiliki 

warna biru laut mengkilap ini sangat cocok untuk dibudidayakan di daerah tropis, karena 

warna birunya pula lobster ini cocok untuk dijadikan sebagai udang hias (Wiyanto, R. H 

dan Rudi Hartono. 2003). 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap produksi budidaya lobster adalah seperti; 

faktor benih dimana penyeleksian benih unggul terlebih dahulu, faktor makanan dimana 

hendaknya diperhatikan jenis, kandungan dan frekuensi pemberian pakan. Faktor 

Kualitas air terutama oksigen, hendaknya diperhatikan sumber air yang dapat mengaliri 

wadah pemeliharaan yang kualitas airnya dapat terjamin untuk kehidupan lobster 

(Iskandar, 2006).  

 Dalam pembudidayaan lobster air tawar tidak membutuhkan perawatan secara 

intensif, lobster air tawar hanya membutuhkan pakan sebesar 3% dari berat tubuhnya 

setiap hari. Pemeliharaannya relatif mudah bila dibandingkan dengan sesama udang-
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udangan yang lain, seperti udang galah, udang windu maupun udang vannamei yang 

memerlukan tambak yang luas. Lobster air tawar bisa dibudidayakan di akuarium 

dengan luas yang terbatas (Sutaman. 1993). 

Selain mudah dibudidayakan lobster air tawar juga tahan terhadap serangan 

penyakit. Harga jual lobster air tawar bisa mencapai Rp. 25.000,00 /ekor. Walaupun 

begitu pemasaran peluang lobster air tawar sangat besar. Sesuai pengalaman Iskandar,  

(2003), dalam bukunya bahwa berapapun jumlah lobster air tawar yang siap dipasarkan 

langsung diserap pasar. 

Prospek budidaya lobster air tawar sangat cerah karena memiliki nilai ekonomis 

tinggi dan pasar masih terbuka lebar. Lobster air tawar tidak membutuhkan perawatan 

secara intensif, budidayanya relatif gampang jika dibandingkan dengan budidaya jenis 

udang lain. Selain mudah dibudidayakan, lobster air tawar memiliki ketahanan tubuh 

yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, termasuk jenis omnivora dan memiliki daya 

bertelur tinggi dengan siklus 3 – 5 kali per tahun. Selain memiliki sosok fisik yang 

menarik untuk dijadikan sebagai ikan hias, lobster juga dimanfaatkan untuk konsumsi 

karena dagingnya lebih sehat dibanding makanan laut lainnya. Ia rendah lemak, 

kolesterol dan garam. Tekstur dan rasa tidak berbeda dengan lobster air laut. Sampai saat 

ini, kegiatan budidaya lobster hanya terbatas untuk kebutuhan ikan hias padahal 

permintaan untuk kebutuhan konsumsi jauh lebih besar. Permintaan konsumsi domestik 

paling besar datang dari supermarket dan restoran. Peluang ekspor pun terbuka lebar 

pasalnya, Australia sebagai produsen utama di dunia dengan produksi 400 ton per tahun 

sekitar 65% masih diserap untuk kebutuhan lokal. Permintaan terhadap konsumsi ikan 

hidup terus meningkat. Lobster dapat ditransportasi hidup dengan sistem kering selama 

lebih dari 24 jam dengan tingkat mortalitas yang cukup rendah. Indonesia seharusnya 
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memanfaatkan peluang tersebut karena prospek lobster air tawar ini sangat menjanjikan 

dengan tingkat permintaan dan harga yang tinggi. 

 Dalam sistem budidaya lobster air tawar secara tradisional sering sekali terjadi 

kanibalisme, sehingga untuk menekan kanibalisme perlu ditempatkan shelter dalam 

wadah pembudidayaan. Namun kanibalisme lobster air tawar masih cukup tinggi terjadi, 

yaitu mencapai 40%. Dalam sistem tradisional ini juga tidak bisa dijamin keseragaman 

ukuran dari lobster air tawar, padahal pasar terutama pasar ekspor sangat menuntut 

keseragaman ukuran. Dimana pasar meminta ukuran minimal lobster air tawar sekitar 10 

– 17 cm. Hal ini disebabkan karena keterbatasan shelter, dimana shelter tidak mampu 

menjamin bahwa setiap lobster air tawar akan mendapat cukup makanan. Sebab 

biasanya ada lobster air tawar yang ukurannya jauh tertinggal dari yang lain karena 

sering bersembunyi, sehingga kurang mendapat makanan (Anonymous, 2003) 

Salah satu alternatif untuk menekan kanibalisme adalah dengan sistem EDU,  

dimana dalam sistem botol ini lobster akan ditempatkan dalam sangkar botol-botol yang 

dilubangi untuk pemberian pakan dan sirkulasi air dalam unit EDU, dimana satu lobster 

akan ditempatkan pada satu botol yang terletak secara berdampingan baik secara vertikal 

maupun horizontal, lalu dibenamkan didalam bak pemeliharaan dengan satu tandan 

dengan cara menggantung pada suatu kawat atau kayu yang diletakkan diatas 

permukaan. Sistem ini memiliki keunggulan densitas yang sangat tinggi sampai 100% 

Sehingga saat moulting lobster akan aman dari gangguan yang lain dan anggota badan 

dari lobster akan tetap utuh. Karena ditempatkan pada satu botol untuk satu lobster, 

maka kanibalisme dari lobster akan dapat ditekan sampai 0%. Keunggulan lainnya 

adalah masing–masing lobster akan terjamin kebutuhan makannya, mengurangi waktu 

panen, keseragaman ukuranpun lebih mudah tercapai dan memudahkan pengontrolan 
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terhadap kualitas air. Hal penting lainnya adalah densitas budidaya dapat ditingkatkan 

karena dengan sistem ini tidak hanya memanfaatkan luasan lahan budidaya seperti pada 

sistem tradisional, tetapi juga kedalaman lahan. Semakin tinggi ketinggian air maka 

susunan botol juga bisa semakin banyak secara vertikal, sehingga masalah keterbatasan 

lahan bisa diatasi (Anonymous, 2006). 

Selain keuntungan yang dijabarkan di atas, EDU juga mempunyai kelemahan seperti : 

1. Pemberian pakan yang sulit bila tidak mengunakan sistem pemberian pakan 

otomatis.  

2. pakan banyak yang berjatuhan lewat lubang pada botol sehingga menyebabkan 

bak terlihat kotor dan mempengaruhi kualitas air.  

3. Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat hingga 20% menurut penelitian dari 

Yani Murdani di Bandung.  

 Meskipun budidaya lobster air tawar dengan menggunakan sistem EDU dirasa 

cukup efektif untuk meningkatkan hasil produksi lobster air tawar, namun masih dirasa 

perlu dilakukannya suatu kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan lobster air tawar dalam sistem EDU. Pada penelitian ini akan dicoba 

menggunakan perlakuan laju pergantian air yang berbeda pada masing-masing bak yaitu 

pergantian air 1%, 5% dan 10%. Sedangkan untuk mengetahui laju pergantian air dan 

pertumbuhan lobster yang optimal dicoba menggunakan model matematik. 
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1. 2 Perumusan Masalah 

      Perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh perbedaan pergantian air terhadap dan pertumbuhan dalam 

sistem EDU? 

2. Bagaimanakah pergantian air yang optimal untuk homogenitas kualitas air dan 

pertumbuhan dalam sistem EDU? 

3. Bagaimanakah model matematik pada pengaruh pergantian air yang berbeda 

terhadap homogenitas kualitas air dan pertumbuhan dalam sistem EDU? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan pergantian air terhadap homogenitas kualitas air 

dan pertumbuhan dalam sistem EDU. 

2. Mengetahui pergantian air yang optimal untuk homogenitas kualitas air dan 

pertumbuhan dalam sistem EDU. 

3. Menghasilkan suatu model matematik pada pengaruh pergantian air yang berbeda 

terhadap homogenitas kualitas air dan pertumbuhan dalam sistem EDU. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan pergantian air terhadap pertumbuhan lobster air 

tawar Cherax quadricarinatus yang optimal. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan pergantian air terhadap homogenitas kualitas air 

dalam sistem EDU yang optimal. 
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3. Mengetahui suatu model matematik pada pengaruh pergantian air yang berbeda 

terhadap homogenitas kualitas air dan pertumbuhan dalam sistem EDU. 

 

1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga bahwa pengaturan pergantian air dengan sistem “mathematical 

modeling” dalam sistem EDU tidak dapat mempengaruhi peningkatan 

pertumbuhan lobster air tawar Cherax quadricarinatus. 

H1 : Diduga bahwa pengaturan pergantian air dengan sistem “mathematical 

modeling” dalam sistem EDU dapat mempengaruhi peningkatan 

pertumbuhan lobster air tawar Cherax quadricarinatus. 

 

1.6 Tempat dan Waktu 

    Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Percobaan Budidaya Air Tawar 

Sumberpasir Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya pada bulan Juni – Juli  2007.  
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2.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lobster Air Tawar Red Claw (Cherax quadricarinatus) 

2.1.1 Klasifikasi 

 Habitat asli lobster air tawar  adalah danau, rawa-rawa dan daerah sungai yang 

banyak tempat berlindungnya. Lobster air tawar (Cherax sp.) termasuk jenis udang-

udangan, merupakan spesies yang tidak memiliki tulang dalam tetapi seluruh permukaan 

tubuhnya terbungkus cangkang. Proses pembentukan cangkang membutuhkan bahan 

berupa kalsium (Iskandar, 2003). 

 Adapun klasifikasi C.quadricarinatus menurut Wiyanto dan Hartono (2006) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia  

Filum   : Arthropoda 

Kelas  : Crustacea 

Subkelas : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

 Famili  : Parastacidae 

Genus  : Cherax 

Spesies : Cherax quadricarinatus 

 Lobster ini dikenal dengan nama “redclaw”, yang artinya capit merah. 

Pemberian nama ini berasal dari bagian capit yang bewarna merah yang terdapat pada 

bagian ujung capit pada lobster jantan. Lobster air tawar ini cocok hidup di lingkungan 

dengan suhu 20-240C, pH 7-8. Bentuk tubuh Red Claw hampir sama dengan jenis udang 

lain, namun ciri utamanya terletak pada warna tubuhnya yang didominasi warna biru 
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laut. Panjang tubuh Red Claw dewasa dapat mencapai 50 cm dengan bobot antara 800-

1000 gr/ekor. Induk Red Claw mulai kawin dan bertelur pada umur 6-7 bulan. Jumlah 

telur yang dihasilkan dapat mencapai 100-200 butir,  Induk dapat bertelur hingga 5 kali 

dalam setahun. Selain untuk dikonsumsi, Red Claw juga dapat dijadikan udang hias 

karena warna tubuhnya yang biru terpancar mengkilap ( Wiyanto dan Hartono, 2003). 

 

2.1.2 Morfologi Lobster 

 Secara umum, lobster memiliki ciri-ciri morfologi tubuh terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu kepala (chepalothorax) dan perut (abdomen). Antara kepala bagian depan 

dan bagian belakang dikenal dengan nama sub-chepalothorax. Cangkang yang menutupi 

kepala disebut karapak (carapace) yang berperan dalam melindungi organ tubuh, seperti 

otak, insang, hati dan lambung (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). 

 Menurut Iskandar (2003), pada kepala terdapat satu pasang mata bertangkai, satu 

pasang antena, dan dua pasang antenula. Lobster ini memiliki cangkang pada bagian luar 

tubuh yang berfungsi sebagai pelindung organ dalam, yang terbuat dari zat kitin dan 

akan berganti melalui proses moulting pada saat pertumbuhannya. 

 Menurut Wiyanto dan Hartono (2003), C.quadricarinatus dikenal dengan 

sebutan red claw karena dikedua ujung capitnya terdapat warna merah. Tubuhnya 

didominasi warna biru laut yang berkilau. Pada bagian kepala lobster terdapat lima 

pasang kaki (periopod). Kaki pertama, kedua dan ketiga mengalami perubahan bentuk 

dan fungsi menjadi capit (chelae). Capit pertama berfungsi sebagai senjata untuk 

menghadapi lawan dan juga digunakan untuk menangkap mangsa yang bergerak lebih 

cepat. Capit kedua dan ketiga berfungsi sebagai tangan, yaitu menyuapi mulut ketika 

makan. Sementara dua pasang kaki lainnya digunakan sebagai alat untuk bergerak atau 



 9

sebagai kaki jalan (walking legs). Sementara bagian ekor terdiri dari dua bagian yaitu 

ekor kipas (uropoda) dan ujung ekor (telson). 

 Alat kelamin pada lobster jantan yaitu tonjolan di dasar tangkai kaki ke-5 jika 

perhitungannya dimulai dari capit di bawah mulut. Ciri lobster betina adalah adanya 

lubang bulat yang terletak didasar kaki ke-3 (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). Sedangkan 

dilihat dari ciri-ciri sekunder, Iskandar (2003) menyatakan bahwa warna lobster jantan 

lebih cerah jika dibandingkan dengan warna dasar lobster betina, dengan catatan wadah 

dan perlakuan yang diberikan dalam pemeliharaannya sama. 

 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

 Berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah diketahui bahwa habitat alam lobster 

air tawar adalah danau, rawa atau sungai (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). Ditambahkan 

oleh Jacinto et al. (2003), red claw merupakan salah satu spesies endemik dari kelompok 

udang yang pada awalnya hidup di habitat alam, seperti sungai, rawa, atau danau yang 

ada di kawasan Queensland, Australia. 

 Red claw dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang memiliki kisaran 

suhu 23  ْ -31  ْ C, kandungan oksigen terlarut minimal 5 mg/L, pH air 6,5-9,0 

(Anonymous, 1990). Namun demikian Merrick dan Lambert (1991), mengemukakan 

bahwa lobster masih mampu beradaptasi pada perairan yang memiliki kadar oksigen 

rendah dan bersuhu tinggi tetapi hal ini tidak berlaku pada fase telur dan larva. 

 Menurut Wiyanto dan Hartono (2003), pada dasarnya lobster terdiri dari tiga 

keluarga besar, yaitu Astacidae, Cambaridae dan Parastacidae. Secara alami, keluarga 

lobster air tawar tersebut menyebar hampir di semua benua kecuali Afrika dan Antartika, 

meskipun di kedua benua tersebut pernah ditemukan fosilnya. Di Indonesia, terutama di 
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perairan Jayawijaya, Papua, hidup beberapa spesies dari keluarga Parastacidae, 

diantaranya: Cherax monticola, Cherax lakembutu. Mosig (1998), menambahkan bahwa 

penyebaran red claw di Australia dimulai dari teluk Carpentaria, Tanjung Cape York 

hingga Darwin. Selain itu, lobster ini juga ditemukan di sungai-sungai di daerah 

tenggara Papua Nugini. 

 

2.1.4 Karakteristik 

 Tubuh lobster terbagi menjadi 2 bagian, yaitu chepalothorax (kepala dan dada) 

dan abdomen (badan dan ekor). Kepala ditutupi oleh carapace. Kelopak kepala bagian 

depan disebut rostrum. Kepala lobster terbagi atas 6 ruas. Pada ruas pertama terdapat 

sepasang mata  yang bertangkai. Pada ruas kedua dan ketiga terdapat antennula dan 

antenna. Pada ruas keempat, kelima dan keenam terdapat mandibula, maxilla I dan 

maxilla II. Pada kepala terdapat 5 pasang kaki. Kaki pertama, kedua dan ketiga 

mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi capit. Dua pasang kaki lainnya 

digunakan untuk bergerak atau sebagai kaki jalan. Pada bagian abdomen terdapat 4 

pasang kaki renang di masing-masing ruas. Pada bagian ekor terdiri dari 2 bagian, yaitu 

uropoda dan telson ( Iskandar, 2003). 

 Lobster air tawar termasuk hewan omnivora, bahan hewani yang dimakan seperti 

cacing sutra, cacing air, cacing tanah dan plankton. Sedangkan bahan nabati yang 

dimakan adalah tanaman dan lumut. Selain pakan alami, lobster air tawar juga makan 

pakan buatan (Wiyanto dan Rudi, 2003). 
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2.1.4.1 Moulting 

 Lobster membuang kulit lama dan mengganti menjadi kulit baru untuk tumbuh 

menjadi besar, proses ini disebut moulting. Lobster muda lebih sering mengalami 

moulting karena masih mengalami proses pertumbuhan. Pergantian kulit mulai terjadi 

pada umur 2-3 minggu. Induk lobster akan memulai kembali moulting setelah 2-3 kali 

melakukan perkawinan. Sebelum moulting, lobster terlihat sangat lemah. Pada tahap 

awal kulit kepala akan mengelupas dan dalam beberapa waktu kepala akan keluar dari 

kulit kepala lalu diikuti terkelupasnya kulit eksoskeleton. Tubuh lobster yang sudah 

berganti kulit masih terlihat lemah karena kulitnya masih lunak, setelah 24 jam semua 

kulit mengeras kembali. Moulting berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan 

mempercepat proses pematangan gonad pada induk. Moulting juga berfungsi untuk 

menumbuhkan bagian tubuh yang rusak (Sutaman, 1993). 

 Berikut disajikan ilustrasi proses terjadinya moulting : 

Gambar 1. Proses Pergantian Kulit Pada Lobster Air Tawar 

 

 

 

 

 

 (Anonymous, 2006) 
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(Anonymous, 2006) 
 

2.1.4.2 Kanibalisme 

 Lobster memiliki sifat kanibal, yaitu suka memangsa jenisnya sendiri. Sifat 

kanibal pada lobster akan lebih nyata jika terjadi kekurangan makanan. Sifat kanibal 

juga muncul pada lobster sehat terhadap lobster yang sedang ganti kulit. Dalam keadaan 

lemah, lobster yang mengalami ganti kulit dapat dimangsa oleh lobster yang sehat. 

Untuk menghindari kanibalisme tersebut, biasanya lobster yang akan mengalami ganti 

kulit mencari tempat persembunyian (Kurniawan, Toni. 2006). 

 

2.1.5 Sistem Reproduksi 

 Induk betina menyiapkan telur untuk dibuahi induk jantan. setelah matang 

gonad, induk jantan akan melakukan perkawinan dengan induk betina, telur akan 

dibuahi oleh sperma. Pembuahan pada lobster merupakan pembuahan internal, yaitu 

http://www.o-fish.com
http://www.o-fish.com
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sperma membuahi sel telur didalam tubuh induk betina. Telur yang telah dibuahi akan 

muncul dan melekat pada bawah badan induk betina hingga menetas (Iskandar,2003). 

 

2.1.6 Daur Hidup 

 Lobster mulai matang gonad pada umur 6-7 bulan, setelah itu induk jantan akan 

melakukan perkawinan dengan induk betina, setelah terjadi pembuahan, induk betina 

akan mengerami telur hingga menetas selama 1,5 bulan. Jumlah anakan yang menetas 

sekitar 150-800 ekor. Dalam waktu 6-7 bulan, lobster anakan akan menjadi dewasa yang 

siap dijadikan induk atau dikonsumsi (Iskandar,2003). 

 

2.1.7 Prospek Lobster 

Dilihat dari aspek budidaya, lobster air tawar memiliki keunggulan 

dibandingkan lobster air laut, yaitu lobster air tawar sudah bisa dibudidayakan. Teknik 

pembudidayaan lobster lebih mudah dibanding dengan udang windu dan galah, lobster 

air tawar dapat dibudidayakan di akuarium atau  kolam karena tidak membutuhkan lahan 

yang luas, tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit. Jika kebutuhan pakan, 

kualitas air dan oksigen terpenuhi maka lobster dapat tumbuh dan berkembang dengan 

cepat (Wiyanto dan Rudi, 2003). 

 Lobster sebagai udang konsumsi dapat menyediakan protein hewani. Lobster 

termasuk udang yang banyak diminati karena memiliki tekstur daging yang kenyal dan 

rasanya gurih. Lobster air tawar juga memiliki kandungan lemak, kolesterol dan garam 

yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi (Wiyanto dan Rudi,2003). 

 Lobster dapat pula dimanfaatkan sebagai udang hias, karena memiliki bentuk dan 

warna tubuh yang unik. Oleh karena pengembangbiakannya dapat dilakukan di kolam 
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maka para hobiis dapat mengamati proses daur hidup lobster mulai dari penjodohan, 

perkawinan, penetasan telur hingga moulting. 

 

2.1.8 Pembenihan Lobster 

 Parameter keberhasilan usaha pembenihan adalah diperolehnya jumlah benih 

yang banyak dengan kualitas baik dan tingkat kematian rendah. Tahap-tahap 

pembenihan, antara lain pemilihan calon induk, pemijahan induk, pengeraman, 

penetasan telur, perawatan induk dan pemanenan (Wiyanto dan Rudi,2003) 

 Anakan yang dihasilkan dari sepasang induk hanya 5% yang sangat layak untuk 

dijadikan indukan. Kriteria yang harus diperhatikan saaat memilih calon induk, antara 

lain : 

a. Umur 

     Lobster yang akan dijadikan induk sebaiknya berumur 6 bulan samapi 7 bulan  

b. Pertumbuhan 

Calon induk dengan pertumbuhan yang cepat diperkirakan akan cepat pula 

matang gonadnya dan diharapkan benih yang dihasilkan banyak serta mengikuti 

pola pertumbuhan induknya. Memilih calon induk yang cacat secara fisik tidak 

mempengaruhi proses pemijahan dan anakan yang akan dihasilkan karena cacat 

fisik pada lobster tidak permanen. 

c. Nafsu Makan 

Nafsu makannya harus tinggi agar kondisi fisik kuat karena tentu tidak mudah 

stress dan sakit. Calon induk betina dengan kondisi fisik yang baik dan didukung 

gizi pakan yang terpenuhi diharapkan mampu menghasilkan telur yang 

sempurna. 
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d. Jenis Kelamin 

Jika pada bagian ujung capit besar sebelah luar bewarna merah maka Red Claw 

tersebut jantan. Tetapi jika tidak ditemukan warna merah maka betina. Ciri fisik 

utama adalah jika pada bagian pangkal sepasang kaki belakang timbul benjolan 

maka jantan, sedangkan pada betina terdapat lubang  pada pangkal sepasang kaki 

ketiga dari belakang. Penentuan jenis kelamin Red Claw dapat ditentukan pada 

umur 2-3 bulan (Wiyanto dan Rudi, 2003). 

 Calon induk harus dirawat dan dikontrol dengan baik. Pemberian pakan dengan 

jumlah dan frekuensi yang tepat akan mendukung pertumbuhan calon induk. Pakan yang 

diberikan dapat berupa pellet udang galah atau cacing merah. Kualitas air juga perlu 

diperhatikan, terutama kandungan oksigen dan amoniaknya. Karena jika kandungan 

oksigen kurang maka mengalami stress (Wiyanto dan Rudi, 2003). 

 Kolam pemijahan disiapkan terutama air dan pipa sebagai tempat 

persembunyian. Ketinggian airnya 25-30 cm, karena lobster senang berada di dasar air. 

Perbandingan jantan dan betina dalm proses pemijahan adalah 3:5. Proses pemijahan 

terjadi pada malam hari atau menjelang pagi. Induk betina yang  siap memijah bergerak 

aktif  mendekati jantan, setelah beberapa saat induk betina membalikkan tubuh dengan 

posisi terlentang sedangkan jantan akan segara mengawini dan berkopulasi dengan 

bentuk Y. Proses ini berlangsung ½ - 1 jam. 10-15 hari setelah pemijahan, induk betina 

mulai mengeluarkan telur. Induk betina akan melindungi telurnya yang menempel di 

bagian bawah tubuhnya dengan cara melipat ekornya ke dalam. Sekitar 19 hari setelah 

kawin atau 4 hari setelah keluar telur yang pertama, semua telur akan keluar dengan 

warna kuning, 2 minggu kemudian telur akan berubah menjadi orange. Pada minggu 

keempat muncul bintik-bintik hitam, hal ini menandakan telur akan menetas. Setelah 
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telur menetas semua, benih masih menempel di tubuh induk. Benih mulai lepas dari 

induk setelah 4-5 hari setelah menetas. Jika menunggu semua benih lepas dari induknya, 

dikhawatirkan induk memangsa anaknya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut maka 

benih segera dipanen dengan cara dirontokkan. Cara perontokkan benih dari tubuh induk 

dimulai dengan penangkapan induk. Setelah itu induk diangkat ke atas permukaan air 

sehingga  yang terendam hanya sebagian tubuhnya. Pada saat itu induk akan berontak 

dengan cara mengibas-ibaskan ekornya dan menggerak-gerakkan kakinya. Sehingga 

benih akan lepas satu persatu dari tubuh induknya (Wiyanto dan Rudi,2003). 

 Benih dipelihara dalam ketinggian air 10-12 cm. Benih dapat diberi pakan pellet 

udang galah. Selain itu juga dapat diberi cacing sutra. Sebaiknya cacing sutra tetap 

tersedia setiap saat di akuarium karena untuk mengurangi sifat kanibalisme pada benih. 

Kematian benih umumnya disebabkan oleh kualitas air yang jelek, terutama kandungan 

ammonia yang tinggi karena kondisi air akuarium yang kotor. Suhu yang ideal untuk 

pemeliharaan benih 200-240 C dan pH 7-8 (Wiyanto dan Rudi, 2003). 

 

2.2 Pertumbuhan 

 Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran panjang atau berat dalam suatu 

waktu (Effendie, 1997). Makanan yang diambil oleh udang pertama-tama digunakan 

untuk pemeliharaan tubuh, untuk mengganti sel-sel yang rusak, penyembuhan luka dan 

sebagian sebagai energi untuk pergerakan tubuh, selebihnya dari kebutuhan tersebut 

digunakan untuk pertumbuhan. Energi yang diperlukan untuk maintenance sebesar 60% 

dan selebihnya untuk pertumbuhan, sehingga udang memerlukan energi yang lebih 

tinggi untuk menunjang pertumbuhannya (Hariati,1989). 
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 Pada lobster air tawar, pertumbuhan ditandai dengan terjadinya pergantian kulit 

(moulting). Pada pergantian kulit ini, lobster akan keluar dari kulitnya yang lama dan 

kulit yang baru akan terbentuk dan lama kelamaan akan mengeras. Pada proses moulting 

ini, dikenal istilah gastrolisasi dimana kalsium yang berasal dari pakan, air yang diserap 

dan proses pemakanan kulit yang lama ditampung, kemudian ditumpuk di bagian depan 

lambung sehingga membentuk lempengan bulat berwarna putih susu yang dikenal 

dengan nama gastrolith. Gastrolit ini akan diserap kembali seiring dengan proses 

pembentukan dan pengerasan cangkang yang baru (Sukmajaya dan Suharjo, 2004). 

 Menurut Buwono (1993), ada empat tahap pergantian kulit (moulting), yaitu : 

1. Proecdysis (premoult) yaitu terjadi proses penyerapan ion kalsium dari cangkang ke 

dalam darah kemudian diikuti dengan pembentukan cangkang baru dibawah 

cangkang lama. 

2. Ecdysis, yaitu biasanya ditandai dengan penyerapan banyak air. 

3. Metecdysis (postmoult), cangkang baru terbentuk mulai mengeras dan mengapur. 

4. Intermoult, dimana udang dalam keadaan normal kembali dengan cangkangnya. 

 Dijelaskan pula bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi timbulnya proses 

moulting pada udang, pertama pengaruh kondisi luar seperti intensitas sinar, suhu, 

salinitas, oksigen terlarut dan pH. Faktor yang kedua adalah pengaruh makanan, aktifitas 

makan dan jenis kelamin. 

 Dalam pembesaran lobster, pertumbuhan badan sangat dipengaruhi oleh jenis 

dan jumlah pakan yang diberikan, kepadatan tebar di dalam wadah pembesaran, kualitas 

air dan sistem pemeliharaan. Kepadatan tebar dalam wadah yang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan lobster stres sehingga nafsu makannya menurun. Begitu pula dengan 

kualitas air dan sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh petani. Air yang kotor akan 
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membuat lobster tidak nyaman berada di dalamnya. Secara umum pertumbuhan lobster 

air tawar dapat dilihat dalam tabel berikut (Iskandar, 2004). 

Tabel 1. Pertumbuhan Lobster Air Tawar Berdasarkan Umurnya 

Umur Ukuran Tubuh 

1 – 1,5 bulan 2,5 – 4 cm 

2 bulan 5 – 6 cm 

7 bulan 10 – 12 cm 

1 tahun 15 – 17 cm 

Lebih dari 3 tahun 20 – 25 cm 

  Sumber : Iskandar (2004)   

 Lobster air tawar jantan umumnya memperlihatkan laju pertumbuhan yang lebih 

cepat dari lobster air tawar betina. Pada lobster air tawar jantan ukuran tubuh dan capit 

lebih besar. Sementara betina ukuran tubuh dan capitnya lebih kecil (Wiyanto dan 

Hartono, 2006). 

 

2.3 Kualitas Air 

 Dalam suatu kegiatan budidaya perairan, kualitas air merupakan salah satu faktor 

yang memegang peranan penting karena organisme hidup di dalam perairan dan 

dipengaruhi langsung oleh lingkungan perairan tersebut. Untuk menjaga agar kondisi 

perairan tetap baik perlu adanya pengontrolan terhadap perairan tersebut melalui 

pengujian kualitas air secara periodik. Parameter air meliputi faktor-faktor fisika dan 

kimia, diantaranya adalah suhu, oksigen terlarut, pH dan kandungan ammonia 

(Anonymous, 2007). 
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2.3.1 Suhu 

 Menurut Hariati (1989), suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

pertumbuhan ikan. Secara umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan 

suhu sampai batas tertentu yang dapat menekan kehidupan ikan dan bahkan 

menyebabkan kematian. Semakin tinggi suhu perairan, semakin tinggi pula laju 

metabolisme yang berarti semakin besar konsumsi oksigennya didalam tubuh udang. 

Bila suhu terus meningkat, udang akan stres dan akan mengeluarkan lendir yang 

berlebihan. Sebaliknya bila suhu terlalu rendah, udang akan kurang aktif makan dan 

bergerak sehingga pertumbuhannya akan lambat. Setiap kenaikan suhu 102 C berarti laju 

pertumbuhan meningkat sebesar dua kali lipat (Sumeru dan Ana, 1992). 

 Suhu air yang ideal dalam pemeliharaan lobster air tawar adalah 24 – 31oC. Suhu 

di bawah atau diatas angka tersebut sangat membahayakan kehidupannya (Setiawan, 

2006).  

 

2.3.2 Oksigen Terlarut (DO). 

 Oksigen dibutuhkan oleh ikan untuk pembakaran bahan makanan untuk 

menghasilkan energi bagi aktifitasnya, seperti berenang, pertumbuhan. Ketersediaan 

oksigen bagi ikan menentukan aktifitas ikan (Zonneveld et al., 1991). 

 Untuk budidaya lobster air tawar , kandungan oksigen sebaiknya berkisar 3-5 

ppm (Anonymous, 1990). Ditambahkan oleh Sukmajaya dan Suharjo (2004) bahwa 

Cherax quadricarinatus mampu mentolerir kadar oksigen terlarut dalam air hingga 1 

ppm. 
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2.3.3 Derajat Keasaman (pH) 

 Lesmana (2001), mengemukakan bahwa hubungan pH dengan kehidupan ikan 

sangat besar, titik mati ikan pada pH asam adalah 4 dan pH basa adalah 11, sedangkan 

untuk reproduksi bagus pada pH 6,4 - 7 walaupun masih bervariasi spesies atau jenis 

ikan. Keasaman atau pH yang ideal bagi kehidupan lobster air tawar 6 - 8. Secara alami 

pH dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 dan senyawa bersifat asam. 

 Lobster air tawar hidup pada perairan dengan kisaran pH sedikit basa yaitu 

antara 7-9.  Mereka jarang dijumpai berada di perairan dengan pH kurang dari 7. Hal ini 

diperlukan untuk menjaga kandungan kalsium terlarut cukup  tinggi untuk menjamin 

pembentukan  cangkang  mereka dengan  baik (Anonymous, 2006b). 

 

2.3.4 Ammonia (NH3) 

 Ammonia adalah sisa buangan hasil katabolisme protein dari udang. Udang atau 

jenis Crustaceae lainnya mengeluarkan ammonia 40%-50% dari nitrit yang diekskresi. 

Dalam air ammonia juga dikeluarkan oleh hasil metabolisme mikroba dari senyawa 

nitrogen yang kadar oksigennya terlalu randah. Di dalam air ammonia mempunyai dua 

bentuk senyawa, yaitu bentuk senyawa ammonia bukan ion (NH3) dan berupa ion 

ammonium (NH4
+). Dalam kaitannya dengan kehidupan ikan, ammonia bukan ion (NH3) 

akan dapat meracuni ikan, sedangkan ammonium (NH4
+) tidak berbahaya kecuali 

konsentrasinya sangat tinggi (Lucas and Soutghate, 2003). 

 Ammonia dalam suatu perairan berasal dari ekskresi ikan dan crustacea yang ada 

pada perairan tersebut. Kandungan ammonia yang diekskresikan oleh ikan kedalam 

perairan dapat diperkirakan dari pemanfaatan protein oleh ikan dan persentase 

kandungan protein dalam pakan (Boyd, 1998). 
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 Ammonia juga dihasilkan dari dekomposisi bahan organik dan produk sisa 

metabolisme lobster air tawar. Dalam perairan, ammonia terdapat dalam bentuk NH3 dan 

NH4
+. Ammonia dalam bentuk NH3 merupakan racun bagi lobster air tawar, sedangkan 

dalam bentuk ion NH4
+ tidak berbahaya kecuali dalam konsentrasi yang sangat tinggi. 

Kandungan ammonia diperairan yang ideal bagi budidaya lobster air tawar adalah 

kurang dari 0,1 mg/liter (Anonymous, 1990). 

 

2.4 Pakan Komersial 

 Menurut Ekawati (1999), pakan buatan yang mengandung nutrien lengkap dan 

seimbang sangat penting pada budidaya ikan secara intensif. Jenis pakan yang biasa 

diberikan untuk lobster adalah pakan komersial seperti untuk udang galah atau udang 

windu.  

 Pakan yang diberikan pada lobster harus tenggelam, karena seperti jenis udang 

pada umumnya, lobster memakan makanan yang ada di dasar. Pakan komersial yang 

beredar di pasaran memiliki kandungan protein 40%, lemak 5%, serat kasar 3%, kadar 

abu 16% dan kadar air 12 %. Harganya pun relatif mahal berkisar Rp. 12.500-Rp. 

30.000/kg (Iskandar, 2003). 

 

2.5 Sistem  EDU Botol 

 Sistem EDU berasal dari Queensland Australia, karena penyebarannya yang 

sangat cepat dan jenisnya yang banyak.. Dalam sistem EDU salah satu media yang 

dipakai adalah botol-botol plastik yang biasanya digunakan untuk kemasan air mineral. 

Botol yang digunakan biasanya menggunakan botol dengan kapasitas 600 ml air mineral 
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atau lebih. Botol-botol ini dibuat lubang-lubang kecil pada ¾ bagian botol tersebut agar 

bisa masuk ke dalam botol dan dibuat satu saluran untuk menyalurkan makanan ke botol 

dengan ukuran yang lebih besar agar makanan tidak menyangkut. Dalam sistem EDU 

botol ini biasanya digunakan untuk pembesaran lobster hingga ukuran konsumsi 

(Anonymous, 2006). 

 Kelemahan dalam sistem EDU yang mengggunakan botol ini adalah pemberian 

pakan yang sulit. Pemberian pakan otomatis dengan menggunakan alat sudah mulai 

diterapkan untuk menghemat waktu. Kelebihan dalam sistem EDU yang mengggunakan 

botol ini adalah sifat kanibalisme dari lobster dapat ditekan karena setiap botol hanya 

dihuni satu ekor lobster saja (Anonymous, 2006) 

 

2.6 Model Matematika 

 Model bisa diartikan sebagai penggambaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih 

jelas memahaminya. Model juga berarti penyederhanaan, karena tidak semua komponen 

penyusun sistem mampu tergambarkan oleh model. Di dalam model ada istilah simulasi, 

validasi, error (kesalahan). Simulasi adalah mencoba-coba berbagai alternatif, untuk 

melihat perubahan dan hasil yang terbentuk (Anonymous, 2007).  

 Model matematika adalah model yang digambarkan dalam persamaan 

matematika. Persamaan ini merupakan pendekatan terhadap suatu fenomena fisik. 

Pembuktian kebenaran hubungan suatu fenomena fisik dengan sebuah persamaan 

matematik, dapat dilakukan dengan riset laboratorium. Nanti dicari hubungan antara 

hasil laboratorium dengan hasil perhitungan matematika. Jika hasilnya sangat 



 23

memuaskan, maka dihasilkanlah persamaan empiris. Pembuktian empiris banyak 

menggunakan cabang ilmu statistik (Anonymous, 2007).  

 Dengan kemajuan komputer, model matematika ini dapat diubah ke dalam 

bahasa program komputer. Dengan komputer, proses simulasi menjadi lebih mudah dan 

cepat.Berdasarkan acuan waktu model lingkungan dapat digolongkan menjadi model 

statik dan dinamik : 

a. Model Statik, yaitu model yang mengabaikan pengaruh waktu. Biasanya model 

ini menggambarkan sistem dalam bentuk persamaan matematika. Untuk 

memperoleh hasil, perhitungan dilakukan cukup satu kali saja dan variabel yang 

digunakan dalam persamaan merupakan nilai rata-rata.    

b. Model dinamik menempatkan waktu sebagai variabel bebas, sehingga model 

jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. 

Untuk memperoleh hasil, perhitungan dilakukan secara berulang-ulang (iterasi) 

sampai tercapai nilai kesalahan (error) yang minimal.  

2.6.1 Proses Pemodelan 

 Tahap-tahap yang umum digunakan dalam pengembangan suatu model 

(Anonymous, 2007) adalah : 

1. Definisi masalah, dalam tahap ini masalah yang sulit didefinisikan dan diurai 

menjadi unsur-unsur pembentuk masalah. Didefinisikan juga sistem dan faktor 

eksternal (di luar sistem). Dicari komponen masalah yang paling penting dan 

signifikan dalam pemecahan masalah. Dicari pula komponen masalah yang bisa 

dijadikan titik acuan awal pemecahan masalah.  
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2. Strukturisasi model konseptual, pada tahap ini diuraikan hubungan antara 

komponen penyusun masalah, sistem dan tujuan studi.  

3. Formulasi model, yaitu proses merumuskan perilaku model, dan hubungan antar 

variabel. Interaksi antar variabel yang kompleks sering disederhanakan dengan 

menggunakan asumsi yang tepat.  

4. Kalibrasi model yaitu menyesuaikan parameter-parameter dalam model sesuai 

dengan kondisi nyata di lapangan.  

5. Validasi model yaitu tahap pengujian keakuratan model dengan membandingkan 

perilaku model dan perilaku sistem nyata.  

6. Uji Sensitifitas yaitu tahap pengujian perilaku model dengan mengubah-ubah 

nilai variabel model.  

7. Analisis dan solusi model. Model akan menghasilkan alternatif solusi sesuai 

dengan skenario yang kita buat. Hasil model yang dirasa kurang tepat, perlu 

dijalankan ulang (biasanya menggunakan komputer), sampai tercapai solusi yang 

memuaskan. Proses ini dikenal dengan simulasi model.  

8. Implementasi model. Agar model dapat diterapkan dengan baik, maka pihak 

perancang model dan pengguna model (misalnya para pengambil keputusan) 

perlu bekerja sama sejak awal. Perancang model akan membuat model sedinamis 

dan semudah mungkin operasionalnya (user friendly), dan pengguna model akan 

memberi masukan-masukan sesuai dengan kebutuhan pengguna.   
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2.6.2 Analisis Regresi 

 Regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang pertama disebut 

variabel X (karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis, atau sumbu X). 

Variabel yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi yaitu variabel dependen, variabel 

terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak (random), 

namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. (Anonymous, 2007). 

 Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas 

pemakaiannya. Hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis sebab-akibat 

boleh dipastikan mengenal analisis ini (Anonymous,2007). 

 Analisis regresi ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau 

beberapa variable independen dengan sebuah variable dependen. Dalam analisis regresi, 

4 usaha pokok yang dilaksanakan adalah: 

1. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris 

2. Menguji berapa besar variasi variable dependen dapat diterangkan oleh 

variasi variable independen. 

3. Menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak 

4. Melihat apakah parameter cocok dengan teori. 

Dalam analisis regresi, dipikirkan bahwa hubungan antara variable independen 

dan variable dependen adalah dalam bentuk linier (Nazir, 1983) 

Rumus Regresi : Y duga = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4

http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Absis&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_acak&action=edit
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   b0 = Y  – ( b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 ) 
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3. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Materi Penelitian 

3.1.1 Lobster Air Tawar 

Lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai berat ± 2-41 gr, dengan ukuran ± 2,5-3,5 inchi. Lobster akan 

dipuasakan selama sehari kemudian hari berikutnya diberi pakan. 

 

3.1.2 Media Percobaan  

Media percobaan yang akan digunakan adalah air tawar yang berasal dari tandon 

dengan kapasitas tandon 150 liter. Air ini akan ditempatkan dalam bak fibber dengan 

volume ± 120 liter . Kualitas air akan dijaga agar sesuai dengan lingkungan yang 

optimal bagi pertumbuhan.  

 

 

3.1.3 Pakan Percobaan 

Pakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pakan yang berasal dari 

PT. Comfeed untuk jenis udang. Pakan diberikan setiap 2 kali sehari, tiap pagi dan sore 

hari dengan perbandingan pagi 40% dan sore 60%. Sedangkan untuk banyaknya pakan 

yang diberikan adalah 3% dari berat tubuh. 
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Kandungan nutrisi masing-masing bahan dapat dilihat pada tabel terdapat di 

bawah ini : 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Bahan Baku Pakan Lobster Air Tawar 

No Protein 

(%) 

S.Kasar 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%)* 

Air (%) Abu (%) 

1 25 2.5 5 9,82 9,571 16 

Sumber : Label pada pakan 

 

3.1.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. 3 buah bak fibber 

2. 3 buah aerator 

3. 3 buah selang aerator 

4. Stereofoam 

5. Penggaris 

6. Timbangan analitik 

7. Sipon 

8. pH meter      

9. DO meter      

10. 1 bola lampu 40 watt     

11. spektrometer    
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Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Lobster Cherax quadricarinatus size 2,5-3,5 bulan (+ 3-4 inchi)  

2. Botol air mineral 330 ml    

3. Kayu profil 75 cm x 3 cm x 1 cm   

4. Paku reng       

5. Sekrup gantung     

6. Pipa PVC ¾”  

7. Nessler 

8. 6 buah kran 

9. Tisu dan kertas saring 

10. Akuades 

11. Pipa PVC 1” 

12. Pakan Udang Komersil       

 

3.2    Metode dan Rancangan Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu 

suatu metode dengan cara melakukan serangkaian percobaan untuk melihat suatu hasil. 

Hasil tersebut akan menjelaskan bagaimana kedudukan hubungan antara variabel yang 

diselidiki (Surakhmad, 1980). Menurut Nazir (1998), tujuan dari penelitian 

eksperimental ini adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat dengan 

cara memberikan perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen. 



 30

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi 

langsung, yaitu dengan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang 

diteliti baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Surachmad, 1989). 

 

3.2.2 Variabel Penelitian   

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek untuk 

diteliti. Menurut Surachmad (1994), terdapat 2 variabel dalam suatu penelitian, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diselidiki 

pengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diperkirakan akan timbul 

akibat pengaruh variabel bebas. Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini 

sebagai berikuit : 

Variabel bebas  : Pengaturan pergantian air pada unit EDU dengan 

perbandingan yang berbeda. 

Variabel terikat : Selisih pertumbuhan lobster air tawar diakhir dikurangin 

diawal dan homogenitas kualitas air pada unit EDU dengan perbandingan yang berbeda. 

 

3.2.3 Metode Analisa 

T-hitung  1 sampel = 
nS

X
/

μ−  

   = 2S
( )

1
/22

−
∑−∑

n
nxX  

   0=μ  

Dimana : X = nilai rata-rata 
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    S = Simpangan 

   N = Jumlah pengambilan data 

  = Simpangan baku rata-rata  2S

Hasil ini dibandingkan dengan t tabel 5% dan t-tabel 1%. Jika ternyata t hitung > 

t- tabel 1% berarti dikatakan bahwa hasil perlakuan A berbeda sangat nyata dengan 

perlakuan B ( highly significant ). Apabila ternyata t-hitung > t-tabel 5% tetapi masih < 

t-tabel 1% (atau t-tabel 5% < t-hitung  < t-tabel 1%) maka dikatakan perlakuan A 

berbeda nyata dengan perlakuan B (significant). Dan jika t-hitung < t-tabel 5% maka 

dikatakan perbedaan tersebut tidak nyata (non significant). 

Untuk analisa data kualitas air menggunakan uji T secara berpasangan 

menggunakan software minitab dan SPSS. 

 

3.3   Prosedur Penelitian 

3.3.1 Persiapan Tempat dan Media Penelitian 

Penelitian dilakukan di Stasiun Percobaan Budidaya Air Tawar Sumberpasir 

Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya. Karena tersedianya alat-alat yang 

dibutuhkan untuk penelitian dan kualitas air yang cukup untuk pertumbuhan lobster. 

Langkah-langkah persiapan tempat dan media penelitian yaitu: 

1. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian dipersiapkan 

terlebih dahulu. 

2. Masing-masing bak fibber yang akan digunakan dibersihkan atau dicuci 

terlebih dahulu. 
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3. Pemasangan pipa inlet dan pipa outlet. 

4. Pengaturan pergantian air dengan perlakuan 1%, 5%, 10%. 

5. Masing-masing bak fibber diisi air sebanyak 120 liter. 

6. Pemasangan sistem aerasi dan diatur besar kecilnya aliran udara. 

3.3.2 Pembuatan Desain Sistem Botol 

Pada tahap ini pertama kali dilakukan pengumpulan botol air mineral bekas pakai 

(volume 330 ml) dari pedagang asongan. Kemudian dilakukan pencucian dan 

pengeringan. Setelah itu botol tersebut dilubangi dengan solder listrik pada bagian 

sisinya sebanyak dua deret secara melingkar. Masing-masing deret terdiri dari 5 lubang 

(seukuran mata solder) dengan jarak yang relatif beraturan. Selain itu pada bagian 

belakang botol (bagian berlawanan dengan tutup botol) juga dibuat 5 buah lubang serupa 

secara melingkar dan satu buah lubang berukuran agak besar (sekitar ¾ cm) pada 

pusatnya. Lubang ini berfungsi sebagai lubang pemberian pakan, sementara lubang lain 

berfungsi untuk pemasukan, pengeluaran dan sirkulasi air dalam botol. Untuk ilustrasi 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.  

Gambar 2.  Desain Botol yang dilibangi 

 
Lubang 
Pemberian 
Pakan  

 

 

 

Tahap berikut adalah melekatkan tutup botol di kayu profil dengan jarak yang 

sama, dimana nantinya antar botol saling berhimpitan setelah dipasang. Pada masing-
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masing sisi kayu dipasang 6 buah botol. Pemasangan tutup botol ini dilakukan dengan 

menggunakan mur dan baut untuk tiap tutup botol agar tidak mudah lepas. Setelah 

semua tutup botol terpasang, pada bagian atas kayu dipasangi sekrup gantung untuk 

mengaitkan rangkaian tersebut pada statif. Sebagai statif tempat mengaitkan kayu berisi 

rangkaian botol digunakan pipa PVC 5/8”. 

Gambar 3. Tutup botol yang dipasang pada kayu dan telah diberi gantungan 

  

 

Paku Tutup botol 

 

3.3.3 Pengujian Sistem Botol 

Pada tahap ini lobster dimasukkan secara terpisah pada rangkaian sistem botol 

yang telah dibuat dan kemudian dipelihara selama periode tertentu di dalamnya. Benih 

lobster size 2,5-3,5 bulan (3-4 inchi) yang digunakan diperoleh dengan membeli dari 

pembudidaya lobster. 

Adapun untuk pemberian pakan dilakukan dengan memasukkan pakan yang 

telah ditimbang, melalui lubang pemberian pakan. Pakan dapat berupa pellet udang 

komersial. Saat pemberian pakan, rangkaian botol dapat diangkat keluar dari air atau 

dibiarkan tetap dalam air (lebih dianjurkan, untuk menghindari lobster stres). Pemberian 

pakan dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. 

Untuk menjaga kebersihan dan kualitas air media pemeliharaan lobster sistem 

sirkulasi terbuka dimana air terus mengalir. Sedangkan untuk pengurasan dilakukan 

setiap hari pada pagi hari sebelum pemberian pakan. 
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3.3.4 Persiapan Lobster Uji 

1. Lobster uji adaptasi ke dalam akuarium selama 3 hari dengan pemberian pakan 

komersial. 

2. Perlakuan puasa terhadap lobster uji selama 1 hari sebelum penelitian dimulai. 

 

3.3.5 Pelaksanaan Penelitian 

1. Lobster uji ditimbang terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam botol 

dengan kepadatan 1 ekor dalam tiap botol dalam 1 baknya terdapat 48 ekor. 

2. Pemberian pakan 3% dari berat biomassa dengan frekuensi pemberian pakan 2 

kali/hari pada pukul 08.00 WIB dan 16.00 WIB. 

3. Penghitungan debit air menggunakan beaker glass dengan mencatat waktunya, 

sedangkan pergantian air yang dicari 1%, 5%, 10%. 

4. Penyiponan dilakukan dua jam sebelum pemberian pakan pada pagi hari untuk 

membuang feses dan sisa makanan yang mengendap di dasar. 

5. Pengukuran kualitas air dilakukan dua kali/hari (pukul 08.00 WIB dan 17.00 

WIB) yang meliputi suhu, DO, pH, sedangkan ammonia dilakukan seminggu 

sekali. 

6. Populasi lobster ditimbang beratnya seminggu sekali hingga 40 hari 

pemeliharaan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan penyesuaian jumlah 

pakan yang diberikan. 

7. Pada akhir penelitian, lobster uji setiap bak fibber ditimbang beratnya sebagai 

berat akhir untuk dianalisa pertumbuhannya. Jumlah lobster uji masing-masing 

bak fibber dicatat untuk mengetahui kelulushidupannya. 
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3.3.6 Proses Pemodelan 

 Pelaksanaan pemodelan terhadap laju pergantian air menggunakan aplikasi 

model matematis. Langkah-langkah proses penyederhanaan permasalahaan seperti pada 

gambar berikut (Anonymous, 2007):  

Gambar. 4 Alur Proses Pemodelan 
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Dalam pemodelan terhadap laju pergantian air dilakukan tahapan kerja meliputi : 

1. Definisi Masalah : Masalah diurai menjadi unsur-unsur pembentuk masalah untuk 

mempermudah pemecahan. Mencari komponen masalah yang paling penting dan 

signifikan dalam pemecahan masalah. 

a. Masalah : Bagaimana model matematik untuk sistem EDU untuk homogenitas 

kualitas air dan pertumbuhan lobster dengan perekayasaan jumlah pergantian air 

yang masuk.. 

2. Strukturisasi Model : Menguraikan hubungan antara komponen penyusun masalah, 

penentuan model. 

a.  pergantian         Homogenitas kualitas air         Pertumbuhan lobster 

b. Homogenitas kualitas air         debit 1%, debit 5% dan debit 10% 

c. Formulasi Model : Proses perumusan hubungan antar variabel yang 

disederhanakan menggunakan asumsi yang tepat (model). 

a. Hubungan pergantian air yang berbeda dengan pertumbuhan lobster lobster 

(selisih berat) 

b. Hubungan pergantian berbeda dengan homogenitas kualitas air (bagian atas 

dengan bawah)   

3. Verifikasi Model : Menyesuaikan parameter dalam model sesuai dengan kondisi di 

lapang. 

a. Data         Persamaan         Model matematika   
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b. Hubungan pergantian berbeda dengan homogenitas kualitas air masing-masing 

bak ( debit 15, debit 5% dan debit 10% )  

4. Validasi Model : Pengujian keakuratan model dengan membandingkan perilaku 

model dan nyata. 

 

3.4 Prosedur pengambilan dan Pengukuran sampel 

3.4.1 Suhu 

a. Menyiapkan termometer air raksa 

b. Memasukkan termometer ke dalam air selama beberapa menit dengan 

menggunakan tali. 

c. Membaca skala yang ditunjukkan oleh termometer ketika masih dalam perairan. 

d. Mencatat hasil pengamatan. 

 

3.4.2 Derajat Keasaman (pH) 

a. pH diukur dengan menggunakan pH meter. 

b. Sebelum digunakan pH meter dikalibrasikan dengan aquadest. 

c. Memasukkan ujung elektroda ke dalam beaker glass. 

d. Menyalakan pH meter, ditunggu beberapa saaat sampai stabil kemudian dicatat 

hasilnya. 

 

3.4.3 Oksigen Terlarut (DO) 

a. DO diukur dengan menggunakan DO meter. 

b. Sebelum digunakan DO meter dikalibrasikan dengan aquadest. 
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c. Memasukkan ujung elektroda ke dalam beaker glass. 

d. Menyalakan DO meter, ditunggu beberapa saat sampai stabil kemudian dicatat 

hasilnya 

 

3.4.4 Ammonia (NH3) 

a. Mengambil sampel sebanyak 25 ml. 

b. Disaring menggunakan kertas saring sebanyak 5 ml. 

c. Ditambahkan 22 tetes larutan nessler. 

d. Ditunggu beberapa saat lalu dimasukkan dalam tabung nessler untuk dibaca pada 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 405 nm.. 

 

3.5 Parameter Uji 

3.5.1 Parameter Utama 

a.    Kualitas Air 

1. Hubungan debit dengan masing-masing kualitas air 

2. Perbandingan antara debit dengan masing – masing kualitas air  

b Selisih Pertumbuhan 

∆W = Wt - Wo 

Keterangan :  ∆W = selisih pertumbuhan pertumbuhan (g) 

Wt    = Berat individu pada akhir penelitian (g) 

Wo   = Berat individu pada awal penelitian (g) 
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3.5.2 Parameter Penunjang 

Parameter penunjang dalam penelitian ini adalah:  

Kelulushidupan / Survival Rate (SR) 

SR =  
No
Nt  x 100 % 

 Keterangan :  SR = Kelulushidupan larva lobster air tawar 

   Nt  = Jumlah benih yang hidup pada akhir penelitian (individu) 

   No = Jumlah benih hidup pada awal penelitian (individu)  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian yang telah dilakukan tentang 

perbedaan laju pergantian media air dengan menggunakan debit yang berbeda yaitu bak 

satu menggunakan debit 1%, bak kedua menggunakan debit 5 %, sedangkan bak ketiga 

menggunakan debit 10 %, maka di dapatkan hasil pertumbuhan lobster ( Cherax 

quadricarinatus )  berumur 2,5 – 3,5 bulan serta homogenitas kualitas air dalam unit 

EDU. 

Dari penelitian ini diperoleh data utama dan penunjang. Data utama berupa data 

perubahan kualitas air yaitu suhu, Ph, oksigen terlarut, kandungan amoniak, serta 

pertumbuhan lobster (Cherax quadricarinatus ) dari umur 2,5 – 3,5 bulan. Sedangkan 

untuk data penunjang meliputi data kelulushidupan lobster (Cherax quadricarinatus ). 

 

4.1 Kualitas Air 

Pada hakekatnya pemantauan kualitas air pada perairan memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui nilai kualitas air dalam bentuk parameter fisika, kimia dan biologi. 

2. Menilai kelayakan suatu sumber daya air untuk kepentingan tertentu. 

 Pengelolaan kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air sedemikian rupa 

sehingga memenuhi persyaratan fisik dan kimia bagi kehidupan lobster yang dipelihara ( 

Sutaman, 1993 ). Sebagai sarana utama bagi lobster, air membutuhkan prhatian kusus. 

Kualitas dan sumber air yang tersedia harus menjadi pertimbangan utama untuk 

pembudidayaan ataupun pembesaran lobster. 
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Pengamatan kualitas air yang dilakukan selama penelitian berdasarkan parameter 

yang relatif  berpengaruh masih dalam kisaran normal yang dapat ditoleransi oleh 

Cherax quadricarinatus dan berprngaruh terhadap homogenitas kualitas air pada sistem 

EDU. 

Secara umum faktor yang mempengaruhi baik buruknya kualitas air yang dapat 

memepengaruhi pertumbuhan lobster, adalah sisa pakan yang berjatuhan di bak sehingga 

menyebabkan perubahan warna air dalam bak. Adanya kayu yang digunakan sebagai 

penyangga botol-botol EDU sering berlendir dan menimbulkan lumut.  

 

4.1.1 Suhu 

 Salah satu parameter kualitas air untuk pertumbuhan lobster adalah suhu. Suhu 

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster. Umumnya dalam 

batas – batas tertentu, kecepatan pertumbuhan loster meningkat sejalan dengan naiknya 

suhu air. Sedangkan data kelangsungan hidup menurun pada suhu tinggi. 

 Menurut Iskandar (2006), suhu yang ideal untuk pemeliharaan lobster air tawar 

adalah 24-36ºC. Sedangkan Sutaman (1993) menyatakan, suhu yang baik untuk 

kehidupan lobster berkisar antara 28 ºC – 29  ºC. Pada  suhu optimum ini Cherax 

quadricarinatus mampu mengadaptasikan diri terhadap suhu dengan media yang baik. 

Berbeda dengan Cuncun (2006), mengatakan suhu air yang ideal untuk pemeliharaan 

lobster air tawar adalah 24-31ºC. Temperatur di bawah atau di atas angka tersebut sangat 

membahayakan kehidupan lobster air tawar. Jika temperatur lebih rendah dari angka 

tersebut, proses penetasan telur akan berlangsung sangat lama untuk pembenihan,selain 

itu suhu yang terlalu rendah menyebabkan aktivitas lobster jauh bekurang atau tidak 

banyak begerak sehingga nafsunya makannya juga tidak terlalu besar yang 
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mengakibatkan pertumbuhan tehambat. Oleh karena itu suhu harus senantiasa terjaga. 

Data hasil pengukuran suhu selama penelitian terhadap laju pertumbuhan media air pada 

sistem EDU pagi dan sore dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 3 Data Suhu Rata-rata Harian   Data Suhu Mingguan 

bak 1 bak 2 bak 3   bak 1 bak 2 bak 3 
25,5 25,75 25 mg 1 25,7 26,7 26
25,5 25,75 26 mg 2 26 26,75 25,75

25 25,75 26 mg 3 25,75 27 26,75
26 25,25 25,5 mg 4 26,75 26,75 26

25,25 25,25 26  
24,75 25,75 25,25  
25,75 26 27  

25 26,5 27,25  
26,25 26,5 26,25  

24,5 26,25 25,25  
25,5 25,5 26,75  

25,25 25,75 25,75  
25,25 25,75 25,25  

26 25,75 25,75  
24,75 27,5 24,75  

30,5 25,75 26,75  
25,75 26 25,75  
25,25 25,75 25,75  
25,75 26,75 25  
26,25 26,25 26,25  
25,25 25,75 26,5  
26,25 26,5 26,25  
25,75 26,75 26,25  

25,5 25,25 25,25  
26 25 25,75  

25,25 25,25 25,75  
25,25 25,5 25,25  

25,5 25,25 26,5  
26,25 25,25 26  

24,5 26 25,5  
 

Dari perhitungan data, didapatkan variabel Suhu  memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.0472, nilai ini  lebih kecil dari 0.05 (0.0472 < 0.05) dan F hitung sebesar 

0.756, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan F table (0.756 < 3.101). Hasil ini 
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menunjukkan bahwa  ada perbedaan yang signifikan suhu antara BAK 1, BAK 2, dan 

BAK 3. Dan bila dilihat nilai mean (rata-rata) tampak terlihat bahwa BAK 3 paling 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

tolak Ho. 

Grafik 1. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 1% dengan Suhu 
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 Pada hasil uji BNT dengan taraf 5% diperoleh hasil suhu antar debit 1% (bak 1) 

dengan debit 5% (bak 2) memiliki nialai probabilitas sebesar 0.003, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan 0.05 (0.003 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata sebesar -0.2083. 

angka ini menunjukkan bahwa suhu antara bak 1 debit 1% dengan suhu di bak 2 debit 

5% berbeda nyata. 
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Grafik 2. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 5% dengan Suhu 
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 Pada hasil uji BNT pada taraf 5% diperoleh suhu antara bak 1 debit 1% dengan 

bak 3 debit 10% didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.021, nilai ini lebih kecil dengan 

0.05 (0.021 <0.05) dengan perbedaan rata-rata sebesar -0.2176. amgka ini menunjukkan 

bahwa suhu antara bak 1 debit 1% dengan bak 3 debit 10% bebeda nyata. 

Grafik 3. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 10% dengan Suhu 

Suhu debit air 10% 0.61 liter/menit
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 Sedangkan pada pengujian BNT pada taraf 5% suhu antara bak 2 debit 5% 

dengan bak 3 debit 10% diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.037, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan 0.05 (0.037 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata sebesar -0.0083. 

Angka ini menunjukkan bahwa suhu antara bak 2 debit 5% dengan bak 3 debit 10% 

berbeda nyata. 

Untuk suhu per botol diambil sampel 3 botol yaitu botol nomer 1(atas), botol 

nomer 6(tengah), dan botol nomer 12(bawah) masing-masing kayu disetiap baknya. 

Hasil yang diperoleh bahwa botol dengan nomer 6 (tengah)  yang ada di bak 2(debit 5%) 

yang paling bagus dengan nilai mean sebesar 25.7708.  

 

4.1.2 Derajat Keasaman (pH) 

 Parameter lain yang harus diperhataikan adalah keasaman atau pH. Keasaman 

atau pH ideal untuk kehidupan lobster adalah 7 atau netral. Mengukur pH dapat 

dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus yang dapat dibeli di toko bahan kimia. 

Kertas lakmus dicelupkan ke dalam air, lalu perubahan warnanya dibandingkan dengan 

indikator yang tersedia. Angka yang terbaca pada warna indikator yang cocok dengan 

perubahan warna kertas lakmus adalah nilai pH yang diukur. Dalam proses  

pemeliharaan, penurunan pH air dapat terjadi karena aktifitas lobster, karenanya 

penggantian air secara terus menerus sangat diperlukan. 

 Derajat keasaman (pH) air besar sekali peranannya bagi kehidupan lobster. 

Poernomo (1979) mengatakan bahwa air denagn pH rendah atau tinggi di luar batas 

normal akan berpengaruh kurang baik tehadap lobster. Sutaman (1993) menyatakan 

bahwa pH air yang rendah dapat langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup lobster yang dipelihara. Data yang diperoleh dari pengukuran pH 
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selama penelitian terhadap laju pergantian media air pada sistem EDU dapat dilihat pada 

tabel 4 

Tabel 4. Data Ph Rata-rata Harian   Data Ph Mingguan 

bak 1 bak2 bak3   bak 1 bak2 bak 3 
6,775 6,7 6,69  mg 1 6,7 7 6,8

7,1 6,875 6,85  mg 2 6,7 6,9 6,9
7,05 7,05 6,99  mg 3 6,6 7 6,8

6,935 7,005 6,91  mg 4 6,8 6,9 6,8
6,91 7,1 7,05      
7,15 7,05 7      

7 6,835 6,87    
7,1 7,05 7,15      

6,95 6,89 7,05    
6,85 7 7    
6,88 7,05 7    

6,945 7,05 7,005    
7,05 6,9 6,94      

7,255 7,1 7,16      
7,2 7,1 7,1      

6,945 6,74 6,865      
6,79 6,635 6,895      

6,855 6,87 3,82      
6,9 7,05 6,925      

7 7,05 6,945      
7,05 7,1 6,9      
7,05 7,05 7,15      
6,92 6,895 6,9      
6,87 6,95 6,895      

6,9 7,05 7,05      
7,05 7 7,05      

6,895 6,885 6,895      
7 7 7,05      

7,305 7,09 7,105      
7,2 7,1 7,05      

 
 Dari perhitungan data, didapatkan variabel derajad keasaman  (pH)  memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0.0354, nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.0354 < 0.05) dan F 

hituung sebesar 0.050, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan F tabel (1.050 < 3.101). 

hasil ini menunjukkan bahwa  ada perbedaan yang signifikan pada derajad keasaman 

(pH) antara debit 1%, debit 5% dan debit 10%.Dan bila dilihat nilai mean / rata-rata 



 47

tampak bahwa debit 1% paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesa tolak Ho. 

Grafik 4. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 1% dengan pH 
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 Pada hasil BNT  dengan taraf nyata 5% diperoleh hasil pH antara debit 1% 

dengan debit 5% memilki nilai probabilitas seebsar 0.0253, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan 0.05 (0.0253 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata sebesar 0.450. 

Angka ini menunjukkan bahwa derajaad keasaman (pH) antara bak 1 debit 1% dengan 

bak 2 debit 5%  berbeda nyata 

Grafik 5. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 5% dengan pH 

 

 

 

 

 

 

pH debit air 5% 0.8 liter/menit

6,40

6,50

6,60

6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,30

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Hari

pH

 



 48

 Pada hasil BNT dengan taraf nyata 5% diperoleh hasil derajat keasaman (pH) 

antara BAK 1 dengan BAK 3 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0184, nilai ini lebih 

kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.0184 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean 

difference) sebesar 0.0523. Angka ini menunjukkan bahwa derajat keasaman (pH) antara 

BAK 1 dengan BAK 3  berbeda nyata 

Grafik 6. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 10% dengan pH 
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 Sedangkan pada hasil uji BNT dengan taraf 5% diperoleh hasil derajat keasaman 

(pH) antara BAK 2 dengan BAK 3 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.025, nilai ini 

lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.025 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean 

difference) sebesar 0.0073. Angka ini menunjukkan bahwa derajat keasaman (pH) antara 

BAK 2 dengan BAK 3 berbeda nyata.  

Untuk pH per botol diambil sampel 3 botol yaitu botol nomer 1(atas), botol 

nomer 6(tengah), dan botol nomer 12(bawah) masing-masing kayu disetiap baknya. 

Hasil yang diperoleh bahwa botol dengan nomer 6 (tengah)  yang ada di bak 2(debit 5%) 

yang palinng bagus dengan nilai mean sebesar 6.9792. 
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4.1.3 Kadar Oksigen Terlarut (DO) 

 Parameter dalam kualitas air yang juga sangat mempengaruhi pertumbuhan 

lobster adalah kadar oksigen terlarut ( DO ). Oksigen memegang peranan penting dalam 

kehidupan organisme perairan temasuk di dalamnya adalah lobster air tawar. Kadar 

oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi pemeliharaan lobster karena 

dibutuhkan untuk bernafas dan sebagai salah satu komponen utama dalam metabolisme 

tubuh. Kadar oksigen terlarut dalam air harus memenuhi persyaratan untuk mendukung 

pertumbuhan dan kehidupan yang layak bagi organisme yang dipelihara. 

 Jumlah oksigen di dalam air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang berada 

di udara, bahkan mencapai sepuluh kali lipat lebih banyak di udara. Untuk itu, makhluk 

hidup di dlam air termasuk lobster air tawar sangat membutuhkan kreatifitas agar 

kebutuhan oksigen dapat terpenuhi. Oksigen dibutuhkan oleh lobster aie tawar untuk 

bernafas. Kebutuhan oksigen terlarut dalam air yang diinginkan lobster adalah 7 ppm ( 

Wiyanto, 2004 ). Pada konsentrasi yang terlalu rendah udang dapat mati lemas karena 

kesulitan bernafas. Gejalanya dapat terlihat pada saat udang berenang secara tidak 

beraturan menuju permukaan air. Konsentrasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan 

kematian ( Utaminingsih, 1988 ). Pada sistem EDU ini gejala yang sangat terlihat saat 

lobster kekurangan oksigen adalah lobster diam saja dan terlihat sangat lemas. 

 Sedangkan menurut Darmono (1991), laju respirasi terlihat konstan (tetap)pada 

batas kadar oksigen di atas 3 – 4mg/liter (suhu 20ºC - 30º). Udang mulai terlihat 

berenag di permukaan bila oksigen terlarutnya di bawah 2 mg/liter. Batas paling 

baikuntuk lobster adalah pada kadar oksigen 3,7 mg/liter. Apabila kadar oksigen terlarut 

turun mencapai 2mg/liter, kemudian keadaan ini cepat tertolong dengan menaikkan 
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kadat oksigen menjadi 6,3 mg/liter akan dapat menghindari tejadinya kematian yang 

tinggi. 

Dari data hasil penelitian diperoleh kadar oksigen terlarut terhdap laju pergantian 

media air pada sistem EDU dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Data DO Rata-rata Harian   Data DO Mingguan 

bak 1 bak 2 bak 3   bak 1 bak2 bak3 
8,9 8,5 8,35  mg 1 6,8 7 6,7

6,45 6,35 6,5  mg 2 6,9 6,8 6,8
6,55 6,4 6,5  mg 3 7 7 6,9
6,35 6,5 6,15  mg 4 7 6,9 6,8
6,25 6,45 6,3      

6,4 6,6 5,9      
7,25 7,15 7,05    
6,95 6,85 6,9      

6,9 6,85 6,95    
6,7 6,65 6,25    
6,2 6,55 5,85    

6,35 6,1 6,1    
6,55 6,15 6,4      

6,1 6,35 6,1      
6,3 5,85 6,5      

3,85 6,4 5,9      
6,1 6 6,3      
6,3 6,2 6,25      
6,3 5,8 6,5      

6 6,4 6,05      
6,25 6,2 6,2      
6,15 6,1 6,25      

6,1 6,15 6      
6,35 6 6,5      

6,4 6,55 6,6      
6,35 6,6 6,15      

6,9 6,65 6,05      
6,7 6,15 6,7      

7,05 6,55 6,25      
6,5 6,55 6,1      

 
 Variabel Oksigen terlarut (DO)  memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0482, nilai 

ini  lebih kecil dari 0.05 (0.0482 < 0.05) dan F hitung sebesar 0.126, nilai ini lebih kecil 
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dibandingkan dengan F table (0.126 < 3.101). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan oksigen terlarut (DO) antara BAK 1, BAK 2, dan BAK 3. 

Meskipun bila dilihat nilai mean (rata-rata) tampak terlihat bahwa BAK 3 paling rendah 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tolak 

Ho. 

Grafik 7. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 1% dengan DO 
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 Dan bila dilihat pada hasil BNT dengan taraf nyata 5 % diperoleh hasil oksigen 

terlarut (DO) antara BAK 1debit 1% dengan BAK 2 debit 5% memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.032, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.032 < 0.05) dengan 

perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar -0.0033. Angka ini menunjukkan bahwa 

oksigen terlarut (DO) antara BAK 1 debit 1%dengan BAK 2 debit 5%  berbeda nyata. 
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Grafik 8. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 5% dengan DO 
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 Hasil oksigen terlarut (DO) antara BAK 1 debit 1% dengan BAK 3 debit 10% 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.016, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 

(0.016 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 0.0633. Angka ini 

menunjukkan bahwa oksigen terlarut (DO) antara BAK 1 debit 1% dengan BAK 3 debit 

10%  berbeda nyata. 

Grafik 9. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 10% dengan DO 

DO debit air 10% 0.61 liter/menit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Hari

D
O

 

 

 

 

 

 

 



 53

  Sedangkan hasil uji BNT dengan taraf nyata 5% hasil oksigen terlarut (DO) 

antara BAK 2 debit 5% dengan BAK 3 debit 10% memiliki nilai probabilitas sebesar 

0.047, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0.05 (0.047 < 0.05) dengan perbedaan 

rata-rata (mean difference) sebesar 0.0667. Angka ini menunjukkan bahwa oksigen 

terlarut (DO) antara BAK 2 debit 5%  dengan BAK 3 debit 10%  berbeda nyata.  

Untuk DO per botol diambil sampel 3 botol yaitu botol nomer 1(atas), botol 

nomer 6(tengah), dan botol nomer 12(bawah) masing-masing kayu disetiap baknya. 

Hasil yang diperoleh bahwa botol dengan nomer 1 (atas)  yang ada di bak 2(debit 5%) 

yang paling bagus dengan nilai mean sebesar  6.7333 

 

4.1.4 Amonia (NH3) 

 Amonia adalah suatu hasil metabolisme udang dan pembusukan senyawa 

organik oleh bakteri. Di dalam air terdapat dua bentuk amonia, yaitu amonia bukan ion 

(NH3) dan ammonia ion (NH4). Amonia bukan ion adalah racun bagi udang, sedangkan 

amonia ion tidak berbahaya kecuali bila konsentrasinya sangan tinggi (Boyd, 1982). 

 Amonia (NH3) merupakan bahan-bahan yang pada konsentrasi tertentu 

kehadirannya dalam air akan bersifat racun bagi organisme perairan. Amonoia yang 

terdapat dalam air adalah sebagai hasil perombakan senyawa-senyawa nitrogen oraganik 

oleh bakteri. Senyawa amonia yang ada pada media pemeliharaan berasal dari sisa-sisa 

pakan, kotoran udang dan perubahan bahan organik melalui proses nitrifikasi 

(Utaminingsih, 1988) 

 Semeru dan Anna (1987) mennjelaskan bahwa pengaruh pH dan suhu sangat 

besar, makin tinggi suhu dan pH makin tinggi pula konsentrasi NH3 yang terbentuk. 
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Pada suhu 25ºC kenaikkan pH dari 8 ke 9 meningkatkan konsentasi NH3 dari 5,3 % 

menjadi 36,55%. 

Data yang diperoleh dari pengukuran amonia selama penelitian terhadap laju pergantian 

media air pada sistem EDU dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 Data Amonia Rata-rata Harian Data Amonia Mingguan 

bak1 bak2 bak3   bak1 bak2 bak3 
0,54 0,56 0,57  mg1 0,54 0,54 0,55
0,47 0,56 0,56  mg2 0,47 0,47 0,47
0,49 0,49 0,53  mg3 0,49 0,48 0,49
0,53 0,49 0,49  mg4 0,53 0,53 0,53
0,54 0,49 0,49      
0,47 0,47 0,48      
0,48 0,47 0,5      
0,55 0,5 0,53      
0,49 0,53 0,54      
0,53 0,53 0,53      
0,53 0,54 0,52      
0,49 0,54 0,48      
0,49 0,5 0,49      
0,53 0,49 0,49      
0,54 0,48 0,52      
0,53 0,49 0,52      
0,53 0,54 0,53      
0,53 0,54 0,54      

0,5 0,53 0,52      
0,49 0,5 0,49      
0,49 0,49 0,5      
0,49 0,49 0,53      
0,48 0,49 0,54      
0,49 0,5 0,53      
0,51 0,53 0,47      

0,5 0,54 0,48      
0,53 0,53 0,49      
0,52 0,54 0,53      
0,54 0,54 0,58      
0,54 0,55 0,57      

 
 Variabel Amoniak (NH3)  memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0098 nilai ini  

lebih kecil dari 0.05 (0.0098 < 0.05) dan F hitung sebesar 0.021, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan F table (0.756 < 4.256). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada 
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perbedaan yang signifikan amoniak (NH3) antara BAK 1, BAK 2, dan BAK 3. 

Meskipun bila dilihat nilai mean (rata-rata) tampak terlihat bahwa BAK 3 paling tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tolak 

Ho. 

Grafik 10. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 1% dengan Amonia 
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 Dan bila dilihat pada hasil BNT dengan taraf nyata 5 % diperoleh hasil amoniak 

(NH3) antara BAK 1 debit 1% dengan BAK 2 debit 5% memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.022, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.022 < 0.05) dengan 

perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 0.0025. Angka ini menunjukkan bahwa 

amoniak (NH3) antara BAK 1 debit 1% dengan BAK 2 debit 5%  berbeda nyata. 
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Grafik 11. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 5% dengan Amonia 
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 Pada hasil uji BNT dengan taraf nyata 5% hasil amoniak (NH3) antara BAK 1 

debit 1%dengan BAK 3 debit 10% memiliki nilai probabilitas sebesar 0.034, nilai ini 

lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.034 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean 

difference) sebesar -0.0025. Angka ini menunjukkan bahwa amoniak (NH3) antara BAK 

1 debit 1% dengan BAK 3 debit 10%  berbeda nyata. 

Grafik 12. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 10% dengan Amonia 
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 Sedangkan pada hasil uji BNT dengan taraf nyata 5% hasil amoniak (NH3) 

antara BAK 2 debit 5% dengan BAK 3 debit 10% memiliki nilai probabilitas sebesar 

0.044, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.044 < 0.05) dengan perbedaan 

rata-rata (mean difference) sebesar -0.0050. Angka ini menunjukkan bahwa amoniak 

(NH3) antara BAK 2 dengan BAK 3  berbeda nyata 

Untuk amonia per botol diambil sampel 3 botol yaitu botol nomer 1(atas), botol 

nomer 6(tengah), dan botol nomer 12(bawah) masing-masing kayu disetiap baknya. 

Hasil yang diperoleh bahwa botol dengan nomer 6 (tengah)  yang ada di bak 2(debit 5%) 

yang palinng bagus dengan nilai mean sebesar 0.5228  

 

4.1.5 Laju Pertumbuhan 

 Dalam hal ini yang digunakan untuk menghitung perumbuhan adalah selisih 

perumbuhan akhir dikurangi pertumbuhan awal. Pertumbuhan merupakan pertambahan 

ukuran panjang atau berat dalam suatu waktu (Effendi, 1997). Pada lobster air tawar, 

perumbuhan ditandai dengan terjadinya pergantian kulit (moulting ). Pada pergantian 

kulit ini, lobster akan keluar dari kulitnya yang lama dan kulit yang baru akan terbentuk 

dan lama kelamaan akan menngeras. 

 Ada 2 faktor yang mempengaruhi timbulnya proses moulting pada udang, faktor 

utama yaitu pengaruh kondisi luar seperti intensitas sinar, suhu, salinitas, oksigen 

terlarut dan pH. Faktor yang  kedua adalah pengaruh makanan, aktifitas makan dan jenis 

kelamin. 

 Lobster air tawar jantan umumnya memperlihatkan laju pertumbuhan yang lebih 

cepat dari lobster air tawar betina. Pada lobster air tawar jantan ukuran tubuh dan capit 
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lebih besar. Sementara untuk lobster air tawar betina ukuran tubuh dan capitnya lebih 

kecil (Wiyanto dan Hartono,2006). 

 Variabel Laju pertumbuhan (SGR)  memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000, 

nilai ini  lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) dan F hitung sebesar 29.129, nilai ini lebih 

besarl dibandingkan dengan F table (29.129 > 3.101). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan laju pertumbuhan (SGR) antara BAK 1 debit 1%, BAK 2 

debit 5%, dan BAK 3 debit 10%.  Dan bila dilihat nilai mean (rata-rata) tampak terlihat 

bahwa BAK 2 paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis tolak Ho atau terima H1. 

Grafik 13. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 1% dengan Laju Pertumbuhan 
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 Dan bila dilihat pada hasil BNT dengan taraf nyata 5 % diperoleh hasil laju 

pertumbuhan (SGR) antara BAK 1 dengan BAK 2 memiliki nilai probabilitas sebesar 

0.000, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 (0.000 < 0.05) dengan perbedaan 

rata-rata (mean difference) sebesar -2.5671. Angka ini menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan (SGR) antara BAK 1 dengan BAK 2 berbeda nyata. 
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Grafik 14. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 5% dengan Laju Pertumbuhan 
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 Pada hasil uji BNT dengan taraf nyata 5% hasil laju pertumbuhan (SGR) antara 

BAK 1 dengan BAK 3 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.010, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan 0.05 (0.010 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean difference) 

sebesar -0.8935. Angka ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan (SGR) antara BAK 1 

dengan BAK 3 berbeda nyata. 

Grafik 15. Grafik Hubungan Pergantian Air Debit 10% dengan Laju Pertumbuhan 
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 Sedangkan hasil uji BNT dengan taraf nyata 5% laju pertumbuhan (SGR) antara 

BAK 2 dengan BAK 3 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan 0.05 (0.000 < 0.05) dengan perbedaan rata-rata (mean difference) 

sebesar 1.6736. Angka ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan (SGR) antara BAK 2 

dengan BAK 3 berbeda nyata.  

Untuk laju pertumbuhan per botol diambil sampel 3 botol yaitu botol nomer 

1(atas), botol nomer 6(tengah), dan botol nomer 12(bawah) masing-masing kayu 

disetiap baknya. Hasil yang diperoleh bahwa botol dengan nomer 12 (bawah)  yang ada 

di bak 1(debit 5%) yang paling bagus dengan nilai mean sebesar 1.820300. 

 

4.2. Pengaruh Suhu, Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO), dan 

Amoniak (NH3) terhadap Laju Pertumbuhan dengan menggunakan Analisis 

Regresi Linier Berganda 

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan beberapa 

tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, 

melalui pengaruh Variabel Suhu (X1), Derajat keasaman (X2), Oksigen terlarut (X3), 

dan Amoniak (X4) terhadap Laju pertumbuhan  (Y). Hasil regresi dapat dilihat  pada 

tabel  dibawah ini : 
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Tabel  7. Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

 

Unstandardized 

Coefficients (B) 

T hitung 

 

Sig. 

 

Keterangan 

(Constant) 3.558    

X1 0.095 0.393 0.049 Signifikan 

X2 0.594 0.525 0.024 Signifikan 

X3 -0.854 0.281 0.006 Signifikan 

X4 12.745 0.269 0.042 Signifikan 

 

R 

R Square 

F hitung 

F tabel 

Sign. F 

α   

 

 

= 0.91 

= 0,9539 

= 3.284 

= 2.478 

= 0.015 

= 0.05 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 90 

- Nilai Ttabel : α  = 5% = 1.988 

- Dependent Variabel Y        

 

 Variabel tergantung pada regresi ini adalah Laju pertumbuhan  (Y)  sedangkan 

variabel bebasnya adalah Variabel Suhu (X1), Derajat keasaman (X2), Oksigen terlarut 

(X3), dan Amoniak (X4).  Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :  

    Y= 3.558 + 0.095X1 + 0.594X2 - 0.854X3 + 12.745X4 + e 

X1 = suhu 

X2 = derajat keasaman (pH) 

X3 = oksigen terlarut (DO) 

X4 = amonia (NH3) 
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 Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 

variabel Oksigen terlarut (X3) dan amoniak (X4) sedangkan variabel suhu (X1), dan 

derajat keasaman (X2) tidak menunjukkan angka yang signifikan. Adapun interpretasi 

dari persamaan tersebut adalah : 

1. bo = 3.558 

 Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel Suhu, Derajat 

keasaman, Oksigen terlarut, dan Amoniak (X1, X2, X3, dan X4  = 0), maka Laju 

pertumbuhan akan sebesar 3.558 kali. Dalam arti kata Laju pertumbuhan akan 

sebesar 3.558 kali sebelum atau tanpa adanya yang tercermin pada pada Variabel 

Suhu, Derajat keasaman, Oksigen terlarut, dan Amoniak  (X1, X2, X3, dan X4  

= 0) 

2. b1 =  0.095 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap variable  

Suhu meningkat 1 kali, maka Laju pertumbuhan akan naik sebesar 0.095 kali 

atau dengan kata lain setiap peningkatan Laju pertumbuhan dibutuhkan variabel  

Suhu  sebesar 0.095, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, dan X4  = 

0) atau Cateris Paribus.  

3. b2 =  0.594 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variable  

Derajat keasaman  meningkat 1 kali, maka Laju pertumbuhan  akan meningkat 

sebesar 0.594 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Laju pertumbuhan  

dibutuhkan variable Derajat keasaman sebesar 0.594, dengan asumsi variabel 

yang lain tetap (X1, X3, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus. 
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4. b3 =  -0.854 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa setiap variable  

Oksigen terlarut  meningkat 1 kali, maka Laju pertumbuhan  akan menurun  

sebesar 0.854 kali atau dengan kata lain setiap penurunan Laju pertumbuhan  

dibutuhkan variable Oksigen terlarut sebesar 0.854, dengan asumsi variabel yang 

lain tetap (X1, X2, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus. 

5. b4 =  12.745 

Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa setiap variable  

Amoniak  meningkat 1 kali, maka Laju pertumbuhan  akan meningkat sebesar 

12.745 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Laju pertumbuhan  

dibutuhkan variable Amoniak sebesar 12.745, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X2, dan X3  = 0) atau Cateris Paribus. 

 

4.2.1.  Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang akan diuji  ada empat dengan menggunakan  multiple regresion. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah  Variabel Suhu, Derajat keasaman, Oksigen 

terlarut, dan Amoniak  berpengaruh terhadap Laju pertumbuhan . Berikut ini hasil 

perhitungan F, t dan R2. 

 Untuk menunjukkan apakah semua variable yang dimasukkan dalam model  

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variable terikat 

digunakan uji F. Berikut ini adalah table yang menunjukkan  hasil uji F  dan besarnya F 

table  dengan degree of freedom (df) 4.  

 

 



 64

Tabel 8 Pengujian  Hipotesis Kedua 

Hipotesis Nilai  Status 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak 

dari suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, dan 

amoniak dengan laju pertumbuhan 

F     =    3.284 

Sig F =  0.001 

Ftabel  =  2.478 

Tolak Ho 

 
 Berdasarkan tabel tersebut untuk melihat pengaruh secara serentak dilakukan 

dengan Uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh Variabel Suhu Derajat keasaman, 

Oksigen terlarut, dan Amoniak terhadap Laju pertumbuhan. Pada pengujian ini besarnya 

Fhitung sebesar 3.284. Nilai ini lebih besar dari F tabel (3.284 > 2.478), ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan  dari Variabel Suhu  Derajat keasaman, 

Oksigen terlarut, dan Amoniak  terhadap Laju pertumbuhan  

 Untuk menunjukkan apakah variable independen secara individu  mempunyai 

pengaruh yang signifikan  terhadap variable terikat maka digunakan uji t. Berikut ini 

adalah table yang menunjukkan  hasil uji t  dan besarnya t table  pada signifikansi 5% 

dua sisi : 

Tabel 9. Lanjutan Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis Nilai  Status 

Variabel Suhu  berpengaruh secara signifikan 

terhadap Laju pertumbuhan  

t       =   0.393 

Sig t  =   0.049 

ttabel     =  1.988 

Tolak Ho 

Variabel Derajat keasaman berpengaruh secara 

signifikan  terhadap Laju pertumbuhan  

t       =    0.525 

Sig t=     0.024 

ttabel     =  1.988 

Tolak Ho 

Variabel Oksigen terlarut berpengaruh secara 

signifikan  terhadap Laju pertumbuhan  

t        =  0.281 

Sig t =    0.006 

Tolak Ho 
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ttabel     =   1.988 

Variabel Amoniak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap Laju pertumbuhan  

t        =   0.269 

Sig t =    0.042 

ttabel     =   1.988 

Tolak Ho 

 
a. Variabel  Suhu  (X1) 

 Variabel Suhu (X1) memiliki  nilai tstatistik sebesar  0.393. Nilai ini lebih kecil dari 

t tabel (0.393 < 1.988). Dengan demikian pengujian menunjukkan tolak Ho. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Suhu berpengaruh secara signifikan terhadap  Laju 

pertumbuhan .  

b. Variabel  Derajat keasaman  (X2) 

 Variabel Derajat keasaman  (X2) memiliki nilai tstatistik sebesar 0.525. Nilai ini 

lebih kecil dari ttabel (0.525 < 1.988). Dengan demikian pengujian menunjukkan tolak 

Ho. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Derajat keasaman  berpengaruh secara 

signifikan terhadap Laju pertumbuhan  

c. Variabel  Oksigen terlarut (X3) 

 Variabel Oksigen terlarut (X3) memiliki nilai tstatistik sebesar  0.281. Nilai ini 

lebih kecil dari ttabel  (0.281 < 1.988). Dengan demikian pengujian menunjukkan tolak 

Ho. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Oksigen terlarut berpengaruh secara 

signifikan terhadap Laju pertumbuhan .  

d. Variabel  Amoniak  (X4) 

 Variabel Amoniak  (X4) memiliki nilai tstatistik sebesar  0.269. Nilai ini lebih kecil dari 

ttabel  (0.269 < 1.988). Dengan demikian pengujian menunjukkan tolak Ho. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Amoniak berpengaruh secara signifikan terhadap Laju 

pertumbuhan .  
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 Untuk  menunjukkan variable bebas manakah yang paling dominan 

mempengaruhi Laju pertumbuhan dengan melihat nilai koefisien beta yang 

distandarisasi yang paling besar. Dari lampiran dapat diketahui bahwa variabel yang 

paling dominan adalah variabel ), Oksigen terlarut (X3) yang ditunjukkan dengan nilai  

Koefisien Beta yang distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0.309. Hipotesis ini didukung 

oleh Sritua Arief (1993:12) yaitu : untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan  (dominan)  dalam mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu 

model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). Koeffisien 

tersebut disebut standardized  cofficient.   

 Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan 

perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam menjelaskan variasi 

nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari output regresi 

(lampiran ) mengkorelasi pengaruh  yang diwakili oleh variabel Suhu, Derajat 

keasaman, Oksigen terlarut, dan Amoniak  terhadap Laju pertumbuhan  diperoleh nilai 

R2 = 0,9539. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai Laju pertumbuhan  yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 91% sedangkan sisanya, 9%  

dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. R sebesar 91 artinya model 

rancangan yang telah digunakan sudah layak dan membuktikan bahwa ada pengaruh 

anrtara variabel suhu, derajad keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), dan amonia 

terhadap laju pertumbuhan. 

 

4.3. Survival Rate / kelulushidupan 

 Sebagai parameter pendukung, maka perlu adanya faktor kelulushidupan dari 

lobster yang dipelihara pada sistem EDU untuk laju pergantian air yang berbeda. Selama 
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penelitian diperoleh jumlah lobster yang lulushidup pada waktu akhir penelitian 

sejumlah 131 ekor  atau sebesar 92% dari 142 ekor lobster. Dari penelitian didapatkan 

lobster yang paling banyak mati pada debit 1% pada bak 1 hal ini disebabkan oleh 

terlalu kecilnya debit air yang mengakibatkan pergantian air yang kurang lancar. 

Sedangkan yang paling banyak bertahan hidup pada debit 5% pada bak2. Hal ini 

menunjukkan kehomogenan kualitas air pada debit 5%.  



 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Pergantian air mempengaruhi pertumbuhan lobster 

2. Kualitas dan kehomogenan air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan lobster 

3. Laju pertumbuhan terbaik terdapat pada bak 2 ( debit 5% ) yang menunjukkan 

kehomogenan kualitas airnya, dengan perasamaan regresi  

 Y= 3.558 + 0.095X1 + 0.594X2 - 0.854X3 + 12.745X4 + e 

 Kualitas air ( baik suhu, pH, DO dan amonia ) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan lobster. Sedangkan faktor yang paling dominan adalah DO dengan 

nilai betha sebesar 0.309,  nilai R yang diperoleh sebesar 91% yang 

menunjukkan model telah vallid digunakan.    

5.2 Saran 

Diharapkan diadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan aplikasi yang 

berbeda yaitu dengan di beri jarak yang sama pada msing-masing botol dan 

mengkosongkan pada sekitar daerah pembuangan air,  agar didapatkan keuntungan dari 

EDU dengan maksimal. 
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