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HASAN FUADI. 155100200111035. Pengaruh Variasi Suhu 
dan Waktu Pemingsanan Udang Galah (Macrobranchium 
rosenbergii) Selama Transportasi Sistem Kering 
Menggunakan Mesin Pendingin Berbasis Thermoelectric 
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RINGKASAN 

 
Transportasi udang dalam keadaan hidup merupakan 

usaha untuk mempertahankan kehidupan udang dengan cara 
imotilisasi (pemingsanan). Metode pemingsanan udang dapat 
dilakukan dengan cara penurunan suhu. Penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh tingkat mortalitas terendah. 
Dalam mendukung proses transportasi udang hidup maka 
dirancang mesin pendingin yang dapat memingsankan udang. 
Prinsip kerja mesin ini yaitu penurunan suhu secara terkontrol 
tanpa penggunaan bahan kimia. Thermo electric Cooler (TEC) 
mempunyai 2 sisi elemen, yaitu sisi elemen panas dan sisi 
elemen dingin. Teknologi ini memanfaat sisi elemen dingin 
dari TEC dan memaksimalkannya dengan penggunaan kipas 
sebagai alat bantu pendingin heat sink sisi panas. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak 
Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 2 perlakuan yaitu variasi 
suhu (13⁰C, 15⁰C, 17⁰C) dan waktu pemingsanan (15, 20, 25 
menit) setiap perlakuan akan disimpan selama (3 jam) dengan 
menganalisis keragamannya menggunakan perhitungan 
ANOVA. Masing - masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 
Variabel yang diamati meliputi penyusutan bobot, lama 
penyadaran dan tingkat ketahanan hidup udang galah. Dari 
hasil penelitian didapatkan bahwa perlakuan waktu dan suhu 
berpengaruh nyata terhadap penyusutan bobot dan ketahanan 
hidup  udang galah, sedangkan lama penyadaran hanya 
dipengaruhi oleh waktu. Pada pengolahan data DMRT 
perlakuan suhu 17⁰C dan waktu 15 menit dengan penyusutan 
0,35%, lama penyadaran tercepat pada perlakuan suhu 17⁰C 
dan waktu 15 menit dengan penyusutan 318 detik, dan 
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persentase ketahanan hidup udang galah terbesar pada 
perlakuan suhu 15⁰C dan waktu 15 menit dengan persentase 
93%. 

 
 

Kata Kunci: Udang Galah, Transportasi Hidup, 
Pemingsanan Udang, Thermoelectric Cooler 
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HASAN FUADI. 155100200111035. Effect of Temperature 
and Time for Giant Prawn Shrimp (Macrobranchium 
rosenbergii) During Dry System Transportation Using a 
Thermoelectric Cooler Based Cooling Machine. Thesis. 
Advisor I : Dr. Ir. Mustofa Lutfi, MP Advisor II : Yusuf 
Wibisono, STP, M.Sc, Ph.D 
 

SUMMARY 
 

 Shrimp transportation in a state of life is an attempt to 
maintain the life of shrimp by immotilization (stunning). The 
shrimp stunning method can be done by decreasing the 
temperature. This study aims to obtain the lowest mortality 
rate. In supporting the process of transportation of live shrimp, 
a cooling engine is designed that can stun shrimp. The 
working principle of this machine is controlled temperature 
reduction without the use of chemicals. Thermo electric Cooler 
(TEC) has 2 side elements, namely the hot element side and 
the cold element side. This technology utilizes the cold 
element side of the TEC and maximizes it with the use of fans 
as a heat side heat sink. 
The research method used was factorial randomized block 
design (RBDF) with 2 treatments namely temperature 
variations (13⁰C, 15⁰C, 17⁰C) and stunning time (15, 20, 25 
minutes) each treatment will be stored for (3 hours) by 
analyzing its diversity using calculations ANOVA. Each 
treatment was repeated 3 times. The observed variables 
included weight depreciation, length of awareness and survival 
rate of giant prawns. From the results of the study it was found 
that the treatment of time and temperature significantly 
affected the weight loss and survival of giant prawns, while the 
duration of awareness was only influenced by time. In the 
DMRT data processing, 17⁰C suhu temperature treatment and 
15 minutes with 0.35% shrinkage, the fastest awareness time 
at 17⁰C temperature treatment and 15 minutes time with 318 
seconds shrinkage, and the largest percentage survival rate of 
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giant prawns at 15⁰C treatment temperature and 15 minutes with 
percentage 93%. 

 
 

Keywords: Giant prawns, Live transportation, Shrimp stunning, 
Thermoelectric cooler 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1          Latar Belakang 

        Perikanan merupakan salah satu sektor 

pertanian yang menjadi faktor yang dapat mendukung 

kegitan perekonomian Indonesia. Budidaya perikanan 

sudah sangat berkembang di Indonesia, khususnya untuk 

budidaya udang. Salah satu jenis udang yang prospektif 

sebagai komoditas perikanan Indonesia adalah udang air 

tawar atau udang galah (Macrobranchium rosenbergii). 

Permintaan jenis udang galah terus mengalami 

peningkatan, baik untuk kebutuhan lokal maupun 

regional. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan 

budidaya udang galah di beberapa daerah di Indonesia. 

Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan (2018), 

pada tahun 2017 produksi udang nasional sebesar 23.63 

ribu ton dengan nilai USD 123.85 juta. Meningkat 

signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 10.40% pertahun 

menjadi 11.31% pertahun.  

Berbagai upaya telah dilakukan pada usaha 

budidaya udang galah (Macrobranchium rosenbergii) 

untuk peningkatan produktivitasnya antara lain 

menyediakan bibit yang unggul, bebas dari hama dan 

penyakit, keterampilan petani dalam mengelolah usaha 

budidaya udang termasuk didalamnya adalah pemasaran 

udang. Pemasaran udang biasanya dilakukan dalam 

keadaan udang hidup. Pada prinsipnya transportasi 

udang hidup bertujuan untuk mempertahankan kehidupan 

udang selama dalam pengangkutan sampai tempat 

tujuan. Transportasi udang dalam keadaan hidup 

merupakan usaha untuk meningkatkan nilai jual, karena 

selain ditentukan oleh ukurannya juga ditentukan oleh 

kesadaran udang tersebut. Udang yang ditransportasikan 
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dalam jarak dekat dan membutuhkan waktu singkat tidak 

memerlukan perlakuan khusus. Akan tetapi, jika udang di 

transportasikan dalam jarak jauh dan membutuhkan 

waktu lama, maka dibutuhkan perlakuan khusus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup udang.  

Teknologi transportasi udang hidup yang sesuai 

dengan tuntutan komoditi sangat diperlukan. Pada 

dasarnya ada dua metode transportasi udang hidup, yaitu 

dengan menggunakan air sebagai media atau sistem 

basah, dan media tanpa air atau sistem kering. 

Transportasi pada sistem basah dianggap tidak praktis 

dan tidak efisien karena memiliki banyak kelemahan baik 

dalam volume maupun biaya sehingga diperlukan cara 

yang lebih praktis dan efisien yaitu penanganan sistem 

kering (tanpa media air). Transportasi udang hidup sistem 

kering perlu dilakukan proses penanganan atau 

pemingsanan terlebih dahulu. Kondisi udang yang tenang 

akan mengurangi stress, mengurangi kecepatan 

metabolisme dan konsumsi oksigen. Pada kondisi ini 

tingkat kematian selama transportasi rendah sehingga 

memungkinkan jarak transportasi dapat lebih jauh dan 

kapasitas angkut dapat meningkat.  

Metode pemingsanan udang dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan penurunan suhu. Proses 

pemingsanan menggunakan suhu rendah merupakan 

salah satu metode yang digunakan dalam proses 

imotilisasi. Dari hasil penelitian Wibowo dkk (1990), 

diperoleh bahwa suhu pembiusan yang menghasilkan 

tingkat kelangsungan hidup udang windu paling tinggi 

adalah berkisar pada suhu 17 – 19 ⁰C dengan waktu 

optimum 10 menit dengan tingkat kelangsungan hidup 

sebesar 93.75 persen. 
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    Dalam mengatasi permasalahan di atas 

dibutuhkan perancangan mesin yang mendukung 

keberhasilan transportasi udang hidup. Mesin dirancang 

untuk menyesuaikan kondisi air dengan suhu rendah 

yang menyebabkan udang akan pingsan (immotilisasi) 

sehingga tingkat metabolisme menurun. Prinsip kerja 

mesin ini yaitu penurunan suhu secara terkontrol tanpa 

penggunaan bahan kimia. Thermo electric Cooler (TEC) 

mempunyai 2 sisi elemen, yaitu sisi elemen panas dan 

sisi elemen dingin. Teknologi ini memanfaat sisi elemen 

dingin dari TEC dan memaksimalkannya dengan 

penggunaan kipas sebagai alat bantu pendingin heat sink 

sisi panas. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian 

pembiusan dengan mesin imotilisasi menggunakan 

variasi suhu 13 ⁰C, 15 ⁰C, 17 ⁰C dengan lama waktu 

pemingsanan 15 menit, 20 menit dan 25 menit pada 

sistem transportasi udang galah (Macrobranchium 

rosenbergii) hidup tanpa media air. 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu pada penyusutan 

bobot udang galah ? 

2. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu pada lama 

penyadaran udang galah ? 

3. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu pada ketahanan 

hidup udang galah ? 
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1.3      Tujuan 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Mengukur penyusutan bobot udang galah yang 

dipengaruhi suhu dan waktu. 

2. Mengukur lama penyadaran udang galah yang 

dipengaruh suhu dan waktu. 

3. Mengukur ketahanan hidup udang galah yang dipengaruh 

suhu dan waktu. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari percobaan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

- Penulis mengetahui proses pemingsanan udang galah 

dengan suhu rendah  dan faktor–faktor yang 

mempengaruhi transportasi kering  

- Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan selama masa perkuliahan dan juga penulis 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada 

bidang penelitian terkait 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Manfaat untuk penelitian ke depan adalah penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Masyarakat  

- Memberikan solusi untuk memudahkan proses 

transportasi udang sehingga udang tetap bertahan 

hidup. 

- Sebagai solusi untuk meningkatkan nilai jual dan 

permintaan konsumen terhadap udang segar. 
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1.5      Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian antara lain : 

1. Penelitian hanya melakukan pengujian kinerja dari alat 

pemingsan udang yang menggunakan Thermoelectric 

Cooler (TEC) yang diujiakan pada udang galah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan hidup udang pada 

transportasi kering dengan menggunakan variasi suhu 

dan waktu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1         Deskripsi Udang Galah  

Udang galah (Macrobranchium rosenbergii) merupakan 

udang konsumsi air tawar asli Indonesia yang tersebar di 

sebagian wilayah umum seperti sungai dan rawah didaerah 

Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi bahkan terdapat juga 

di Irian Jaya (Holthuis, 1995). Semua jenis udang air tawar 

termasuk famili Palaemonidae dan udang galah adalah 

salah satu jenis famili tersebut yang merupakan jenis 

terbesar. Berdasarkan  klasifikasi dan morfologi udang 

galah (Macrobranchium rosenbergii) sebagai berikut ( Hadie 

2002). 

Fillum    : Anthropoda 

Sub fillum   : Mandibula 

Kelas     : Crustacea 

Sub kelas   : Malacostraca 

Ordo    : Decapoda 

Sub Ordo   : Natantia 

Famili    : Palaemonidae 

Genus    : Macrobrachium 

Spesies   :Macrobrachium rosenbergii 

 

 
Gambar 2.1 Udang galah (Macrobranchium rosenbergii) 
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 Udang galah terdiri dari 2 bagian kepala dan dada 

disebut Cephalothorax serta bagian badan dan ekor disebut 

Abdomen. Kepala dan badan ditutupi oleh kulit keras berupa 

cangkang kepala yang disebut Carapace. Udang galah 

memiliki ciri khas khas dibandingkan dengan udang air tawar 

lainnya bagian badan terdiri dari 6 ruas, sedangkan yang 

mempunyai sepasang kaki renang (pleipoda) hanyalah 5 

ruas, sehingga kaki renangnya berjumlah 10 buah. Seluruh 

badannya terdiri dari ruas–ruas (segmen) yang dibungkus 

oleh kerangka (eksoskeleton), yang terbuat dari bahan 

semacam tanduk (chitin) yang diperkeras oleh bahan kapur 

(Kalsium karbonat). 

Dalam daur hidupnya udang galah menempati dua 

habitat yang berbeda yaitu perairan payau pada stadia larva 

dan perairan tawar pada stadia post larva sampai dewasa. 

Udang galah dewasa merupakan pengguni sungai yang ada 

hubungannya dengan laut dan juga perairan disekitar sungai 

seperti danau, rawa, waduk dan sebagainya. Hal ini erat 

sekali kaitannya dengan daur hidup udang galah karena 

larva yang baru menetas harus dapat segera mencapai 

perairan payau dalam beberapa hari. Jika dalam waktu 3 - 5 

hari udang tidak dapat mencapai air payau biasanya larva 

akan mati (Hadie, 2002). 

 

2.2        Transportasi Hidup 

 Transportasi hidup pada dasarnya adalah memaksa 

menempatkan ikan dalam suatu lingkungan baru yang 

berlainan dengan lingkungan asalnya dan disertai 

perubahan-perubahan sifat lingkungan yang sangat 

mendadak. Ada dua sistem transportasi yang digunakan 

untuk hasil perikanan hidup di lapangan. Sistem transportasi 

tersebut terdiri dari transportasi sistem basah dan 

transportasi sistem kering. (Pade dan Suwetja, 2016). 
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Menurut  Prastisari (2010), pada transportasi sistem 

basah, ikan diangkut di dalam wadah tertutup atau terbuka 

yang berisi air laut atau air tawar tergantung jenis dan asal 

ikan. Pengangkutan dengan wadah tertutup, ikan diangkut di 

dalam wadah tertutup dan suplai oksigen diberikan secara 

terbatas yang telah diperhitungkan sesuai dengan 

kebutuhan selama pengangkutan. Pengangkutan dalam 

wadah terbuka, ikan diangkut dengan wadah terbuka 

dengan suplai oksigen secara terus menerus dan aerasi 

selama perjalanan. Transportasi basah biasanya digunakan 

untuk transportasi hasil perikanan hidup selama 

penangkapan di tambak, kolam dan pelabuhan ke tempat 

pengumpul atau dari satu pengumpul ke pengumpul lainnya. 

  Menurut Mahaja dan Salindeho (2017), transportasi 

ikan hidup tanpa media air (sistem kering) merupakan sistem 

pengangkutan ikan hidup dengan media pengangkutan 

tanpa air. Transportasi ikan hidup tanpa media air ikan akan 

dipingsankan (imotilisasi) terlebih dahulu, sebelum dikemas 

dalam media tanpa air sehingga kondisi tenang atau 

aktivitas respirasi dan metabolismenya rendah. Transportasi 

sistem kering ini biasanya menggunakan teknik pembiusan 

dan penurunan suhu pada udang. 

 

2.3        Pemingsanan dengan Suhu Rendah 

Pemingsanan merupakan usaha untuk menekan 

metabolisme suatu organisme hingga kondisi minimum 

untuk mempertahankan hidupnya lebih lama 

(Purwaningsih,1998). Pemingsanan dapat dilakukan salah 

satunya dengan menggunakan suhu rendah. Suhu air yang 

rendah dapat menurunkan aktifitas dan tingkat konsumsi 

oksigen udang. Pada pemingsanan udang dengan suhu 

rendah, suhu diturunkan sehingga diperoleh kondisi udang 

dengan aktivitas udang seminimal mungkin akan tetapi 
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masih dapat hidup dengan sehat setelah mengalami 

pembugaran kembali. Pemingsanan dengan suhu rendah 

diaplikasikan untuk transportasi udang hidup dengan tujuan 

mengurangi beban selama transportasi dan udang tidak 

mengalami stress selama transportasi. Teknik ini lebih 

menguntungkan jika dibandingkan dengan transportasi 

sistem basah dengan menggunakan air. Setelah 

dipingsankan ikan kembali disadarkan dengan 

mengembalikan ikan ke kolam air habitatnya dengan dibantu 

aerasi yang cukup agar udang kembali sadar. (Maraja et al. 

2017).  

Pemingsanan menggunakan suhu rendah memiliki dua 

metode yaitu pemingsanan dengan penurunan suhu 

bertahap dan pemingsanan dengan penurunan suhu 

langsung. Penurunan suhu sampai batas tertentu akan 

menurunkan tingkat metabolisme dan akhirnya akan 

menyebabkan udang pingsan. Fase pingsan merupakan 

fase yang dianjurkan untuk pengangkutan udang, karena 

pada fase ini aktivitas udang relatif akan berhenti.  

Metode pemingsanan dengan penurunan suhu secara 

bertahap, yaitu udang dimasukkan ke dalam air yang 

beraerasi kemudian dipingsankan dengan menurunkan suhu 

air secara bertahap sampai suhu tertentu. Pada suhu 

tertentu yang dikehendaki, udang dipertahankan di dalam air 

selama waktu tertentu sampai udang pingsan. Pada 

penurunan suhu bertahap ini udang secara bertahap 

direduksi aktivitas, respirasi dan metabolismenya sampai 

mencapai titik pingsan yang diperlukan. Selain itu, pada 

kondisi pingsan tersebut aktivitas udang sudah cukup 

rendah atau bahkan sudah pingsan sehingga mudah 

ditangani untuk transportasi. Metode ini secara praktis agak 

merepotkan, terutama jika udang atau lobster yang akan 

dikemas banyak (Suryaningrum et al. 2004). 
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Metode imotilisasi dengan penurunan suhu secara 

langsung, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan ikan 

hidup dalam media air dingin pada suhu tertentu selama 

waktu tertentu sampai ikan pingsan. Waktu dan suhu 

imotilisasi dipengaruhi oleh ukuran, umur dan jenis ikan 

(Nurdian, 2012). Melalui pemingsanan dengan penurunan 

suhu secara langsung ini ikan akan mengalami shock dan 

langsung berada dalam tingkat aktivitas, respirasi dan 

metabolisme yang rendah. Selain itu, pada kondisi imotil 

tersebut aktivitas ikan sudah cukup rendah atau bahkan 

sudah pingsan sehingga mudah ditangani untuk transportasi 

(Nitibaskara et al. 2006). 

 

2.4             Pengemasan 

   Menurut Hambali et al. (1990), pengemasan 

merupakan suatu cara untuk melindungi atau mengawetkan 

produk pangan maupun non pangan. Pengemasan tidak 

hanya bertujuan untuk mengawetkan produk yang dikemas, 

tetapi juga merupakan penunjang bagi transportasi. 

Pengemasan merupakan bagian penting dari usaha untuk 

mengatasi persaingan dalam pemasaran, selain itu 

pengemasan bertujuan untuk melindungi produk dari resiko 

kerusakan cacat fisik, mempermudahkan dalam identifikasi 

produk, dan mempermudah dalam proses distribusi (zulfikar, 

2016). 

Menurut Subasinghe (1997), diacu dalam  Prastisari 

(2010), kebanyakan eksportir mengemas udang atau lobster 

dalam satu kotak pengemas sebanyak empat sampai lima 

lapis yang masing-masing diselingi serbuk gergaji, setelah 

itu kotak pengemas disegel dengan lakban. Suhu kemasan 

yang berukuran 50 x 50 x 50 cm3 agar dapat dipertahankan 

sama dengan suhu pembiusan maka disarankan untuk 

menggunakan es seberat 0,5 – 1 kg yang dibungkus dengan 
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plastik. Es ini diletakkan di bagian atas atau bawah 

kemasan. Cara lainnya adalah meletakkan es ini di sudut 

kemasan. Es ini dimasukkan ke dalam plastik kemudian 

dibungkus dengan kertas koran. Suhu kotak styrofoam yang 

berukuran 40 x 60 x 40 cm3 dapat dipertahankan sama 

dengan suhu pembiusan dengan menambahkan es seberat 

0,5 kg sedangkan yang berukuran 30 x 30 x 40 cm3 dan 40 x 

30 x 30 cm3 dengan menambahkan es seberat 0,3 - 1kg dan 

0,5 kg yang dibungkus dengan plastik. 

 

Dalam proses transportasi komoditas perikanan hidup 

sistem kering mengunakan media bukan air. Media pengisi 

dalam pengangkutan memiliki fungsi untuk mencegah agar 

udang atau lobter hidup tidak bergeser dalam kemasan, 

menjaga suhu lingkungan rendah agar udang tetap pingsan, 

dan memberi lingkungan udara yang memadai untuk 

kelangsungan hidup udang (Junianto, 2003). Media yang 

biasanya digunakan transportasi kering untuk mengantikan 

air seperti serbuk gergaji, sekam padi, serutan kayu, rumput 

laut dan kertas Koran sebagai pilihan yang aman dan 

efisien. Sebagai media pengisi pada pengemasan harus 

mempunyai sifat yang kuat mencekal udang dalam 

kemasan, dapat mempertahankan dingin dengan baik, 

kapasitas panas yang memadai dan tidak beracun, memberi 

lingkungan RH yang tinggi, tekstur halus, tidak mudah rusak 

dan biaya murah (Kumum, 2006).   

Bahan media kemasan yang digunakan harus 

memperhatikan kestabilan suhu media kemasan. Suhu 

media kemasan harus dapat dipertahankan serendah 

mungkin mendekati titik pingsan. Hal ini disebabkan suhu 

media kemasan berperan dalam mempertahankan tingkat 

terbiusnya udang atau lobster selama pengangkutan 

sehingga ikut mempertahankan ketahanan hidup udang atau 
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lobster dalam media bukan air. Menurut Suryaningrum et al. 

(1994), suhu akhir media ideal untuk transportasi sistem 

kering sebaiknya tidak lebih dari 20oC.  

 

2.5         Thermo Elektric Cooler (TEC) 

Efek thermo electric merupakan proses konversi energi 

langsung akibat perbedaan temperatur atau setelah diberi 

tegangan listrik. Tegangan listrik akan dihasilkan oleh 

sebuah modul thermoelectric jika kedua sisi permukaan 

memiliki temperatur yang berbeda dan sebaliknya 

perbedaan temperatur akan dihasilkan jika modul 

thermoelectric diberikan tegangan listrik. Sebuah modul 

thermo electric terdiri dari dua pelat keramik dengan elemen-

elemen dari bahan semi konduktor tipe P dan tipe N. 

(Ahsani, 2015).  

 Kebanyakan modul TEC dibuat dari semi konduktor 

tipe P dan tipe N dengan jumlah yang sama dimana satu 

elemen tipe P dan satu elemen tipe N merupakan satu 

pasangan (couple) yang membentuk elemen thermo electric. 

Ketika suatu arus listrik DC positif diberikan untuk elemen 

termal tipe N, elektron akan bergerak dari elemen termal tipe 

P ke elemen termal tipe N dan temperatur sisi yang dingin 

akan berkurang karena kalor di sisi tersebut diserap (QL) 

Kalor ini kemudian ditransfer ke sisi panas dari pendingin, 

kalor tersebut diteruskan ke heat sink dan lingkungan sekitar 

(QH) (Aziz et al. 2015).  

Dari hasil penelitian Irwin dan Rury (2013), 

menggunakan modul TEC untuk pendingin minuman kaleng 

330 ml,  pada penelitian tersebut digunakan rangkaian  seri 

dengan capaian temperatur 6⁰C dan 9⁰C dengan rangkaian 

paralel untuk pendinginan selama 120 menit. Menurut 

Marleni et al (2014), menggunakan dua elemen peltier untuk 

menjaga temperatur vaksin yang disimpan dalam wadah 
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berbahan PVC. Temperatur vaksin dapat dijaga pada 

temperatur 3 - 8oC selama 45 menit. Temperatur wadah 

vaksin mampu mencapai 0oC setelah pengujian selama 150 

menit.  

 
Gambar 2.2  Modul Peltier 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1         Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 

sampai Agustus 2019. Penelitian dilakukan di dua tempat 

yaitu di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin 

Agroindustri, Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan di 

Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Pasuruan Jawa 

timur. 

 

3.2           Alat dan Bahan Penelitian 

   3.2.1     Alat 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa peralatan 

untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Alat yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut  

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 

Alat Fungsi 

Timbangan digital Untuk menimbang massa bahan 

Thermometer 
Untuk mengukur suhu 

Stopwatch 
Untuk mengukur waktu 

pH meter 
Untuk mengukur pH air 

Styroform Media penyimpan udang 
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Mesin Pendingin 

 

Mesin pemingsang udang dengan 

suhu rendah 

Kamera 

 

Untuk mendokumentasikan kondisi 

udang 

 

3.2.2         Bahan 

    Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian 

kali ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut: 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam  penelitian 

Bahan Fungsi 

Udang galah Sebagai bahan perlakuan (udang 

dengan usia siap panen) 

Serbuk kayu Sebagai media pengisi kemasan 

Es batu 

Sebagai bahan pendingin udang 

pada saat penyimpanan 

Air Sebagai media bahan perlakuan 

Kertas Bekas Sebagai pembungkus udang 

Kertas label Sebagai label perlakuan 

  

 

 

3.3 Mesin Pendingin  
Penelitian menggunakan mesin pendingin ikan 

berbasis thermoelectric cooler yang dapat menurunkan suhu 

air yang digunakan untuk pemingsanan udang galah. 
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3.3.1         Spesifikasi Mesin  

Mesin pendingin ikan berbasis thermoelectric cooler 

didesain dengan menggunakan software AutoCad 2015. 

Desain keseluruhan alat dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1 Mesin Pendingin Ikan 

Keterangan: 

a. Box penampung 

b. Heatsink 

c. Fan (kipas) 

d. Roda 

e. Powersupplay 

f. Waterblok 

g. Thermostatdigital 

h. Tombol (switch) 

 

a. Box Penampung 

Box penampung terbuat dari alumunium yang dilapisi 

styrofoam dan pada bagian terluar box diberi triplek. Box 

penampung berbentuk balok tidak bertutup. Pada box 

penampung terdapat sekat yang membagi box penampung 

menjadi dua ruang yaitu ruang percobaan dan ruang water 

cooling. Ruang percobaan digunakan sebagai tempat 



17  

percobaan dan ruang water cooling digunakan sebagai 

wadah untuk menampung air pendingin yang akan 

difungsikan sebagai water cooling. Sehingga masing-masing 

box penampung memiliki dimensi sebagai berikut: 

Panjang = 30 cm panjang total  = 60 cm 

Lebar = 40 cm tebal  = 2,5 cm 

Tinggi = 50 cm 

 

b. Panel Kontrol 

Panel kontrol terbuat dari triplek dimana di dalamnya 

terdapat berbagai komponen yang berfungsi untuk mengatur 

alat. Komponen penyusun panel kontrol antara lain power 

suplay, thermostat digital, dan tombol (switch).  

 

c. Sistem Pendingin 

Sistem pendingin merupakan susunan antar berbagai 

komponen. Komponen penyusunya antara lain yaitu, 

thermoelectric, waterblock, heatsink, dan kipas (fan).Sistem 

pendingin tersusun dari dua sistem yang saling terhubung, 

yaitu sistem pendingin box dan sistem water cooling. Sistem 

pendingin box tersusun atas 3 lempeng TEC sebagai elemen 

pendingin, 2 waterblok yang terpasang pada sisi panas dan 

sisi dingin TEC, dan pompa dc untuk mensirkulasikan air di 

dalam box penampung.  

Sedangkan sistem water cooling tersusun atas 4 TEC 

sebagai elemen pendingin untuk mendinginkan air pendingin. 

Kemudian ada 4 waterblock yang terpasang pada masing-

masing sisi dingin TEC. Selanjutnya ada 4 pasang heatsink 

dan fan untuk mendinginkan sisi panas dari TEC. 
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    3.3.2   Fungsi dan Prinsip Kerja Mesin 

     Fungsi masing-masing bagian dari mesin imotilisasi 

yaitu: 

a. Box pendingin berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk 

melakukan percobaan pada bahan perlakuan. 

b. Panel kontrol berfungsi untuk mengontrol alat. 

c. Thermoelectric cooler (TEC) berfungsi sebagai elemen 

pendingin air yang digunakan untuk imotilisasi ikan.  

d. Heatsink berfungsi untuk memperluas proses transfer 

panas dari TEC.  

e. Waterblock berfungsi untuk memperluas proses transfer 

dingin dari TEC ke air. 

f. Fan berfungsi sebagai pendingin heatsink pada TEC.  

g. Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan.  

h. Thermostat digital berfungsi sebagai sensor suhu dan 

kontrol suhu.  

i. Kabel berfungsi sebagai penghubung arus antar 

komponen.  

j. Aerator berfungsi untuk memberikan udara pada air 

supaya kandungan oksigen dalam air meningkat. 

k. Selang berfungsi sebagai saluran untuk mensirkulasikan 

air. 

 

 Prinsip kerja mesin ini yaitu, air yang ada di dalam 

wadah pemingsanan dialirkan oleh pompa menuju waterblock 

yang menempel pada sisi dingin TEC. Untuk mengoptimalkan 

kinerja TEC, sisi panas TEC didinginkan dengan udara 

pendingin dari kipas. Sistem pendingin sisi panas TEC 

menggunakan udara disebut air  cooling. Setelah air didalam 

wadah pemingsanan tersirkulasi, suhu air tersebut akan terus 

menerus menurun dan akan diukur oleh thermostat digital. 

Jika suhu air lebih rendah dari suhu setting maka pompa 1 

akan mati dan air berhenti tersirkulasi. Tapi pada saat suhu 
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air lebih tinggi dari suhu setting, pompa 1 akan terus menyala 

dan air akan terus bersirkulasi sampai mencapai suhu yang 

ditentukan. Prinsip kerja alat pemingsan ikan berbasis 

thermoelectric cooler dapat dilihat pada diagram alir dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2  Prinsip kerja mesin 

 

3.4  Prosedur dan Tahap Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 2 

perlakuan yaitu pengaruh variasi suhu yang terdiri atas 3 taraf 

yaitu pemingsanan dengan suhu (13⁰C, 15⁰C, 17⁰C) dan lama 

waktu pemingsanan  yang terdiri atas 3 taraf (15, 20, 25 menit) 

masing –masing perlakuan disimpan selama (3 jam) dengan 

menganalisis keragamannya menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA), kemudian setiap perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali. Persamaan RAKF yang digunakan, yaitu : 

  Hijk = π + Ki + Pj + Pk + (Pj x Pk) + eijk 

 

Keterangan : 

Hijk   = Hasil akibat perlakuan ke-j dan perlakuan ke-k 
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pada kelompok ke-i 

π       = Nilai tengah umum 

Ki        = Pengaruh kelompok ke-i 

Pj    = Pengaruh faktor perlakuan ke-j 

Pk         = Pengaruh faktor perlakuan ke-k 

Pj x Pk  = Interaksi perlakuan ke-j dan perlakuan ke-k 

Eijk         = Eror akibat perlakuan ke-j dan perlakuan ke-k      

pada kelompok ke-i 

i               = 1, 2, …., k (k = kelompok) 

j                 = 1, 2, …., p ke-1 (p = perlakuan ke-1) 

k                = 1, 2,…... p ke-2 (p = perlakuan ke-2) 

 

3.4.1   Persiapan Penelitian 

a.  Media serbuk kayu dingin  

      Bahan pengisi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah serbuk kayu. yang direndam kedalam air selama 24 

jam. Sebelum digunakan serbuk kayu dikeringkan dengan 

cara  dijemur. Serbuk kayu yang telah kering kemudian 

direndam dengan air tawar di dalam ember yang kemudian 

ditambahkan sejumlah es batu dan diaduk sampai suhu 

serbuk kayu sesuai dengan suhu pembiusan udang galah. 

b.  Udang galah yang diuji  

       Udang yang dipilih dalam kondisi yang sehat dan tidak 

cacat, gerakannya aktif dan responsif terhadap rangsangan. 

Udang yang baru dibeli dalam keadaan hidup dari kolam 

dipindahkan pada akuarium yang diberi aerasi untuk dilakukan 

adaptasi (24 jam) kemudian dipuasakan (24 jam). Pada saat 

udang baru dipindahkan pada akuarium, udang tidak diberi 

pakan terlebih dahulu, karena udang berada dalam lingkungan 

yang baru sehingga perlu penyesuaian diri terhadap 

lingkungannya tersebut.  

c.       Media kemasan  
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     Media kemasan yang digunakan yaitu styrofoam. 

Persiapan media kemasan dilakukan pada pelaksanaan 

percobaan. Kemasan dipersiapkan bersamaan dengan 

berlangsungnya proses pembiusan dengan penurunan suhu 

rendah terhadap udang galah. Pada saat udang galah telah 

dilakukan, pengemas sudah disiapkan sesuai dengan teknik 

pengemasan sistem kering. serbuk kayu yang sudah siap 

digunakan dimasukkan ke dalam styrofoam yang pada bagian 

dasarnya diberi butiran es batu sebanyak kurang lebih 500 

gram yang dibungkus dalam kantong plastik agar serbuk kayu 

tetap dingin selama penyimpanan udang. 

Penyusunan udang galah di dalam kemasan secara 

berurutan dengan melapisi bagian dasar dengan es batu 

sebanyak 500 gram dengan dibungkus plastik yang di atasnya 

dilapisi plastik dan serbuk kayu dengan ketebalan 3cm 

kemudian udang dibungkus dengan kertas bekas diletakkan 

dengan posisi miring di atasnya kemudian ditaburi kembali 

dengan serbuk kayu sampai tertutup semua. 

 

3.4.2    Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 3 kali pengulangan dan 2 

perlakuan. Perlakuan pertama yaitu pengaruh variasi suhu, 

dan faktor kedua yaitu lama pemingsanan udang. 

1. Perlakuan pengaruh variasi suhu  

S1 : Suhu 13 0C 

S2 : Suhu 15 0C 

S3 : Suhu 17 0C 

2. Perlakuan waktu Pemingsanan 

W1 : Waktu pemingsanan 15 menit 

W2 : Waktu pemingsanan 20 menit 

W3 : Waktu pemingsanan 25 menit 
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Dari kedua perlakuan tersebut, diperoleh 9 kombinasi 

perlakuan dengan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 135 

ekor udang galah untuk dilakukan penelitian. Data yang 

diperoleh dianalisa menggunakan metode analisis varian 

(ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan variasi waktu 

dan lama pemingsanan. Kombinasi setiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Faktor Perlakuan 

Suhu (S) 

Waktu (W) 

W1 (15 

Menit) 

W2 (20 

Menit) 

W3 (25 

Menit) 

S1 (13⁰C) S1W1 S1W2 S1W3 

S2 (15⁰C) S2W1 S2W2 S2W3 

S3 (17⁰C) S3W1 S3W2 S3W3 

 

Pada penelitian ini terdapat sembilan perlakuan yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

S1W1 = Suhu pemingsanan 13⁰C dengan waktu 

pemingsanan 15 menit. 

S1W2 =  Suhu pemingsanan 13⁰C dengan waktu 

pemingsanan 20 menit. 

S1W3 = Suhu pemingsanan 13⁰C dengan waktu 

pemingsanan 25 menit 

S2W1  = Suhu pemingsanan 15⁰C dengan waktu 

pemingsanan 15 menit. 

S2W2 = Suhu pemingsanan 15⁰C dengan waktu 

pemingsanan 20 menit. 

S2W3 = Suhu pemingsanan 15⁰C dengan waktu 

pemingsanan 25menit. 

S3W1 = Suhu pemingsanan 17⁰C dengan waktu 
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pemingsanan 15 menit. 

S3W2 = Suhu pemingsanan 17⁰C dengan waktu 

pemingsanan 20 menit. 

S3W3 = Suhu pemingsanan 17⁰C dengan waktu 

pemingsanan 25 menit. 

 

3.4.3  Tahap Pelaksanaan 

1.  Pemingsanan Udang Galah dengan Variasi Suhu dan 

Waktu  

Udang galah yang akan dipingsankan diseleksi terlebih 

dahulu kondisi fisik dan kesehatannya, karena akan 

mempengaruhi keberhasilan teknik pemingsanan dalam 

keadaan hidup tanpa media air. Udang galah dipingsankan 

dengan penurunan suhu secara langsung sesuai dengan suhu 

pemingsanan yang mencapai fase pingsan ringan, fase 

pingsan berat dan fase roboh. Teknik pemingsanan dilakukan 

dengan memasukkan udang secara langsung dalam media air 

yang suhunya 13⁰C, 15⁰C, 17⁰C. Udang galah yang telah 

dimasukkan kedalam mesin pendingin akan dipingsankan 

dalam interval waktu 15, 20, 25 menit  untuk mendapatkan 

pingsan yang sesuai dengan komoditas. Mesin pendingin 

diatur untuk mempertahankan  suhu media air sesuai dengan 

suhu pembiusan udang galah agar tetap terkontrol. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan hidup udang 

jika dibius secara langsung dengan suhu sesuai dengan fase 

udang galah. Pada tahap ini dilakukan pengamatan tingkah 

laku udang galah selama proses pembiusan tersebut 

berlangsung. 

2)  Penyimpanan Udang Galah (Macrobranchium 

rosenbergii) 

Kotak styrofoam kosong terlebih dahulu diberi es batu dalam 

kantong plastik sebanyak kurang lebih 0,5 kg yang kemudian 

ditutup kertas bekas. Media serbuk kayu lembab dan dingin 
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sesuai dengan suhu pembiusan udang galah, ditaburkan 

setebal 3 cm di atas kertas bekas. Udang yang telah imotil 

masing - masing dibungkus kertas bekas dan disusun miring di 

atas serbuk kayu kemudian ditaburi kembali dengan serbuk 

kayu sampai tertutup semua. Tahap selanjutnya kotak ditutup 

rapat dan dilakban untuk menghindari pengaruh suhu 

lingkungan luar terhadap isi kemasan. 

Pada saat proses penyimpanan tersebut dilakukan 

pengamatan dan pengukuran beberapa parameter yang 

berpengaruh terhadap tingkat mortalitas udang galah, yaitu :  

a. Lama penyimpanan  

Pada proses penyimpanan udang galah (Macrobranchium 

rosenbergii) yang telah dipingsankan akan disimpan kedalam 

kemasan  selama 3 jam sebelum pembongkaran.  

b. Pengukuran suhu media pengisi  

Pengukuran suhu media serbuk gergaji dilakukan sebelum 

udang dikemas dalam kemasan styrofoam dan sesudah 

dilakukan penyimpanan udang dalam kemasan media serbuk 

kayu dingin menggunakan thermometer.  

C. Penyadaran udang 

Penyadaran udang galah (Macrobranchium rosenbergii) 

dilakukan setelah disimpan dengan interval waktu 

penyimpanan, kemudian dilakukan proses pembugaran 

dengan cara membongkar kemasan. Tahap selanjutnya udang 

dibersihkan dan dilakukan proses pembugaran. Pada proses 

pembugaran udang  dimasukkan ke dalam mesin imotilisasi  

yang berisi air tawar disertai dengan aerasi secara terus-

menerus. Suhu media pembugaran disesuaikan dengan 

habitat udang galah yaitu 27- 28oC. Diagram alir tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram alir tahapan penelitian 

Udang Galah 

Adabtasi 1 hari 

Pemuasaan 24 jam 

Penyeleksian Udang 
yang sehat 

Pemberian Air ke 
dalam bak mesin ± 

5 liter 

Hubungkan ke 
Arus Listrik 

Setting Mesin 

Mesin 
Imotilisasi 

Penimbangan Bobot 

Suhu 15⁰C Suhu 13⁰C Suhu 17⁰C 

Pemingsanan 
(15,20,25menit) 

Pengemasan 

Penyimpanan 
(3jam) 

Pembongkaran 

Penyadaran 

Hasil 

Penimbangan Bobot 
Akhir 
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3.5 Pengamatan dan Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini terdapat 3 parameter yang akan 

diamati yaitu penyusutan bobot udang selama proses 

pemingsanan, Lama penyadaran dan tingkat persentase 

ketahanan hidup udang selama tranportasi menggunakan 

sistem kering. 

 

3.5.1  Penyusutan bobot udang galah 

Udang galah yang digunakan pada penelitian ini dipilih 

yang kondisinya sehat dan tidak cacat. Udang  yang kurang 

sehat atau lemah mempunyai daya tahan hidup yang rendah 

dan peluang untuk mati selama pemingsanan dan 

pengangkutan lebih besar. Sebelum melakukan proses 

pemingsanan udang galah ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital untuk mengetahui bobot awal sebelum diberi 

perlakuan. Selanjutnya udang galah akan diberi perlakuan 

pemingsanan secara langsung dengan pengaruh suhu rendah 

menggunakan variasi suhu 13⁰C, 15⁰C, 17⁰C dengan lama 

waktu pemingsanan 15 menit, 20 menit dan 25 menit, dan 

dilakukan penyimpanan selama 3 jam, setelah itu dilakukan 

penimbangan untuk mengetahui bobot akhir udang galah. 

 

3.5.2      Lama penyadaran 

Lama penyadaran udang galah (Macrobranchium 

rosenbergii) dilakukan setelah disimpan selama 3 jam, 

kemudian dilakukan proses pembugaran dengan cara 

membongkar kemasan. Pada proses pembugaran udang  

dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang berisi air tawar 

disertai dengan aerasi secara terus-menerus. Suhu media 

pembugaran disesuaikan dengan habitat udang galah yaitu 27 

- 28oC. selanjutnya ukur lama waktu yang dibutuhkan dalam 

penyadaran udang galah setiap perlakuan dengan 

menggunakan Stopwatch. 
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3.5.3     Persentase Hidup Udang Galah  

Perhitungan tingkat persentase hidup Udang Galah 

(Macrobranchium rosenbergii) dihitung berdasarkan 

persentase udang  yang hidup setelah penyimpanan. 

Persamaan yang digunakan untuk perhitungan tingkat 

kelulusan hidup udang adalah :  

M = Ut/Uo x 100 % 

Keterangan :  

M : Tingkat kelulusan hidup (%)  

Ut : Jumlah udang yang hidup pada akhir periode (ekor)  

Uo : Jumlah udang yang hidup pada awal periode (ekor) 

 

3.6 Analisis Data 

Data hasil pengamatan yang diperoleh, kemudian 

dianalisa menggunakan metode analisis varian (ANOVA). 

Apabila data pengamatan menunjukkan hasil berbeda nyata 

maka selanjutnya akan dilakukan uji lebih lanjut 

menggunakan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) untuk 

mengetahui kombinasi perlakuan yang berbeda. Aplikasi 

yang digunakan untuk menganalisa data yaitu Microsoft Exel 

2010. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Perubahan Bobot Udang Galah  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

data hasil yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari data 

tersebut didapatkan grafik nilai rata-rata penyusutan bobot 

udang galah pada masing-masing perlakuan pemingsanan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Penyusutan bobot udang galah 

Pada Gambar 4.1. Dapat dilihat bahwa masing-masing 

perlakuan memiliki nilai rata-rata penyusutan bobot yang 

berbeda-beda. Berdasarkan penurunana suhu dan waktu, nilai 

rata-rata penyusutan bobot udang galah terendah terdapat 

pada perlakuan suhu 17°C dengan waktu pemingsanan 15 

menit. Sedangkan nilai rata-rata penyusutan bobot udang 

galah tertinggi terdapat pada perlakuan suhu 13°C dengan 

waktu pemingsanan 25 menit.  

Standar deviasi merupakan simpangan baku yang 

mewakili variasi dari sebaran data. Semakin besar nilai 

standar deviasi suatu data maka nilai sebaran data semakin 

bervariasi. Tetapi jika semakin kecil nilai standar deviasi suatu 
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data maka sebaran data memiliki nilai variasi yang semakin 

kecil pula. Nilai standar deviasi pada penyusutan bobot udang 

galah didapatkan nilai standar deviasi pada perlakuan dengan 

suhu 17°C dan waktu pemingsanan 15 menit dengan nilai 

standar deviasi adalah 0,077. Pada suhu 17°C dan waktu 

pemingsanan 20 menit dengan nilai standar deviasi adalah 

0,03. Pada suhu 17°C dan waktu pemingsanan 25 menit 

dengan nilai standar deviasi adalah 0,07. Pada perlakuan 

dengan suhu 15°C dan waktu pemingsanan 15 menit dengan 

nilai standar deviasi adalah 0,059. Pada suhu 15°C dan waktu 

pemingsanan 20 menit dengan nilai standar deviasi adalah 

0,081. Pada suhu 15°C dan waktu pemingsanan 25 menit 

dengan nilai standar deviasi adalah 0,02. Sedangkan pada 

perlakuan dengan suhu 13°C dan waktu pemingsanan 15 

menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,059. Pada suhu 

13°C dan waktu pemingsanan 20 menit dengan nilai standar 

deviasi adalah 0,186. Pada suhu 13°C dan waktu 

pemingsanan 25 menit dengan nilai standar deviasi adalah 

0,085. Berdasarkan dari data grafik tersebut nilai simpangan 

pada semua perlakuan masih dalam taraf normal dikarenakan 

nilai standar deviasi tidak sama atau tidak melebihi nilai rata-

rata setiap perlakuannya dan juga memiliki nilai koefisien 

variasi yang tidak melebihi 50%. 

Kemudian dari data hasil penelitian yang didapat 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA). Hasil dari ANOVA dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Dari hasil ANOVA dapat diketahui bahwa pada 

tingkat kepercayaan 99%, variasi suhu memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap penyusutan bobot udang galah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 

31,6247 dan nilai Ftabel sebesar 6,22 yang jika dibandingkan 

maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel.  Selanjutnya, variasi 

waktu pemingsanan juga memberikan pengaruh yang sangat 
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nyata terhadap penyusutan bobot udang galah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 64,0969 dan nilai 

Ftabel sebesar 6,22 yang jika dibandingkan maka nilai Fhitung 

lebih besar dari Ftabel.  Selain itu, interaksi antara kedua 

perlakuan yaitu variasi suhu dan waktu pemingsanan juga 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 4,8579 dan nilai Ftabel 

sebesar 4,77 yang jika dibandingkan maka nilai Fhitung lebih 

besar dari Ftabel.  Sehingga variasi suhu dan lama waktu 

pemingsanan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai penyusutan bobot udang galah, semakin lama 

udang diberi perlakuan dengan suhu rendah maka proses 

tahap adapsi udang galah akan semakin lama hal ini akan 

mengakibatkan stress pada udang galah.  Menurut Nirwansah 

(2012), udang memiliki komponen penyusun tubuh terbesar 

berupa cairan yang mengalami penguapan jika udang tersebut 

mengalami tingkat stress yang tinggi sehingga terjadinya 

peningkatan kadar glukosa pada darah sehingga semakin 

lama udang diberi perlakuan dengan suhu rendah maka 

proses tahap adapsi udang galah akan semakin lama. 

Untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan dalam 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

penyusutan bobot udang galah, maka dilakukan uji lanjut 

berupa uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). Uji DMRT 

dilakukan terhadap masing - masing faktor, antara lain faktor 

variasi suhu, waktu, serta interaksi antara perlakuan variasi 

suhu dan waktu pemingsanan.  

4.1.1  Hasil Uji DMRT untuk Faktor Tunggal 

Hasil uji DMRT pada faktor suhu terhadap penyusutan 

bobot udang galah dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil uji DMRT pada suhu terhadap penyusutan 

bobot  udang galah 
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Suhu(°C) Rerata 
Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

17 0,545 0,6745 a 

15 0,714 0,8501 b 

13 0,804   b 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor perlakuan suhu terhadap penyusutan bobot udang 

galah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa variasi suhu 

17°C, memiliki perlakuan yang berbeda. Sedangkan suhu 

15°C, dan 13°C memberikan perlakuan yang sama terhadap 

penyusutan bobot udang galah.  Hal tersebut dapat dilihat dari 

notasi yang mengikutinya.Perlakuan suhu 13°C memberikan 

perlakuan yang paling buruk terhadap penyusutan bobot 

udang galah. Sedangkan pada suhu 17°C memberikan 

perlakuan yang paling baik terhadap penyusutan udang galah. 

Hasil perlakuan suhu terhadap penyusutan bobot udang galah 

pada masing - masing perlakuan suhu pemingsanan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Perlakuan suhu terhadap penyusutan 

bobot udang galah 

Pada Gambar 4.2. Perlakuan suhu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah  pada suhu 

17°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu 

kritisnya, relatif tidak berbeda atau bisa disebut pingsan 

y = -0,6807x + 3,4217 
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ringan. Kondisi udang setelah terbius masih meronta kuat, 

belum melewati fase panik, belum roboh, dan belum tenang. 

Menurut Prastisari (2010), ikan yang masih hidup dan 

bergerak memiliki metabolisme yang tinggi sehingga tidak 

terjadi perubahan penurunan bobot awal dan akhir secara  

secara signifikan. Perubahan bobot udang galah setelah diberi 

perlakuan pemingsanan dengan suhu 17°C selama 15 menit, 

20 menit dan 25 menit dari tiga kali pengulangan setiap 

masing – masing perlakuan adalah 0,35%, 0,5%, dan 0,52%.  

Pada suhu 15°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  

pada suhu kritisnya, udang mengalami pingsan sedang 

dengan ditandai kondisi udang setelah dipingsankan akan 

melewati fase panik sehingga udang tidak dapat bergerak 

tetapi masih peka terhadap rangsangan dari luar. Menurut 

Kumum (2006),  Udang yang mengalami fase pingsan sedang 

memiliki metabolisme yang relatif rendah sehingga penurunan 

bobot awal dan akhir cukup besar. Perubahan bobot udang 

galah setelah diberi perlakuan pemingsanan dengan suhu 

15°C selama 15 menit, 20 menit dan 2 5menit dari tiga kali 

pengulangan setiap masing – masing perlakuan adalah 

0,59%, 0,67%, dan 0,77%. Sedangkan pada suhu 13°C 

selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu kritisnya, 

udang mengalami pingsan berat  dengan ditandai kondisi 

udang setelah dipingsankan akan melewati fase panik 

sehingga udang akan roboh dan tidak dapat bergerak serta 

tidak peka terhadap rangsangan dari luar. ikan yang 

mengalami fase pingsan berat memiliki metabolisme yang 

relatif sangat rendah sehingga penurunan bobot awal dan 

akhir  sangat besar (Berka, 1986), perubahan bobot udang 

galah setelah diberi perlakuan pemingsanan dengan suhu 

13°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit dari tiga kali 

pengulangan setiap masing – masing perlakuan adalah 

0,79%, 0,86%, dan 1,09%. Sehingga perlakuan penurunan 
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suhu berhubungan negatif  terhadap penyusutan bobot pada 

udang galah, dimana semakin kecil suhu yang diberikan maka 

penyusutan bobot udang galah akan semakin besar. 

Selanjutnya untuk hasil uji DMRT pada faktor waktu 

pemingsanan terhadap penyusutan bobot udang galah dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil uji DMRT pada waktu pemingsanan terhadap 

penyusutan bobot udang galah 

Waktu 

(menit) 
Rerata 

Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

15 0,520 0,6498 a 

20 0,643 0,7793 a 

25 0,900   b 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor perlakuan waktu pemingsanan terhadap 

penyusutan bobot udang galah. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa waktu pemingsanan 15 menit dan 20 menit 

memberikan perlakuan yang sama terhadap penyusutan bobot 

udang galah. Sedangkan pada 25 menit memberikan 

perlakuan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari notasi 

yang mengikutinya. Pengaruh waktu 25 menit pemingsanan 

memberikan pengaruh yang paling buruk terhadap penyusutan 

bobot udang galah. Sedangkan waktu 15 menit memberikan 

pengaruh yang paling baik terhadap penyusutan udang galah. 

Hasil perlakuan waktu terhadap penyusutan bobot udang 

galah pada masing - masing perlakuan waktu pemingsanan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Perlakuan waktu terhadap penyusutan 

bobot udang galah 

Pada Gambar 4.3 perlakuan waktu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah selama 15 

menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu kritisnya,  

pemberian perlakuan suhu mengakibatkan udang akan 

mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, 

pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi 

tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi 

lingkungan. Semakin lama udang dalam menyesuiakan 

kondisi lingkungan udang akan mengalami stress yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme dalam tubuhnya 

sehingga terjadinya penurunan bobot secara signifikan 

(Gayatri, 2000), perubahan bobot udang galah setelah diberi 

perlakuan pemingsanan waktu 15 menit dengan suhu 17°C, 

15°C, dan 13°C dari tiga kali pengulangan setiap masing – 

masing perlakuan adalah 0,35%, 0,59%, dan 0,79%. Pada 

waktu 20 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu 

kritisnya, pemberian perlakuan suhu mengakibatkan udang 

akan mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, 

pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi 

tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi 

lingkungan. Menurut Berka (1986), semakin lama ikan dalam 

menyesuiakan kondisi lingkuangan ikan akan mengalami 

stress yang mengakibatkan penurunan metabolisme dalam 

tubuhnya sehinga terjadinya penurunan bobot secara 
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signifikan. Perubahan bobot udang galah setelah diberi 

perlakuan pemingsanan waktu 20 menit dengan suhu 17°C, 

15°C, dan 13°C dari tiga kali pengulangan setiap masing – 

masing perlakuan adalah 0,5%, 0,67%, dan 0,86%. 

Sedangkan pada waktu 25 menit dengan suhu 17°C, 15°C, 

dan 13°C pada suhu kritisnya, pemberian perlakuan suhu 

mengakibatkan udang akan mengalami  beberapa fase 

pingsan yaitu pingsan ringan, pingsan sedang dan pingsan 

berat, hal ini mempengaruhi tingkat adaptasi udang dalam 

menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. Menurut Prastisari 

(2010), Semakin lama ikan dalam menyesuiakan kondisi 

lingkungan udang akan mengalami stress yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme dalam tubuhnya 

sehingga terjadinya penurunan bobot secara signifikan. 

Perubahan bobot udang galah setelah diberi perlakuan 

pemingsanan waktu 25 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 

13°C dari tiga kali pengulangan setiap masing – masing 

perlakuan adalah 0,52%, 0,77%, dan 1,09%. Sehingga 

perlakuan penambahan waktu pemingsanan akan 

berhubungan positif terhadap penyusutan bobot pada udang 

galah, dimana semakin lama proses pemingsanan yang 

diberikan maka penyusutan bobot udang galah akan semakin 

besar. 

 

4.1.2     Hasil Uji DMRT untuk Faktor Interaksi 

Hasil uji DMRT pada interaksi antara suhu dan waktu 

terhadap penyusutan udang galah dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil uji DMRT pada interaksi antara perlakuan 

variasi suhu  dan waktu pemingsanan terhadap penyusutan 

bobot udang galah 

Perlakuan Rerata 
Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

17°C,15menit 0,353 0,4827 a 

17°C,20menit 0,508 0,6439 b 

17°C,25menit 0,527 0,6660 bc 

15°C,15menit 0,593 0,7357 bc 

15°C,20menit 0,675 0,8194 cd 

15°C,25menit 0,775 0,9204 de 

13°C,15menit 0,792 0,9382 de 

13°C,20menit 0,866 1,0131 de 

13°C,25menit 1,091 

 

e 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor interaksi antara perlakuan variasi suhu dan lama 

waktu pemingsanan terhadap penyusutan bobot udang galah. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian interaksi 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penyusutan 

bobot udang galah, namun ada juga beberapa interaksi yang 

memberikan pengaruh yang sama terhadap penyusutan bobot 

udang galah Hal tersebut dapat dilihat dari notasi yang 

mengikutinya. Pada perlakuan suhu 17°C dengan waktu 

pemingsanan 15 menit memberikan pengaruh yang paling 

baik terhadap penyusutan bobot udang galah dengan 

penyusutan yang paling kecil. hal tersebut dikarenakan udang 

galah memiliki komponen penyusun tubuh sebagian besar 

cairan sehingga mengalami penguapan yang mengakibatkan 

udang tersebut mengalami tingkat stress yang tinggi (Kumum 

,2006). Sedangkan pada perlakuan suhu 13°C dengan waktu 

pemingsanan 25 menit memberikan pengaruh yang paling 

buruk terhadap penyusutan bobot udang galah. Hal tersebut 
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dikarenakan semakin lama udang diberi perlakuan dengan 

suhu rendah maka proses tahap adapsi udang galah akan 

semakin lama. Menurut Nurdian (2012) pengaruh lama waktu 

selama pemingsanan akan mengakibatkan otot ikan menjadi 

lemas  dan  mengendor pada ikan sehingga terjadi 

penyusutan bobot. 

 

4.2  Waktu Penyadaran Udang Galah  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

data hasil penelitan yang dapat dilihat pada Lampiran 9. Dari 

data tersebut didapat grafik nilai rata-rata lama sadar udang 

galah pada masing - masing perlakuan pemingsanan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Lama penyadaran udang galah 

 

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa masing-

masing perlakuan memiliki nilai rata-rata lama sadar yang 

berbeda-beda. Berdasarkan penurunan suhu dan waktu 

pemingsanan, rata-rata lama penyadaran udang galah terlama 

terdapat pada perlakuan suhu 13°C dengan  waktu 

pemingsanan 25 menit. Sedangkan lama penyadaran rata-rata 

udang galah tercepat terdapat pada perlakuan suhu 17°C 

dengan waktu pemingsanan 15 menit. 

Standar deviasi merupakan simpangan baku yang 

mewakili variasi dari sebaran data. Semakin besar nilai 

standar deviasi suatu data maka nilai sebaran data semakin 
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bervariasi. Tetapi jika semakin kecil nilai standar deviasi suatu 

data maka sebaran data memiliki nilai variasi yang semakin 

kecil pula. Untuk melihat nilai standar deviasi pada lama 

penyadaran udang galah didapatkan nilai standar deviasi pada 

perlakuan dengan suhu 17°C dan waktu pemingsanan 15 

menit dengan nilai standar deviasi adalah 26. Pada suhu 17°C 

dan waktu pemingsanan 20 menit dengan nilai standar deviasi 

adalah 23 suhu 17°C dan waktu pemingsanan 25 menit 

dengan nilai standar deviasi adalah 12. Pada perlakuan 

dengan suhu 15°C dan waktu pemingsanan 15 menit dengan 

nilai standar deviasi adalah 52. Pada suhu 15°C dan waktu 

pemingsanan 20 menit dengan nilai standar deviasi adalah 9. 

Pada suhu 15°C dan waktu pemingsanan 25 menit dengan 

nilai standar deviasi adalah 15. Sedangkan pada perlakuan 

dengan suhu 13°C dan waktu pemingsanan 15 menit dengan 

nilai standar deviasi adalah 66. Pada suhu 13°C dan waktu 

pemingsanan 20 menit dengan nilai standar deviasi adalah 12. 

Pada suhu 13°C dan waktu pemingsanan 25 menit dengan 

nilai standar deviasi adalah 29. Berdasarkan dari data grafik 

tersebut nilai simpangan pada semua perlakuan masih dalam 

taraf normal dikarenakan nilai standar deviasi tidak sama atau 

tidak melebihi nilai rata-rata setiap perlakuannya dan juga 

memiliki nilai koefisien variasi yang tidak melebihi 50%. 

Kemudian dari data hasil penelitian yang didapat 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA). Hasil dari ANOVA dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Dari hasil ANOVA dapat diketahui bahwa pada 

tingkat kepercayaan 95%, variasi suhu memberikan pengaruh 

yang tidak nyata terhadap lama penyadaran udang galah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 3,03 dan 

nilai Ftabel sebesar 3,63 yang jika dibandingkan maka nilai 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel.    Selanjutnya pada tingkat 

kepercayaan 99%, variasi waktu pemingsanan memberikan 
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pengaruh yang sangat nyata terhadap lama penyadaran 

udang galah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung 

sebesar 78,73 dan nilai Ftabel sebesar 6,22 yang jika 

dibandingkan maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel.  Pada 

tingkat kepercayaan 95% interaksi antara kedua perlakuan 

yaitu variasi suhu dan waktu pemingsanan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

nilai Fhitung sebesar 0,52 dan nilai Ftabel sebesar 3 yang jika 

dibandingkan maka nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel. 

Sehingga variasi suhu dan lama waktu pemingsanan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap nilai lama 

penyadaran udang galah, hal tersebut dikarenakan semakin 

lama udang diberi perlakuan dengan suhu rendah maka 

proses tahap adapsi udang galah akan semakin lama hal ini 

akan mengakibatkan stress pada udang galah. Menurut 

Susanto  (2014). Lamanya proses pemingsanan mengakibat 

terjadi peningkatan kadar glukosa pada darah pada ikan 

sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses 

pemuliannya. 

Untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan dalam 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap lama 

penyadaran udang galah, maka dilakukan uji lanjut berupa uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). Uji DMRT dilakukan 

terhadap faktor waktu, sedangkan faktor suhu dan interaksi 

antara perlakuan variasi suhu dan waktu pemingsanan tidak 

dilakukan uji DMRT karena pada tingkat kepercayaan 95% 

nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel. 

 

4.2.1     Hasil Uji DMRT untuk Faktor Tunggal 

Hasil uji DMRT pada faktor waktu pemingsanan 

terhadap lama penyadaran udang galah dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Hasil uji DMRT pada waktu pemingsanan terhadap 

lama penyadaran  udang galah 

Waktu 

(menit) 
Rerata 

Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

15 327,667 376,8049 a 

20 451,000 502,5952 b 

25 487,889   b 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor pengaruh waktu pemingsanan terhadap lama 

penyadaran udang galah. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa waktu pemingsanan 15 menit memberikan perlakuan 

yang berbeda. Sedangkan pada waktu 20 menit dan 25 menit 

memberikan pengaruh yang sama terhadap lama penyadaran 

udang galah. Hal tersebut dapat dilihat dari notasi yang 

mengikutinya. Pengaruh waktu 25 menit pemingsanan 

memberikan pengaruh yang paling buruk terhadap lama 

penyadaran udang galah. Sedangkan waktu 15 menit 

memberikan pengaruh yang paling baik terhadap lama 

penyadaran udang galah. Hasil percobaan perlakuan waktu 

terhadap penyadaran udang galah pada masing -masing 

perlakuan waktu pemingsanan yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Perlakuan waktu terhadap lama     

penyadaran udang galah 
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Pada Gambar 4.5 perlakuan waktu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah selama 15 

menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu kritisnya, 

lama pemberian perlakuan suhu mengakibatkan udang akan 

mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, 

pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi 

tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi 

lingkungan. Semakin lama udang dalam menyesuiakan 

kondisi lingkungan udang akan mengalami stress yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme dalam tubuhnya 

penyadaran udang galah dengan cepat (Karnila, 1999), 

penyadaran udang galah setelah diberi perlakuan 

pemingsanan waktu 15 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 

13°C dari tiga kali pengulangan setiap masing – masing 

perlakuan adalah 318 detik, 323 detik, dan 342 detik. Pada 

waktu 20 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu 

kritisnya, lama pemberian perlakuan suhu mengakibatkan 

udang akan mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan 

ringan, pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini 

mempengaruhi tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan 

terhadap kondisi lingkungan. Menurut Nurdian (2012), 

semakin  lama pemingsanan yang diberikan akan 

menyebabkan ikan lebih lama  beradaptasi  dalam  proses  

penyadaran, karena kekurangan oksigen dalam waktu yang 

lama  akan  menyebabkan  tubuh  ikan menjadi lemas  

sehingga  untuk  memulihkan kembali membutuhkan  waktu  

yang  lebih  lama. Hal yang sama yang dialami oleh udang 

terhadap lama penyadaran karena lama waktu yang diberikan 

pada saat pemingsanan. Penyadaran udang galah setelah 

diberi perlakuan pemingsanan waktu 20 menit dengan suhu 

17°C, 15°C, dan 13°C dari tiga kali pengulangan setiap 

masing – masing perlakuan adalah 445 detik, 449 detik, dan 

459 detik. Sedangkan pada waktu 25 menit dengan suhu 
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17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu kritisnya, lama pemberian 

perlakuan suhu mengakibatkan udang akan mengalami  

beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, pingsan sedang 

dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi tingkat adaptasi 

udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. 

semakin lama  udang  dipingsankan  akan  menyebabkan 

udang  lebih  lama  beradaptasi  dalam  proses penyadaran, 

karena kekurangan oksigen dalam waktu  yang  lama  

menyebabkan  otot  menjadi lemas  dan  mengendor (Kumum, 

2006), penyadaran udang galah setelah diberi perlakuan 

pemingsanan waktu 25 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 

13°C dari tiga kali pengulangan setiap masing – masing 

perlakuan adalah 460 detik, 485 detik, dan 519 detik. 

Sehingga lama waktu pemingsanan akan berhubungan positif 

terhadap lama penyadaran pada udang galah, dimana 

semakin lama proses pemingsanan yang diberikan maka lama 

penyadaran udang galah akan semakin besar. 

Faktor suhu tidak dilakukan uji DMRT karena nilai dari 

variasi suhu pada tingkat kepercayaan 95% nilai Fhitungnya 

lebih kecil dari Ftabel. Dari hasil perlakuan suhu terhadap 

lama penyadaran udang galah pada masing - masing 

perlakuan suhu pemingsanan yang dapat dilihat pada Gambar 

4.6 

 
Gambar 4.6 Perlakuan suhu terhadap lama   

penyadaranudang galah 

y = -16,222x + 454,63 
R² = 0,9719 

380
390
400
410
420
430
440
450

13(°C) 15(°C) 17(°C)

Lama 
Penyadaran 

(detik) 

Perlakuan Suhu 



43  

Pada Gambar 4.6 perlakuan suhu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah  pada suhu 

17°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu 

kritisnya, relatif tidak berbeda atau bisa disebut pingsan 

ringan. Kondisi udang setelah terbius masih meronta kuat, 

belum melewati fase panik, belum roboh, dan belum tenang. 

Udang yang masih hidup dan bergerak memiliki metabolisme 

yang tinggi sehingga udang sadar dengan cepat (Nirwansah, 

2012), lama penyadaran setelah diberi perlakuan 

pemingsanan dengan suhu 17°C selama 15 menit, 20 menit 

dan 25 menit dari tiga kali pengulangan setiap masing – 

masing perlakuan adalah 318 detik, 445 detik dan 460 detik.  

Pada suhu 15°C selama 15 menit,  20 menit dan 25 menit  

pada suhu kritisnya, udang mengalami pingsan sedang 

dengan ditandai kondisi udang setelah dipingsankan akan 

melewati fase panik sehingga udang tidak dapat bergerak 

tetapi masih peka terhadap rangsangan dari luar. Udang yang 

mengalami fase pingsan sedang memiliki metabolisme yang 

relatif rendah sehingga udang galah sadar cukup cepat 

(Handini, 2008), penyadaran udang galah pada suhu 15°C 

selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit dari tiga kali 

pengulangan setiap masing – masing perlakuan adalah 323 

detik, 459 detik, dan 485 detik. Sedangkan pada suhu 13°C 

selama selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu 

kritisnya, udang mengalami pingsan berat  dengan ditandai 

kondisi udang setelah dipingsankan akan melewati fase panik 

sehingga udang akan roboh dan tidak dapat bergerak serta 

tidak peka terhadap rangsangan dari luar. Udang yang 

mengalami fase pingsan berat memiliki metabolisme yang 

relatif sangat rendah sehingga penyadaran cukup lama 

(Suryaningrum, 2004), penyadaran udang galah setelah diberi 

perlakuan pemingsanan dengan suhu 13°C selama 15 menit, 

20 menit dan 25 menit dari tiga kali pengulangan setiap 



44  

masing –masing perlakuan adalah 342 detik, 459 detik, dan 

519 detik. Sehingga perlakuan penurunan suhu pemingsanan 

akan berhubungan negatif terhadap lama penyadaran pada 

udang galah, dimana semakin kecil suhu pemingsanan yang 

diberikan maka lama penyadaran udang galah akan semakin 

besar. 

 

4.3 Ketahanan Hidup Udang Galah  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

data hasil penelitan yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Dari 

data tersebut didapat grafik nilai rata-rata persentase 

ketahanan hidup udang galah pada masing-masing perlakuan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 
   Gambar 4.7 Ketahanan hidup udang galah  

Pada Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa masing-

masing perlakuan memiliki nilai rata-rata ketahanan hidup 

yang berbeda -beda. Berdasarkan penurunan suhu dan waktu 

pemingsanan, rata-rata ketahanan hidup udang galah terbesar 

terdapat pada perlakuan suhu 15°C dengan waktu 

pemingsanan 15 menit Sedangkan rata-rata persentase 

ketahan hidup udang galah terkecil terdapat pada perlakuan 

suhu 17°C dengan waktu pemingsanan 25 menit. 

Standar deviasi merupakan simpangan baku yang 

mewakili variasi dari sebaran data. Semakin besar nilai 

standar deviasi suatu data maka nilai sebaran data semakin 

bervariasi. Tetapi jika semakin kecil nilai standar deviasi suatu 
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data maka sebaran data memiliki nilai variasi yang semakin 

kecil pula. Untuk melihat nilai standar deviasi pada ketahanan 

hidup udang galah didapatkan nilai standar deviasi pada 

perlakuan dengan suhu 17°C dan waktu pemingsanan 15 

menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,20. Pada suhu 

17°C dan waktu pemingsanan 20 menit dengan nilai standar 

deviasi adalah 0,12. Pada suhu 17°C dan waktu pemingsanan 

25 menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,12. Pada 

perlakuan dengan suhu 15°C dan waktu pemingsanan 15 

menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,12. Pada suhu 

15°C dan waktu pemingsanan 20 menit dengan nilai standar 

deviasi adalah 0,12. Pada suhu 15°C dan waktu pemingsanan 

25 menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,12. Sedangkan 

pada perlakuan dengan suhu 13°C dan waktu pemingsanan 

15menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,2. Pada suhu 

13°C dan waktu pemingsanan 20 menit dengan nilai standar 

deviasi adalah 0,12. Pada suhu 13°C dan waktu pemingsanan 

25menit dengan nilai standar deviasi adalah 0,12. 

Berdasarkan dari data grafik tersebut nilai simpangan pada 

semua perlakuan masih dalam taraf normal dikarenakan nilai 

standar deviasi tidak sama atau tidak melebihi nilai rata-rata 

setiap perlakuannya dan juga memiliki nilai koefisien variasi 

yang tidak melebihi 50%. 

Kemudian dari data hasil penelitian yang didapat 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA). Hasil dari ANOVA dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Dari hasil ANOVA dapat diketahui bahwa pada 

tingkat kepercayaan 99%, variasi suhu memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap ketahanan hidup udang galah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 

13,4737 dan nilai Ftabel sebesar 6,22 yang jika dibandingkan 

maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. Selanjutnya, variasi 

waktu pada tingkat kepercayaan 99%, memberikan pengaruh 
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yang sangat nyata terhadap ketahanan hidup udang galah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 

6,5263 dan nilai Ftabel sebesar 6,22 yang jika dibandingkan 

maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. Selain itu, interaksi 

antara kedua perlakuan yaitu variasi suhu dan waktu 

pemingsanan pada tingkat kepercayaan 95%, memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap ketahanan hidup udang galah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai nilai Fhitung sebesar 

3,6842 dan nilai Ftabel sebesar 3 yang jika dibandingkan 

maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. Sehingga variasi 

suhu dan lama waktu pemingsanan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap nilai persentase ketahanan hidup 

udang, hal tersebut dikarenakan semakin lama udang diberi 

perlakuan dengan suhu rendah maka proses tahap adapsi 

udang akan semakin lama hal ini akan mengakibatkan stress 

pada udang sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa pada 

darah (Suparno, 2007). 

Untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan dalam 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap ketahanan 

hidup udang galah, maka dilakukan uji lanjut berupa uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). Uji DMRT dilakukan 

terhadap masing - masing faktor, antara lain faktor variasi 

suhu, waktu, serta interaksi antara perlakuan variasi suhu dan 

waktu pemingsanan.  

 

4.3.1   Hasil Uji DMRT untuk Faktor Tunggal 

Hasil uji DMRT pada faktor waktu pemingsanan 

terhadap ketahanan hidup udang galah dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

 

 

 

 



47  

Tabel 4.5. Hasil uji DMRT pada waktu pemingsanan terhadap 

lama penyadaran  udang galah 

Waktu 

(menit)  
Rerata 

Nilai 

Uji 

DMRT 

Notasi 

25 66,66667 81,1963 a 

20 66,66667 81,9228 a 

15 84,44444   b 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor pengaruh waktu pemingsanan terhadap ketahanan 

hidup udang galah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

waktu pemingsanan 25 menit, 20 menit memberikan perlakuan 

yang sama. Sedangkan pada perlakuan 15 menit memberikan 

perlakuan yang berbeda terhadap ketahanan hidup udang 

galah. Hal tersebut dapat dilihat dari notasi yang mengikutinya. 

Pengaruh waktu 25 menit pemingsanan memberikan 

perlakuan yang paling buruk terhadap ketahanan hidup udang 

galah. Sedangkan waktu 15 menit memberikan perlakuan 

yang paling baik terhadap ketahanan hidup udang galah. Hasil 

percobaan perlakuan waktu terhadap ketahanan hidup udang 

galah pada masing-masing perlakuan waktu pemingsanan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Perlakuan waktu terhadap lama waktu sadar 

galah 
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Pada Gambar 4.8 perlakuan waktu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah selama 15 

menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu kritisnya, 

lama pemberian perlakuan suhu mengakibatkan udang akan 

mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, 

pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi 

tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi 

lingkungan. Semakin lama udang dalam menyesuiakan 

kondisi lingkuangan udang akan mengalami stress yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme dalam tubuhnya akan 

mempengaruhi ketahanan hidup udang (Karnila, 1999) , 

tingkat persentase dari ketahanan hidup udang galah pada 

perlakuan pemingsanan waktu 15 menit dengan suhu 17°C, 

15°C, dan 13°C adalah 60%, 93% dan 80%. Pada waktu 20 

menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu kritisnya, 

lama pemberian perlakuan suhu mengakibatkan udang akan 

mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan ringan, 

pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini mempengaruhi 

tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan terhadap kondisi 

lingkungan. Semakin lama udang dalam menyesuiakan 

kondisi lingkuangan udang akan mengalami stress yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme sehinga 

mempengaruhi ketahanan hidup udang galah (Suparno, 

2007). Persentase dari ketahanan hidup udang galah pada 

perlakuan pemingsanan waktu 20 menit dengan suhu 17°C, 

15°C, dan 13°C adalah 73%, 87% dan 67%.  Sedangkan pada 

waktu 25 menit dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C pada suhu 

kritisnya, lama pemberian perlakuan suhu mengakibatkan 

udang akan mengalami  beberapa fase pingsan yaitu pingsan 

ringan, pingsan sedang dan pingsan berat, hal ini 

mempengaruhi tingkat adaptasi udang dalam menyesuaikan 

terhadap kondisi lingkungan. Semakin lama udang dalam 

menyesuiakan kondisi lingkungan udang akan mengalami 
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stress yang mengakibatkan penurunan metabolisme dalam 

tubuhnya akan mempengaruhi ketahanan hidup udang 

(Gayatri, 2007), tingkat persentase dari ketahanan hidup 

udang galah pada perlakuan pemingsanan waktu 25 menit 

dengan suhu 17°C, 15°C, dan 13°C adalah 67%, 73% dan 

53% semakin  lama  proses  pemingsanan menyebabkan  

udang galah semakin  stres  yang  mengakibatkan kematian 

selama pengangkutan (Marleni, 2014). Sehingga perlakuan 

waktu pemingsanan akan berhubungan negatif terhadap 

presentase tingkat ketahanan hidup pada udang galah, 

dimana semakin lama proses pemingsanan yang diberikan 

maka persentase ketahanan hidup  udang galah akan semakin 

besar.  

Hasil uji DMRT pada faktor suhu pemingsanan 

terhadap ketahanan hidup udang galah dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5. Hasil uji DMRT pada waktu pemingsanan terhadap 

lama penyadaran  udang galah 

Suhu 

(°C)  
Rerata 

Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

13 21,48148148 24,4815 a 

17 25,18518519 28,1852 b 

15 25,92592593   b 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor pengaruh waktu pemingsanan terhadap ketahanan 

hidup udang galah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

suhu pemingsanan 13°C memberikan pengaruh yang bebeda. 

Sedangkan pada perlakuan suhu 17°C dan 15°C menit 

memberikan pengaruh yang sama terhadap ketahanan hidup 

udang galah. Hal tersebut dapat dilihat dari notasi yang 

mengikutinya. Pengaruh suhu 17°C pemingsanan memberikan 

pengaruh yang paling buruk terhadap ketahanan hidup udang 
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galah. Sedangkan waktu 15°C memberikan pengaruh yang 

paling baik terhadap ketahanan hidup udang galah. Hasil 

percobaan perlakuan suhu terhadap ketahanan hidup udang 

galah pada masing-masing perlakuan suhu pemingsanan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

  
Gambar 4.9 Perlakuan suhu terhadap ketahanan hidup udang 

Pada Gambar 4.9 perlakuan suhu pemingsanan 

menunjukkan bahwa pemingsanan udang galah  pada suhu 

17°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu 

kritisnya, relatif tidak berbeda atau bisa disebut pingsan 

ringan. Kondisi udang setelah terbius masih meronta kuat, 

belum melewati fase panik, belum roboh, dan belum tenang. 

Hal ini menyebabkan kesulitan dalam proses pengemasan. 

Disamping itu, selama transportasi udang masih hidup dan 

bergerak sehingga dikhawatirkan masih dalam metabolisme 

tinggi yang akan mempengaruhi ketahanan hidup udang 

tersebut (Handini, 2008), tingkat persentase dari ketahanan 

hidup udang pada perlakuan pemingsanan dengan suhu 17°C 

selama 15 menit, 20 menit dan 25 menit adalah 60%, 73% dan 

67%.  Pada suhu 15°C selama 15 menit, 20 menit dan 25 

menit  pada suhu kritisnya, udang mengalami pingsan sedang 

dengan ditandai kondisi udang setelah dipingsankan akan 

melewati fase panik sehingga udang tidak dapat bergerak 

tetapi masih peka terhadap rangsangan dari luar. Udang yang 

mengalami fase pingsan sedang memiliki metabolisme yang 

relatif rendah sehingga penurunan mempengaruhi ketahanan 

y = 72,593 
R² = 0 

0
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hidup udang tersebut (Kumum, 2006), tingkat persentase dari 

ketahanan hidup udang pada perlakuan pemingsanan dengan 

suhu 15°C selama 15 menit, 20 menit dan 25menit adalah 

93%, 87% dan 73%. Sedangkan pada suhu 13°C selama 15 

menit, 20 menit dan 25 menit  pada suhu kritisnya, udang 

mengalami pingsan berat  dengan ditandai kondisi udang 

setelah dipingsankan akan melewati fase panik sehingga 

udang akan roboh dan tidak dapat bergerak serta tidak peka 

terhadap rangsangan dari luar. Menurut Prastisari (2010), ikan 

yang mengalami fase pingsan berat memiliki metabolisme 

yang relative sangat rendah sehingga mempengaruhi 

ketahanan hidup ikan. Hal yang sama yang dialami udang 

pada saat pingsan fase berat yang mempengaruhi ketahanan 

hidup udang. Tingkat persentase dari ketahanan hidup udang 

pada perlakuan pemingsanan dengan suhu 15°C selama 15 

menit, 20 menit dan 25 menit adalah 80%, 67% dan 53%. 

Sehingga perlakuan suhu pemingsanan  terhadap ketahanan 

hidup yang terbaik tergantung pada suhu kritis komoditas yang 

akan dipingsankan. 

 

4.3.2 Hasil Uji DMRT untuk Faktor Interaksi 

 Hasil uji DMRT pada faktor interaksi perlakuan variasi 

suhu  dan waktu pemingsanan terhadap daya tahan hidup 

udang galah dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil uji DMRT pada interaksi antara perlakuan 

variasi suhu  dan waktu pemingsanan terhadap ketahanan 

hidup udang galah 

Perlakuan Rerata 
Nilai Uji 

DMRT 
Notasi 

13°C,25menit 53 67,8630 a 

17°C,15menit 60 75,2561 ab 

13°C,20menit 67 82,3103 ab 

17°C,25menit 67 82,6493 ab 

15°C,25menit 73 89,5097 bc 

17°C,20menit 73 89,6550 bc 

13°C,15menit 80 96,4185 bcd 

15°C,20menit 87 103,1821 cd 

15°C,15menit 93 
 

d 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui hasil uji lanjut DMRT 

pada faktor interaksi antara perlakuan variasi suhu  dan waktu 

pemingsanan terhadap ketahanan hidup udang galah. Dari 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian interaksi 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ketahanan 

hidup udang galah, namun ada juga beberapa interaksi yang 

memberikan pengaruh yang sama terhadap ketahan hidup 

udang galah Hal tersebut dapat dilihat dari notasi yang 

mengikutinya. Pada perlakuan suhu 15°C dengan waktu 

pemingsanan 15menit memberikan pengaruh yang paling baik 

terhadap ketahanan hidup udang galah dengan persentase 

hidup udang yang tinggi. hal tersebut dikarenakan semakin 

lama udang diberi perlakuan dengan suhu rendah maka 

proses tahap adapsi udang galah akan semakin lama hal ini 

akan mengakibatkan stress pada udang galah sehingga 

mempengaruhi metabolisme pada tubuh udang galah (Mahaja, 

2017). Sedangkan pada perlakuan suhu 17°C dengan waktu 

pemingsanan 25menit memberikan pengaruh yang paling 
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buruk tingkat ketahanan hidup udang galah. Hal tersebut 

dikarenakan udang galah masih belum mencapai suhu 

kritisnya, sehingga relatif tidak berbeda atau bisa disebut 

pingsan ringan. Kondisi udang setelah terbius masih meronta 

kuat, belum melewati fase panik, belum roboh, dan belum 

tenang. Hal ini  menyebabkan kesulitan dalam proses 

pengemasan. Disamping itu, selama transportasi udang masih 

hidup dan bergerak sehingga dikhawatirkan masih dalam 

metabolisme tinggi yang akan mempengaruhi ketahanan hidup 

udang tersebut (Handini, 2008). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 Dari data dan hasil penelitian yang telah didapat dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pada perlakuan suhu dan waktu didapatkan hasil 

pengolahan data ANOVA perlakuan suhu dan waktu 

berpengaruh sangat nyata terhadap parameter 

penyusutan bobot udang galah. Penyusutan bobot 

terkecil pada perlakuan suhu 17⁰C dan waktu 15 menit 

dengan penyusutan 0,35%, sedangkan penyusutan 

bobot tebesar pada perlakuan suhu 17⁰C dan waktu 15 

menit dengan penyusutan 1,09%.  

2. Pada perlakuan suhu dan waktu didapatkan hasil 

pengolahan data ANOVA perlakuan waktu berpengaruh 

sangat nyata terhadap parameter lama penyadaran 

udang galah sedangkan suhu tidak berpengaruh nyata. 

Lama penyadaran tercepat pada perlakuan suhu 17⁰C 

dan waktu 15 menit dengan dengan waktu 318 detik, 

sedangkan waktu penyadaran terlama pada perlakuan 

suhu 13⁰C dan waktu 25 menit dengan lama penyadaran 

519 detik.  

3. Pada perlakuan suhu dan waktu didapatkan hasil 

pengolahan data ANOVA perlakuan waktu berpengaruh 

sangat nyata terhadap parameter ketahanan hidup 

udang galah sedangkan suhu berpengaruh nyata. 

Ketahanan hidup terkecil pada perlakuan suhu 13⁰C dan 

waktu 25 menit dengan ketahanan hidup 

53%,Sedangkan ketahanan hidup tebesar pada 

perlakuan suhu 15⁰C dan waktu 15 menit dengan 

ketahanan hidup 93%.  
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5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Pemilihan sampel udang seharusnya tidak dalam 

keadaan udang sedang mengalami molting (ganti kulit) 

karena akan mempengaruhi kualitas udang. 

2. Kondisi tempat penyimpanan selama pengemasan harus 

diperhatikan karena suhu dalam kemasan harus bisa 

dikontrol. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Tabel Uji Penyusutan Bobot Udang Galah 

 

Perlakuan 
Bobot akhir (%) 

Total rerata 
Ulangan1 Ulangan2 Ulangan3 

17°C,15menit 0,306 0,442 0,312 1,060 0,353 

17°C,20menit 0,542 0,486 0,496 1,524 0,508 

17°C,25menit 0,606 0,498 0,476 1,580 0,527 

15°C,15menit 0,658 0,58 0,542 1,780 0,593 

15°C,20menit 0,762 0,662 0,602 2,026 0,675 

15°C,25menit 0,798 0,763 0,764 2,325 0,775 

13°C,15menit 0,86 0,764 0,752 2,376 0,792 

13°C,20menit 0,954 0,992 0,652 2,598 0,866 

13°C,25menit 1,148 0,994 1,132 3,274 1,091 

Total 6,634 6,181 5,728 18,543 6,181 

Rerata 0,737 0,687 0,636 2,060 0,687 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu (°C)  
Waktu (menit) Total 

Suhu 

Rerata 

Suhu 15 20 25 

17 953 1335 1380 3668 408 

15 970 1347 1454 3771 419 

13 1026 1377 1557 3960 440 

Total 

Waktu 
2949 4059 4391 

  

Rerata 

Waktu 
328 451 488 
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Lampiran 2. Perhitungan ANOVA (Analysis of Variance) Uji 

Penyusutan Bobot Udang Galah 

 

a. Pehitungan Derajat Bebas 

DbK = r-1 = 3-1 = 2 

DbS = a-1 = 3-1 = 2 

DbW= b-1 = 3-1 = 2 

DbSW= (a-1) x (b-1) = (3-1) x (3-1) = 4 

DbG = (ab-1)(r-1) = (9-1)(2) = 16 

DbT = (abr)-1 = (27)-1 =26 

b. Perhitungan Faktor Koreksi 

FK = (18,543)2/(3x3x3) = 12,73492 

JK T = (0,306) 2+( 0,442) 2+( 0,312) 2+......+( 1,132) 2- 

12,73492 = 1,31175 

JK S =
                          

 
   12,73492 =  0,35298 

JKW = 
                          

 
   12,73492 =  0,71543 

JK SW = 
                                     

 
   12,73492   - 

0,71543 - 0,35298 = 0,10844 

JK K = 
                          

 
   12,73492   = 0,04560 

JK G = 1,31175-0,04560-0,35298-0,71543-0,10844  

 = 0,08929  

c. Perhitungan Kuadran Tengah 

KT K = 
   

 
 = 

       

 
 = 0,0228 

KT W = 
   

 
 = 

     

 
 = 0,3577 

KT S = 
   

 
 = 

    

 
 = 0,1765 

KT SW = 
    

 
 = 

    

 
 = 0,0271 

KT G = 
   

 
 = 

    

 
 = 0,0056 
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d. Perhitungan Fhitung 

Fhitung K = 
   

   
 = 

      

      
 = 4,0856 

Fhitung W = 
   

   
 = 

      

      
 = 64,0969 

Fhitung S = 
   

   
 = 

      

      
 = 31,6247 

Fhitung SW = 
    

   
 = 

      

      
 = 4,8579 

Keterangan 

a = JumlahFaktor S 

b = Jumlah Faktor W 

r =Jumlah Kelompok 

 

Lampiran 3. Hasil Perhitungan ANOVA (Analysis of 

Variance) Uji Penyusutan Bobot Udang Galah 

SK dB JK KT Fhitung F5% F1% Notasi 

Kelom 

pok 2 0,046 0,0228 4,0856 3,63 6,22 tn 

Waktu 2 0,715 0,3577 64,0969 3,63 6,22 ** 

Suhu 2 0,35 0,1765 31,6247 3,63 6,22 ** 

Suhu* 

Waktu 4 0,11 0,0271 4,8579 3 4,77 ** 

Galat 16 0,09 0,0056         

Total 26   
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Nilai DMRT (Duncan Multiple 

Range Test) pada Penyusutan Bobot Udang 

Galah 

 
2 3 4 5 

Nilai 

Jarak 3 3,15 3,23 3,3 

KTG 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 0,1294 0,1359 0,1393 0,1423 

 
6 7 8 9 

Nilai 

Jarak 3,34 3,37 3,39 3,41 

KTG 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 0,1441 0,1454 0,1462 0,1471 

Rumus nilai DMRT = Nilai Jarak x 
√   

 
 

Waktu 
(menit) 

Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

15 0,520 0,6498 a 

20 0,643 0,7793 a 

25 0,900 
 

b 

 

Suhu(°C) Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

17 0,545 0,6745 a 

15 0,714 0,8501 b 

13 0,804   b 
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Perlakuan Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

17°C,15menit 0,353 0,4827 a 

17°C,20menit 0,508 0,6439 b 

17°C,25menit 0,527 0,6660 bc 

15°C,15menit 0,593 0,7357 bc 

15°C,20menit 0,675 0,8194 cd 

15°C,25menit 0,775 0,9204 de 

13°C,15menit 0,792 0,9382 de 

13°C,20menit 0,866 1,0131 de 

13°C,25menit 1,091 

 
e 
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Lampiran 5. Tabel Uji Lama Penyadaran Udang Galah 

Perlakuan 
Lama Waktu Penyadaran (Detik) 

Total Rerata 
Ulangan1 Ulangan2 Ulangan3 

17°C,15menit 291 343 319 953 318 

17°C,20menit 445 468 422 1335 445 

17°C,25menit 468 466 446 1380 460 

15°C,15menit 359 347 264 970 323 

15°C,20menit 452 456 439 1347 449 

15°C,25menit 501 472 481 1454 485 

13°C,15menit 397 360 269 1026 342 

13°C,20menit 468 463 446 1377 459 

13°C,25menit 547 489 521 1557 519 

Total 3928 3864 3607 11399 3800 

Rerata 436 429 401 1267 422 

 

Suhu (°C)  
Waktu (menit) Total 

Suhu 

Rerata 

Suhu 15 20 25 

17 953 1335 1380 3668 408 

15 970 1347 1454 3771 419 

13 1026 1377 1557 3960 440 

Total 

Waktu 
2949 4059 4391 

  

Rerata 

Waktu 
328 451 488 
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Lampiran 6. Perhitungan ANOVA (Analysis of 

Variance) Lama Penyadaran Udang 

Galah 

a. Pehitungan Derajat Bebas 

DbK = r-1 = 3-1 = 2 

DbS = a-1 = 3-1 = 2 

DbW= b-1 = 3-1 = 2 

DbSW= (a-1) x (b-1) = (3-1) x (3-1) = 4 

DbG = (ab-1)(r-1) = (9-1)(2) = 16 

DbT = (abr)-1 = (27)-1 =26 

b. Perhitungan Faktor Koreksi 

FK = (11399)2/(3x3x3) = 4812488,9 

JK T = (291) 2+( 343) 2+( 319) 2+......+( 521) 2- 

4812488,9= 152574 

JK S =
                       

 
   4812488,9 =  

4873,8519 

JKW = 
                       

 
   4812488,9  

=  126729,19 

JK SW = 
                                

 
   

4812488,9 - 4873,8519-    126729,19= 

1679,037 

JK K = 
                        

 
   4812488,9 = 

6414,2963 

JK G = 152574 - 4873,8519 - 126729,19 - 

1679,037 - 6414,2963 = 12878 

c. Perhitungan Kuadran Tengah 

KT K = 
   

 
 = 

        

 
 = 3207,14 

KT W = 
   

 
 = 

         

 
 = 63364,6 

KT S = 
   

 
 = 

       

 
 = 2436,92 
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KT SW = 
    

 
 = 

       

 
 = 419,75 

KT G = 
   

 
 = 

        

 
 = 804,85 

d. Perhitungan Fhitung 

Fhitung K = 
   

   
 = 

    

      
 = 4,0856 

Fhitung W = 
   

   
 = 

     

      
 = 64,0969 

Fhitung S = 
   

   
 = 

    

      
 = 31,6247 

Fhitung SW = 
    

   
 =

    

    
  = 4,8579 

 

Keterangan: 

a = JumlahFaktor S 

b = Jumlah Faktor W 

r =Jumlah Kelompok 
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan ANOVA (Analysis of 

Variance) uji Lama Penyadaran Udang Galah 

SK dB JK KT 

F 

hitung F5% F1% Notasi 

Kelom 

pok 2 6414,296 3207,14 3,98 3,63 6,22 tn 

Waktu 2 126729,18 63364,6 78,73 3,63 6,22 ** 

Suhu 2 4873,85 2436,92 3,03 3,63 6,22  tn 

Suhu* 

Waktu 4 1679,04 419,75 0,52 3 4,77  tn 

Galat 16 12877,70 804,85         

Total 26   
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Nilai DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) pada Lama 

Penyadaran Udang Galah 

 
2 3 4 5 

Nilai 

Jarak 3 3,15 3,23 3,3 

KTG 804,8565 804,8565 804,8565 804,8565 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 49,1383 51,5952 52,9055 54,0521 

 
6 7 8 9 

Nilai 

Jarak 3,34 3,37 3,39 3,41 

KTG 804,8565 804,8565 804,8565 804,8565 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 54,7073 55,1987 55,5262 55,8538 

Rumus nilai DMRT = Nilai Jarak x 
√   

 
 

Waktu 
(menit) 

Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

15 327,667 376,8049 a 

20 451,000 502,5952 b 

25 487,889 
 

b 
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Lampiran 9. Tabel Uji Ketahanan Hidup Udang Galah 

Perlakuan 

Ketahanan Hidup Udang Galah 

(%) Total rerata 

Ulangan1 Ulangan2 Ulangan3 

17°C,15menit 80 60 40 180 60 

17°C,20menit 80 80 60 220 73 

17°C,25menit 80 60 60 200 67 

15°C,15menit 100 100 80 280 93 

15°C,20menit 100 80 80 260 87 

15°C,25menit 80 80 60 220 73 

13°C,15menit 80 100 60 240 80 

13°C,20menit 80 60 60 200 67 

13°C,25menit 60 60 40 160 53 

Total 740 680 540 1960 653 

rerata 82 76 60 218 73 

 
   

  
Suhu (°C)  

Waktu (menit) Total 

Suhu 

Rerata 

Suhu 15 20 25 

17 180 220 200 600 200 

15 280 260 220 760 253 

13 240 200 160 600 200 

Total 

Waktu 
700 680 580     

Rerata 

Waktu 
233 227 193   
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Lampiran 10. Perhitungan ANOVA (Analysis of 

Variance) Ketahanan Hidup 

Udang Galah 

a. Pehitungan Derajat Bebas 

DbK = r-1 = 3-1 = 2 

DbS = a-1 = 3-1 = 2 

DbW= b-1 = 3-1 = 2 

DbSW= (a-1) x (b-1) = (3-1) x (3-1) = 4 

DbG = (ab-1)(r-1) = (9-1)(2) = 16 

DbT = (abr)-1 = (27)-1 =26 

 

b. Perhitungan Faktor Koreksi 

FK = (1960)2/(3x3x3) = 4812488,9 

JK T = (80) 2+( 60) 2+( 40) 2+......+( 40) 2- 

4812488,9 

= 7319 

JK S =
                    

 
   4812488,9 =  

1896,296 

JKW = 
                    

 
   4812488,9 

=  126729,19 

JKSW=
                             

 
   

4812488,9 - 1896,296 - 126729,19 

 = 1037,037 

 

JK K = 
                    

 
   4812488,9 

= 2340,741 

JK G = 7319 - 2340,741- 1896,296 - 

126729,19- 1037,037 = 1126 

c. Perhitungan Kuadran Tengah 

KT K = 
   

 
 = 

      

 
 = 1170,37 
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KT W = 
   

 
 = 

     

 
 = 459,26 

KT S = 
   

 
 = 

      

 
 = 948,15 

KT SW = 
    

 
 = 

       

 
 = 259,26 

KT G = 
   

 
 = 

      

 
 = 70,37 

d. Perhitungan Fhitung 

Fhitung K = 
   

   
 = 

       

     
 = 16,6316 

Fhitung W = 
   

   
 = 

      

     
 = 6,5263 

Fhitung S = 
   

   
 = 

      

     
 = 13,4737 

Fhitung SW = 
    

   
 =

      

     
  = 3,6842 

 

Keterangan: 

a = JumlahFaktor S 

b = Jumlah Faktor W 

r =Jumlah Kelompok 

 

Lampiran 11. Hasil Perhitungan ANOVA 

(Analysis of Variance) Uji 

Ketahanan Hidup Udang Galah 

SK dB JK KT 

F 

hitung F5% F1% Notasi 

Kelom 

pok 2 2340,7 1170,37 16,6316 3,63 6,22 tn 

Waktu 2 918,5 459,26 6,5263 3,63 6,22 ** 

Suhu 2 1896,3 948,15 13,4737 3,63 6,22 ** 

Suhu* 

Waktu 4 1037,04 259,26 3,6842 3 4,77 * 

Galat 16 1125,9 70,37         

Total 26   
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Lampiran 12. Hasil Perhitungan Nilai DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 

pada Ketahanan Hidup Udang 

Galah 

  2 3 4 5 

Nilai 

Jarak 3 3,15 3,23 3,3 

KTG 70,3704 70,3704 70,3704 70,3704 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 14,5297 15,2561 15,6436 15,9826 

  6 7 8 9 

Nilai 

Jarak 3,34 3,37 3,39 3,41 

KTG 70,3704 70,3704 70,3704 70,3704 

r 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

DMRT 5% 16,1764 16,3217 16,4185 16,5154 

 

Rumus nilai DMRT = Nilai Jarak x 
√   

 
 

 

Suhu 
(°C) 

Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

13 21,48148148 24,4815 a 

17 25,18518519 28,1852 b 

15 25,92592593  
b 
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Waktu 
(menit)  

Rerata 
Nilai Uji 
DMRT 

Notasi 

25 66,66667 81,1963 a 

20 66,66667 81,9228 a 

15 84,44444   b 

 

 

 

Perlakuan Rerata 
Nilai 
Uji 

DMRT 
Notasi 

13°C,25menit 53 67,863 a 

17°C,15menit 60 75,2561 ab 

13°C,20menit 67 82,3103 ab 

17°C,25menit 67 82,6493 ab 

15°C,25menit 73 89,5097 bc 

17°C,20menit 73 89,655 bc 

13°C,15menit 80 96,4185 bcd 

15°C,20menit 87 103,182 cd 

15°C,15menit 93   d 
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Lampiran 13. Dokumentasi 

  
Pengambilan sampel   Wadah persiapan 

 

   

 

 

 

 

 

  Sampel udang galah   Penimbangan sampel 

  

 

 

 

 

 

 

Media serbuk kayu           Pendingin 

kemasan 

 

 

 

 

 

 

 

                       Mesin Pendingin         Pengemasan udang galah 
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                         Pemingsanan udang galah         Penibunan dengan serbuk kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indikator suhu           Penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pembongkaran       Penyadaran udang 
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Lampiran 14. Gambar Teknik Mesin Pendingin 
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Lampiran 6 Spesifikasi Mesin Pendingin 

Dimensi 60 cm x 40 cm x 46 cm - 

Box Penampungan 30 cm x 40 cm x 35 cm - 

Box watercooling 30 cm x 40 cm x 35 cm - 

Tegangan Kerja 12 V - 

Thermo Electric 

Cooler 

TEC1-12706 Pmax = 91,2 W 

V = 0 – 15,2 V ⁓ DC 

I  = 0 – 6 A 

Thermostat digital - V : 12 V 

T : -50 / 110 °C 

Akurasi 0.1 °C 

Pompa  - P : 60 - 65 W 

V : 12 V 

I : 7,02 A 

Tekanan maks : 0,5 

MPa 

Aerator - V : 220 V⁓ AC 

P : 3 W 

Fan - V : 12 V  

 I : 0, 25 A 
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