
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim beriklim tropis yang tersusun oleh 

belasan ribu pulau dan kepulauan, tersebar di setiap khatulistiwa dan terletak di 

antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua Samudra Pasifik dan Hindia. 

Sebagai negara kepulauan dengan media kehidupan air asin (laut) yang lebih luas 

(70%) dibandingkan total luas media terestrialnya (30%), Indonesia memiliki 

keanekaragaman jenis biota laut yang luar biasa mulai dari fauna laut, alga, flora, 

hingga mikroba. Namun, kekayaan jenis biota terestrial relatif lebih lengkap 

informasinya dibandingkan dengan biota laut. Menurut Bappenas (2016) dalam 

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (2015-2020) menyatakan bahwa 

eksplorasi dan ekspedisi masih sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan 

keberadaan dan potensi biota laut Indonesia terlebih untuk kawasan Indonesia 

bagian Timur seperti Sulawesi. 

Salah satu kepulauan yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara (bagian 

timur Indonesia) yang terkenal memiliki luas wilayah lautan lebih besar daripada 

daratan adalah kepulauan Wakatobi. Kepulauan Wakatobi merupakan kepulauan 

yang memiliki luas wilayah 1.390.000 ha yang terdiri dari 97% lautan dan 3% 

daratan dan terletak di “Coral Tri-Angle” pusat segitiga terumbu karang dunia. 

Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau ini menjadikan 

Wakatobi sebagai kepulauan yang memiliki keanekaragaman jenis biota laut yang 

sangat tinggi (Marraskuranto, 2010). Berbagai biota laut yang terdapat di 
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kepulauan Wakatobi antara lain penyu laut, spons, terumbu karang, lamun, ikan, 

dan beberapa biota laut dari filum Sipuncula yang memberikan manfaat untuk 

kehidupan masyarakat di sekitarnya karena beberapa di antaranya dapat dijadikan 

sebagai sumber bahan pangan, kesehatan, energi maupun memberikan jasa 

ekosistem yang fungsinya sulit untuk digantikan.   

Masyarakat di Indonesia mengenal Sipuncula dengan nama cacing laut atau 

cacing kacang (peanut worm) yang diketahui memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan dalam bidang pangan. Cacing laut jenis Siphonosoma australe-

australe biota yang biasa dinamakan dengan “Honingka” oleh masyarakat pesisir 

Sombu kepuluan Wakatobi merupakan cacing laut yang memiliki bentuk tubuh 

yang besar dengan panjang sekitar 12-35 cm. Selanjutnya menurut Cutler (1994) 

cacing ini dapat ditemukan di perairan tenang, daerah berlumpur dan berpasir, 

dalam lubang tidak permanen, dalam cangkang siput, atau dalam celah karang. 

Penelitian potensi cacing laut sebagai bahan alami dilakukan oleh Silaban 

dan Nanlohy (2011) terhadap cacing laut sia-sia (Sipuncula sp.) dari Perairan 

Nalahia yang menyatakan bahwa cacing tersebut memiliki kandungan protein 

tertinggi sebesar 16,88-17,13%. Juga Zhang dan Zi (2011) menyebutkan bahwa di 

Cina cacing laut telah lama digunakan sebagai obat tradisional dalam mengobati 

penyakit turberkulosis, pengatur fungsi lambung dan limpa, serta pemulihan 

kesehatan yang disebabkan oleh berbagai patogen. Penelitian yang dilakukan 

baru-baru ini oleh Leiwakabessy, dkk (2017) menyatakan bahwa cacing laut 

Sipunculus nudus dari perairan kabupaten Raja Ampat dan Manokwari memiliki 

komposisi kimia yang bermanfaat bagi tubuh manusia seperti protein sebanyak 
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82,46%. Menurut Silaban (2012) kandungan gizi cacing laut pada setiap perairan 

berbeda-beda tetapi memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan fungsional. Kandungan yang terdapat pada 

cacing laut yakni protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang hampir 

setara dengan kandungan gizi pada ikan.  

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui observasi dan 

wawancara terhadap keberadaan cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) dan perilaku masyarakat pesisir Sombu Kepualauan Wakatobi terhadap 

pemanfaatan cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) diperoleh data 

bahwa hasil observasi menunjukkan sedimen secara visual tipe substrat pada 

lokasi tempat cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) meliang adalah 

pasir, pasir berbatu, dan pasir yang memiliki lamun, selain itu ditemukan banyak 

cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) yang diambil oleh masyarakat 

dengan cara menggali pasir dengan menggunakan alat bantuan berupa linggis. 

Sedangkan hasil wawancara menjelaskan bahwa cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) dikonsumsi oleh masyarakat sebagai variasi makanan selain 

ikan yang juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Sebagaimana petikan 

wawancara dengan salah satu masyarakat setempat seperti berikut: “Oh iya, saya 

biasa mengkonsumsi cacing ini sebagai lauk, biasanya cacing ini saya makan 

mentah atau dikeringkan dulu, kadang-kadang saya masak atau saya tumis”, 

“Kalau makan cacing ini badan terasa segar, sehat dan tidak ada efek 

sampingnya (keracunan)”, “Jika rajin mengkonsumsi cacing ini jarang ada 

penyakit (terhindar dari penyakit)” (W.T/R.1/VII/2017). Di sisi lain, masyarakat 
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setempat belum mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalamnya, serta 

penelitian terkait kandungan gizi cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) di kepulauan tersebut. 
 

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) dengan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kandungan Gizi Cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) yang Berpotensi sebagai Sumber Pangan 

Masyarakat Pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi” dan draft hasil penelitian ini 

digunakan sebagai bahan sumber belajar biologi dalam bentuk poster pada materi 

Biologi tentang Peranan Invertebrata bagi Kehidupan untuk siswa SMA kelas X 

semester I. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana deskripsi morfometrik Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) yang ada di Pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi 

Sulawesi Tenggara? 

1.2.2 Bagaimana kandungan gizi cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) basah dan kering yang berpotensi sebagai sumber pangan 

masyarakat Pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara?  
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1.2.3 Bagaimana draft isi poster hasil penelitian ini untuk dapat digunakan 

sebagai bahan sumber belajar Biologi pada materi Peranan Invertebrata 

bagi Kehidupan untuk siswa SMA kelas X semester I? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan hasil pengukuran morfometrik Cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) yang ada di Pesisir Sombu Kepulauan 

Wakatobi Sulawesi Tenggara 

1.3.2 Menganalisis kandungan gizi cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) basah dan kering yang berpotensi sebagai sumber pangan 

masyarakat Pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara. 

1.3.3 Menganalisis draft isi poster hasil penelitian ini yang digunakan sebagai 

bahan sumber belajar Biologi pada materi Peranan Invertebrata bagi 

Kehidupan untuk siswa SMA kelas X semester I.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 
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Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar dalam bidang kajian mengenai gizi yang 

dikandung oleh hewan invertebrata yaitu cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe). Penelitian ini dapat dikaitkan 

dengan materi pada tingkat SMA kelas X semester 1 sesuai dengan 

kompetensi dasar mengenai peranan invertebrata bagi kehidupan. 

2. Bagi Pendidikan 

Menambah khasanah keilmuan mengenai cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pangan bergizi dan juga dapat digunakan sebagai terapan 

keilmuan pada mata kuliah Invertebrata, Zoologi, Ilmu Pangan, Ilmu 

Perikanan, dan Ilmu Kelautan. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi masyarakat terkait pemanfaatan biota laut 

yaitu cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) yang dapat 

dijadikan bahan pangan bergizi karena memiliki kandungan gizi yang 

baik jika dikonsumsi oleh tubuh, juga sebagai nilai tambah dalam 

peningkatan atau pengembangan pemanfaatan secara optimal sebagai 

produk pangan berbentuk kuliner bagi seluruh lapisan masyarakat 

khususnya masyarakat pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti 

terkait analisis kandungan gizi pada biota laut khususnya cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) di Kepulauan Wakatobi. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Morfometrik adalah perbandingan ukuran relative bagian-bagian tubuh 

organisme yang mencerminkan perbedaan morfologi antar individu dan 

data yang dihasilkan adalah data yang tidak terpisah atau continuous data 

(Suryawan, 2016). 

1.5.2 Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesehatan seseorang. 

Kandungan gizi merupakan substansi yang diperoleh dari bahan makanan 

dan digunakan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan 

tubuh seperti protein, lemak, vitamin, karbohidrat, mineral, dan air (Devi, 

2010). 

1.5.3 Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) merupakan hewan 

invertebrata yang temasuk dalam filum Sipuncula yang dalam bahasa 

Indonesia biasa dinamakan sipun kulit (Nurhikma, 2017). 

1.5.4 Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik baik individu maupun 

dalam bentuk kelompok sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan kualitas belajar (Abdullah, 2012).  
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1.5.5 Poster adalaha media visual beruapa gambar pada selembar kertas yang 

berukuran besar yang berfungsi untuk menarik minat peserta didik 

terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan, mencari dukungan tentang 

suatu hal atau sebagai metode peserta didik untuk tertarik dan 

melaksanakan pesan yang terpampang dalam poster (Sadiman dkk., 2011). 

 

1.6 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan penelitian ini adalah: 

1.6.1 Morfometrik yang dideskripsikan adalah panjang total, berat total dan 

berat daging dari 75 sampel Cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe). 

1.6.2 Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari perairan Sombu, Desa Sombu, Kecamatan 

Wangi-Wangi, Kepulauan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1.6.3 Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan gizi cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) meliputi kadar protein, 

kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar serat dari cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) basah dan kering. 

1.6.4 Metode yang digunakan untuk menganalisis kandungan gizi cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) Analisis proksimat meliputi uji 

kadar air, kadar abu dan serat kasar dengan metode gravimetri (AOAC, 
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1970), uji kadar lemak menggunakan metode soxhlet (AOAC, 1970) dan 

uji kadar protein menggunakan metode kjeldahl (AOAC, 1970) yang 

dilakukan di Laboratorium Pengujian, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. 

1.6.5 Hasil penelitian berupa perbandingan kandungan kadar gizi cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) basah dan kering. 

1.6.6 Hasil penelitian ini akan dikembangkan menjadi bahan sumber belajar 

materi peranan invertebrata bagi kehidupan untuk kelas X SMA semester I 

pada sub materi Perananan hewan invertebrata dalam kehidupan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


