
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Gizi 

2.1.1.1 Definisi Gizi 

Gizi menurut Devi (2010) merupakan dialek bahasa Mesir yang berarti 

“makanan”. Gizi merupakan hasil terjemahan dari bahasa inggris nutrition, 

sementara nutrition juga biasa diterjemahkan menjadi “nutrisi”. Arti istilah gizi 

menurut Winarno (1993) adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup, 

untuk mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman 

guna mempertahankan hidup, pertumbuhan, bereproduksi, dan untuk 

menghasilkan energi.  

Kandungan gizi merupakan substansi yang diperoleh dari makanan asal 

tanaman dan hewan. Makanan atau pangan adalah bahan nutrisi yang digunakan 

tubuh untuk memelihara atau mempertahankan hidup, untuk pertumbuhan dan 

untuk perbaikan jaringan. Menurut Tranggono (1990) zat gizi atau unsur-unsur 

kimia tubuh adalah komponen pembangun tubuh manusia. Zat tersebut 

dibutuhkan untuk pertumbuhan, mempertahankan, dan memperbaiki jaringan 

tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi bagi tubuh. Pada 

umumnya zat gizi dibagi dalam lima kelompok utama yaitu karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, dan mineral. Sedangkan menurut beberapa ahli gizi seperti Devi 

(2010) menyatakan bahwa zat gizi terdiri dari 6 kelompok yaitu karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dimana air sendiri berfungsi dalam 

metabolisme makanan yang cukup penting walaupun air dapat diperoleh diluar 
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bahan makanan. Zat gizi tersebut dapat dibagi menjadi zat gizi organik dan 

anorganik. Zat gizi organik termasuk di dalamnya karbohidrat, lemak, protein, dan 

vitamin. Adapun zat gizi anorganik termasuk di dalamnya adalah mineral dan air. 

Tiga golongan zat gizi yang dapat diubah menjadi energi adalah karbohidrat, 

protein, dan lemak. Akan tetapi vitamin, mineral dan air diperlukan untuk 

membantu mengubah zat gizi tersebut menjadi energi atau menjadi sesuatu dalam 

biosintesis (Budiyanto, 2009). 

2.1.1.2 Kandungan Gizi 

Kandungan gizi dalam makanan adalah parameter yang penting bagi 

konsumen guna merencanakan, menyiapkan, dan mempertimbangkan pemilihan 

makanan yang akan dikonsumsinya. Gizi merupakan unsur-unsur kimia yang 

dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya dalam menghasilkan energi, 

mempertahankan, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh (Tranggono, 

1990). Menurut Hardinsyah (2012), kisaran distribusi energi gizi makro dari pola 

konsumsi penduduk Indonesia berdasarkan analisis data Riskesdas, 2010 adalah 

9-14% energi protein, 24-36% energi lemak, dan 54-63% energi karbohidrat.  

Di Indonesia kontribusi energi dari protein hewani terhadap total energi 

relatif rendah yaitu 4%, secara umum kondisi rentang asupan sumber energi 

(karbohidrat, lemak dan  protein) penduduk Indonesia ini menunjukkan rendahnya 

konsumsi protein dan cenderung tingginya konsumsi karbohidrat dan lemak, 

untuk itu pentingnya pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam makanan 

diperoleh penduduk disuatu tempat guna merencanakan, menyiapkan, dan 

mengonsumsi makanan yang seimbang (Budiyanto, 2009). Komposisi zat gizi 
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bahan makanan biasanya dinyatakan dalam bentuk kandungan protein, lemak, 

asam lemak, karbohidrat, vitamin, garam mineral, air, dan abu. 

1. Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Menurut Suhardjo (1992) Nama 

protein berasal dari bahasa Yunani (Greek) proteus yang berarti “yang pertama” 

atau “yang terpenting”. Seorang ahli kimia Belanda yang bernama Mulder, 

mengisolasi susunan tubuh yang mengandung nitrogen dan menamakannya 

protein, terdiri dari satuan dasarnya yaitu asam amino (biasa disebut juga unit 

pembangun protein).  

Menurut Andarwulan, dkk (2011) protein disusun oleh lebih dari 100 buah 

asam amino yang berikatan satu sama lain secara kovalen dan dalam urutan yang 

khas yang disebut ikatan peptide. Umumnya terdapat 20 jenis asam amino yang 

menyusun struktur protein, yang membedakan antara satu protein dengan protein 

lainnya adalah urutan dan jumlah asam amino yang menyusun protein tersebut. 

Pada proses pencernaan protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia. 

Protein terbentuk dari unsur-unsur organik  yang hampir sama dengan karbohidrat 

dan lemak yaitu terdiri dari unsur karbon (C), hydrogen (H) dan oksigen (O), akan 

tetapi keistimewaan lain dari protein ini adalah strukturnya yang mengandung  

nitrogen (N). Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan ada jenis 

protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. 
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Protein juga merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien, dimana 

tidak seperti bahan makronutrien lain (lemak dan karbohidrat), protein ini 

berperan lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada smber energi. 

Namun demikian apabila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini 

terpaksa dapat juga dipakai sebagai sumber energi. Kandungan energi protein 

rata-rata 4 kilokalori/gram atau setara dengan kandungan energi karbohidrat 

(Sudarmadji, 1989). 

1.1 Sumber Protein  

Protein dapat diperoleh baik dari sumber hewani maupun nabati. pada 

umumnya, makanan asal hewani mengandung lebih banyak protein dibandingkan 

dengan makanan asal nabati, walaupun beberapa sayuran seperti kedelai 

mempunyai kandungan protein yang tinggi (Sumantri, 2013). sumber protein 

hewani dapat berbentuk daging dan organ dalam seperti hati, apnkreas, ginjalm 

paru, jantung dan jeroan. Susu dan telur termasuk pada sumber protein hewani 

berkualitas tinggi. ikan, kerang-kerangan dan jenis udang merupakan kelompok 

sumber protein yang baik, karena mengandung sedikit lemak. sumber protein 

nabati termasuk sereal (gandum, gandum hitam, beras, jagung, jelai), kacang-

kacangan (kacang tanah, biji kering, kacang polong kering, kacang kedelai) dan 

biji-bijian (Winarno, 1992). 

1.2 Fungsi Protein 

Protein merupakan bahan dasar pembentuk sel-sel dan jaringan tubuh. 

Menurut Budiyanto (2009) protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan 

baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Pada masa pertumbuhan proses 
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pembentukan jaringan terjadi secara besar-besaran, pada masa kehamilan 

proteinlah yang membentuk jaringan janin dan pertumbuhan embrio. Protein juga 

mengganti jaringan tubuh yang rusak dan perlu dirombak. Fungsi utama protein 

bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan 

yang telah ada. Protein dapat juga digunakan sebagai bahan bakar apabila 

keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Selain fungsi 

tersebut, protein juga berfungsi sebagai: 

a) Enzim, hampir semua enzim menunjukkan daya katalik yang luar biasa, dan 

biasanya dapat mempercepat reaksi biologis seperti reaksi transportasi 

karbon dioksida hingga replikasi kromosom sampai beberapa juta kali. 

Sampai kini lebih dari seribu enzim dapat diketahui sifat-sifatnya dan 

jumlah tersebut masih terus bertambah. Protein besar peranannya terhadap 

perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. 

b) Alat pengangkut dan alat penyimpan, banyak molekul dengan berat molekul 

kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-

protein tertentu. 

c) Pengatur pergerakan, protein merupakan komponen utama daging, gerkan 

otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang berperan yaitu aktin 

dan myosin. Pergerakan flagella sperma disebabkan oleh protein (flagelin). 

d) Penunjang mekanis, kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang 

disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan 

mudah membentuk serabut. 
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e) Pertahanan tubuh, pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibody, yaitu 

suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat 

benda-benda asing yang masuk kedalam tubuh seperti virus, bakteri, dan 

sel-sel asing lain. 

f) Pengendalian pertumbuhan, protein ini bekerja sebagai reseptor (dalam 

bakteri) yang dapat mempegaruhi fungsi-fungsi DNA yang menagtur sifat 

dan karakter bahan. 

1.3 Akibat Kekurangan Protein 

Menurut Winarno (1993) kekurangan konsumsi protein akan menyebabkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Kwashiorkor adalah istiah yang digunakan oleh Cecily Wiliams bagi gejala 

yang sangat ekstrem yang diderita oleh bayi dan anak kecil akibat 

kekurangan konsumsi protein yang parah, meskipun konsumsi energi atau 

kalori telah mencukupi kebutuhan. 

b) Marasmus adalah istilah yang digunakan bagi gejala yang timbul bila anak 

menderita kekurangan energi (kalori) dan kekurangan protein. 

c) Busung lapar atau hunger oedem merupakan bentuk kurang gizi berat yang 

menimpa daerah minus, yaitu daerah miskin dan tandus yang timbul secara 

periodik pada masa paceklik, atau karena bencana alam seperti banjir, 

kemarau panjang, serta serangan hama tanaman. 

1.4 Akibat Kelebihan Protein 

Menurut Winarno (1993) mengonsumsi protein secara berlebihan tidak 

menguntungkan bagi tubuh. Kelebihan asam amino memberikan ginjal dan hati 
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yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan 

protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan ammonia darah, 

kenaikan ureum darah dan demam.  

2. Lemak 

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. 

Menurut Budiyanto (2009) lemak dan minyak merupakan zat makanan yang 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu lemak dan minyak 

juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat 

dan protein. Satu gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan 

karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kkal/gram. Lemak dalam makanan 

merupakan campuran lemak heterogen yang sebagian besar terdiri dari 

trigliserida. Trigliserida disebut lemak jika pada suhu ruang berbentuk padatan 

dan disebut  minyak jika pada suhu ruang berbentuk cairan. Trigliserida 

merupakan campuran asam-asam lemak, biasanya dengan panjang rantai karbon 

sebanyak 12 sampai 22 dengan jumlah ikatan rangkap dari 0 sampai 4. Dalam 

lemak makanan juga terdapat sejumlah kecil foffolid, sfingofolid, kolesterol dan 

fitosterol.  

Lemak dan minyak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan 

kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang 

disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih 

banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair 

(Winarno, 1992). Serta menurut Budianto (2009) hampir semua bahan pangan 
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banyak mendandung lemak dan minyak, terutama bahan yang berasal dari hewan 

serta jaringan lemak dalam jaringan hewan terdapat pada jaringan adiposa. 

1.1 Sumber Lemak 

Lemak dan minyak dapat bersumber dari bahan nabati atau hewani. Lemak 

atau minyak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yaitu bersumber dari 

tanaman seperti biji-bijian palawija, kulit buah tanaman tahunan, biji-bijian dari 

tanaman tahunan. Sumber lain adalah dari hewani yaitu susu hewan peliharaan 

berupa lemak susu, daging hewan peliharaan berupa lemak sapi, dari hasil laut 

berupa minyak ikan sardine dan sejenisnya. Komposisi atau jenis lemak dan sifat 

fisiko-kimia tiap jenis minyak berbeda-beda dan hasil ini disebabkan oleh 

perbedaan sumber, iklim, keadaan tempat tumbuh dan pengolahan (Budianto, 

2009). 

1.2 Fungsi Lemak 

Lemak dan minyak dalam bidang biologi dikenal sebagai salah satu bahan 

penyususn dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Dalam bidang gizi, 

lemak dan minyak merupakan sumber biokalori yang cukup tinggi nilai 

kilokalorinya yaitu sekitar 9 Kilokalori setiap gramnya. Juga merupakan sumber 

asam-asam lemak tak jenuh yang esensial yaitu linoleate dan linolat. Di samping 

itu lemak dan minyak juga merupakan sumber alamiah vitamin-vitamin yang 

terlarut dalam minyak yaitu A,D, E dan K. Pada ikan dan hewan laut lain lemak 

tidak membahayakan tubuh meskipun mengandung kadar lemak sekitar 0.1-2.2%. 

Lemak yang terkandung dalam hewan laut merupakan asam lemak tidak jenuh 

yang sangat dibutuhkan manusia (Sudarmadji, 1989). 
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Adapun fungsi lemak menurut Budianto (2009) terbagi menjadi dua fungsi, 

yaitu fungsi utama dan fungsi lainnya. 

a) Fungsi utama: sebagai penghasil energi, dimana tiap gram lemak 

menghasilkan sekitar 9 sampai 9,3 kalori, sebagai pembangun/pembentuk 

susunan tubuh, sebagai penghasil asam lemak esensial, dan sebagai pelarut 

vitamin A,D,E dan K. 

b) Fungsi lainnya: sebagai pengelumas di antara persendian, sebagai 

penangguh perasaan lapar sehubungan dengan dicernanya lemak lebih lama, 

sebagai pemberi cita rasa dan keharuman yang lebih baik pada makanan, 

sebagai agen pengemulsi yang akan mempermudah transpor substansi lemak 

keluar masuk melalui membrn sel, dan sebagai precursor dari protaglandiun 

yang berperan mengatur tekanan darah, denyut jantung dan lipolysis.  

1.3 Akibat Kekurangan Lemak 

Kurangnya lemak dapat menimbulkan pengurangan ketersediaan energi, 

karena energi harus terpenuhi maka terjadilah katabolisme atau perombakan 

protein, cadangan lemak yang semakin berkurang akan sangat berpengaruh 

terhadap berat badan, berupa penurunan berat badan (Winarno, 1993). 

1.4 Akibat Kelebihan Lemak 

Kelebihan lemak dapat menimbulkan obesitas yang merupakan faktor resiko 

dalam penyakit kardiovaskuler karena dapat menyebabkan hipertensi dan 

timbulnya diabetes. Selain itu, dapat menyebabkan sakit perut dan mulas 

utamanya pada anak-anak yang terlalu banyak mengonsumsi makanan yang 

mengandung lemak sehingga cenderung menyebabkan cepat haus dan banyak 
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minum yang dapat menyebabkan terjadinya emulsi, hal inilah yang diperkirakan 

sebagai penyebab mulas dan sakit perut (Winarno, 1993). 

3. Karbohidrat 

Menurut Andarwulan, dkk (2011) karbohidrat merupakan komponen bahan 

pangan yang merupakan sumber energi utama dan serat makanan yang 

memengaruhi proses fisiologi tubuh. Karbohidrat mempunyai sifat fungsional 

yang penting dalam proses pengolahan makanan, seperti bahan pengisi, pengental, 

penstabil emulsi, pengikat air, pembentukan rasa, aroma, tekstur (seperti sifat 

renyah, lembut dan pembentuk gel). Sedangkan menurut Sediaoetama (2012) 

karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang 

mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-

persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur-

unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), yang pada umumnya 

mempunyai rumus kimia Cn(H2O)n. Rumus ini memberi kesan zat carbon yang 

diikat dengan air (dihidrasi), sehingga diberi nama karbohidrat. Persamaan lain 

ialah bahwa ikatan-ikatan organik yang menyusun kelompok karbohidrat ini 

berbentuk polyalcohol.  

Jumlah karbohidrat mewakili gula, tepung, gum, dan selulosa merupakan 

bagian utama biomasa tanaman (di atas 75%), tetapi terdapat dalam jumlah yang 

sangat kecil pada hewan, dalam bentuk glikogen, gula dan derivate-derivatnya 

(Zonneveld, 1991). Karbohidrat yang terdapat di dalam makanan pada umumnya 

hanya tiga jenis, ialah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Mono dan 
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disakarida terasa manis, sedangkan polisakarida tidak mempunyai rasa (tawar). Di 

dalam bahan makanan hewani polisakarida dapat dicerna dan disebut glikogen. 

3.5 Sumber Karbohidrat 

Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serelia, umbi-umbian kacang-

kacangan kering dan gula. Hasil olah bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, 

tepung-tepungan, selai, situp dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah tidak 

banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian, seperti wortel dan bit serta 

kacang-kacangan relative lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayur 

dan daun-duanan. Bahan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, susu 

dan bahan hewani lainnya sedikit sekali mengandung karbohidrat. Sumber 

karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah 

beras, jagung, ubi, singkong, talas dan sagu (Winarno, 1993). 

3.6 Fungsi Karbohidrat  

Menurut Budianto (2009) dalam konteks ilmu gizi karbohidrat mempunyai 

fungsi yang cukup banyak, diantaranya adalah: 

a) Sebagai sumber energi utama (1 gram = 4 kalori), 

b) Ikut terlibat dalam metablolisme lemak (terkait dengan sintesis lemak), 

c) Menghemat protein (protein spatter). Jika asupan karbohidrat mencukupi 

tubuh akan terhindar dari glukoneogenesisi asam amino, 

d) Glukosa sebagai sumber energi utama bagi otak dan sistem syaraf, 

e) Sebagai energi cadangan dalam bentuk glikogen (glikogenesis) yang 

disimpan di hati dan otot, 
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f) Serat berfungsi memperbaiki kinerja peristaltik usus dan pemberi muatan 

pada sisa makanan, punya efek hipolipidemik, efek hipoglikemik dan lain 

sebagainya. 

3.7 Akibat Kekurangan dan Kelebihan Karbohidrat 

Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan glukoneogenesis, yaitu suatu 

reaksi pembentukan karbohidrat bukan dari glikogen akan tetapi dari lemak (asam 

lemak dan gliserol) dan dari protein (asam amino). Apabila peristiwa tersebut 

berlangsung terus tanpa suplai karbohidrat yang cukup, lemak tubuh akan terpakai 

dan protein yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan jadi berkurang. 

Akibatnya, tubuh semakin kurus dan menderita Kurang Energi Protein (KEP). 

Sebaliknya kelebihan konsumsi karbohidrat menyebabkan suplai energei berlebih. 

Energi yang berlebih tersebut akan disintesis menjadi lemak tubuh, sedangkan 

lemak yang telah tersedia dalam tubuh tidak terpakai untuk energi. Akibatya, 

pertumbuhan lemak terus terjadi dan mengakibatkan kegemukan atau obesitas. 

Efek dari obesitas adalah timbulnya penyakit degenetratif, seperti hipertensi, 

jantung coroner, diabetes dan stroke (Sudarmadji, 1989). 

3.8 Serat Kasar 

Serat kasar adalah bagian dari karbohidrat yang telah dipisahkan dengan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dengan cara analisis kimia sederhana 

(Nurwidyastuti, 2009). Serat kasar merupakan bagian pangan yang tidak dapat 

dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar 

serat kasar yaitu asam sulfat (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH). Serat kasar 

sangat penting ditentukan dalam penilaian kualitas bahan makanan, karena adanya 
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angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai gizi bahan makanan tersebut. 

Peran utama dari serat dalam makanan adalah kemampuannya mengikat air, 

selulosa dan pektin. Dengan adanya serat, membantu mempercepat sisa-sisa 

makanan melalui saluran pencernaan untuk disekresikan keluar. Tanpa bantuan 

serat, feses dengan kandungan air rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran 

usus dan mengalami kesukaran melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar 

karena gerakan-gerakan peristaltic usus besar menjadi lebih lamban. Selain itu, 

menurut Budianto (2009), fungsi serat adalah mencegah adanya penyerapan 

kembali asam empedu, kolesterol dan lemak, sehingga serat dikatakan mempunyai 

efek hipolipidemik (hipokolesterolemik) yang sangat bermanfaat bagi diet 

penderita hiperkolerterolemia yang dapat berkembang menjadi aterosklerosis dan 

gangguan fungsi jantung. 

4. Air 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia 

dan fungsinya tak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air dalam tubuuh 

merupakan unsur esensial karena semua sel membutuhkan sumber energi agar 

dapat tetap hidup dan melakukan fungsi khusus. Fungsi air beberapa diantaranya 

ialag sebagai bahan yang berperan pada proses metabolism bahan gizi (misalnya 

pada glikolisis dan glikogenesis), sebagai alat transportasi zat gizi seperti darah 

mengandung 90-95% air dan sebagai komponen jaringan tubuh dan memberi 

bentuk. Jaringan yang metabolismenya paling aktif mengandung air terbanyak, 

misalnya otot. Air dalam tubuh orang dewasa terdapat sekitar 60% komponen 

terbesar dalam struktur tubuh manusia, kurang lebih 60-70 % berat dari berat 
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badannya (±47 liter). Tubuh memperoleh air secara eksogen dan endogen. Air 

eksogen yaitu air yang berasal dari luar, diperoleh dari air yang diminum dan air 

bersama dengan makanan sedangkaan air endogen berarti air yang diperoleh dari 

dalam tubuh sendiri berasal dari hasil oksidasi berbagai nutrient dalam tubuh 

(Budianto, 2009). Selain itu air juga salah satu karakteristik yang sangat penting 

pada bahan makanan, karena air memberikan pengaruh terhadap penampakan cita 

rasa dan tekstur (Winarno, 1993).  

5. Mineral 

Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian enzim dan 

sangat penting dalam pengendalian komposisi cairan tubuh 65% adalah air dalam 

bobot tubuh. Mineral merupakan konstituen esensial pada jaringan, lemak, cairan 

dan steletan. Steletan mengandung minera tubuh dalam proporsi yang besar. 

Mineral yang terlibat dalam berbagai proses yaitu kalsium, fosfor, besi, iodium, 

floor, natrium, kalium, khlor, magnesium, tembaga, zink dan kobalt dimana 

kesemuanya memiliki fungsi yang baik bagi tubuh (Budianto, 2009). 

Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat berupa dua macam garam 

yaitu garam organic dan anorganik. Garam organik misanya garam-garam asam 

mallat, oksalat, asetat, pektat. Sedangkan garam anorganik antara lain dalam 

bentuk garam fosfat, karbonat, khlorida, sulfat dan nitrat (Sudarmadji, 1984). 

Budianto (2009) mineral dalam tubuh memiliki fungsi sebagai berikut: mineral 

merupakan konstituen tulang dan gigi, yang memberikan kekuatan serta iriditas 

kepada jaringan tersebut misalnya: Fe, P Mg. Selanjutnya, mineral membentuk 

garam-garam yang dapat larut dan dengan demikian mengendalikan komposisi 
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cairan tubuh. Serta mineral turut membangun enzim dan protein dan merupakan 

bagian dari asam amino misalnya cysteine. Menurut Winarno (1992) mineral 

dalam makanan ditentukan dengan pengabuan atau insinerasi (pembakaran), 

selama proses pemabakaran bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya 

tetap yang disebut abu. Menurut Andarwulan (2011) kadar abu dapat digunakan 

sebagai penentu mutu bahan pangan terkait kadar mineral. Mineral dalam pangan 

secara alami mungkin terdapat dalam pangan atau merupakan kontaminan yang 

berasal dari lingkungan habitat tumbuhnya atau berasal dari peralatan proses yang 

terbuat dari logam. 

  

2.1.1.3 Analisa Proksimat 

Analisa proksimat merupakan pengujian kimiawi untuk mengetahui 

kandungan gizi suatu bahan baku pangan atau pakan  yang terdiri dari kadar air, 

kadar abu, karbohidrat, serat kasar, protein serta lemak (Nursiam, 2012). Pada 

umumnya tujuan dari analisis bahan gizi dalam makanan menurut Budiyanto 

(2009) antara lain: 

a. Untuk menguraikan dan menentukan jumlah dan jenis komposisi 

keseluruhan bahan kemudian memastikan berapa kadarnya, sehingga dapat 

ditentukan kualitas nilai gizi pada bahan makanan. 

b. Menentukan komponen bahan sehingga dapat dipakai sebagai patokan 

menyusun menu sehari-hari pada umumnya atau dapat dijadikan diet 

khusus. 
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c. Menentukan ada tidaknya bahan ikatan atau bahan tambahan dalam satu 

bahan makanan. 

d. Untuk mendeteksi bahan metabolit yang beracun. 

e. Mengikuti terjadinya perubahan-perubahan bahan, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif selama prosesing untuk tujuan pengawasan proses 

(process control) ataupun pengawasan mutu (quality control).  

Prosedur yang digunakan dalam analisa proksimat berdasarkan prosedur 

resmi oleh AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Adapun analisis 

proksimat yang dilakukan meilputi uji kadar air, kadar abu dan serat kasar dengan 

metode gravimetric (AOAC, 1970), uji kadar lemak menggunakan metode soxhlet 

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

1970). 

1. Analisis Kadar Air 

Analisis kadar air dengan metode gravimetri adalah metode analisis yang 

memiliki tingkat ketelitian tinggi, tetapi pada umumnya memerlukan perlakuan 

yang relatif lama dan pengerjaan kebanyakan bersifat manual. Penentuan kadar air 

dengan gravimetri pada analisis ini ialah penetapan kuantitas atau jumlah atau 

kadar sampel melalui perhitungan berat sampel (Andarwulan dkk, 2011). Prinsip 

pada uji kadar air adalah kehilangan bobot pada pemanasan 105
 o

C dianggap 

sebagai kadar air yang terdapat pada sampel. Menurut Muchtadi (2015) alat-alat 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain cawan porselin, timbangan, oven, 

dan desikator dimana pengamatan dilakukan dengan menggunakan cawan yang 

dikeringkan terlebih dahulu dalam oven selama 30 menit, cawan didinginkan 
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dalam desikator kemudian ditimbang. Bahan sebanyak 5 gram ditimbang dalam 

cawan yang selanjutnya dikeringkan dalam oven bersuhu 100-102
0
C selama 2-4 

jam atau sampai mendapatkan berat yang konstan. Cawan kemudian didinginkan 

dalam desikator kemudian ditimbang. Analisis kadar air dengan metode oven 

didasarkan atas berat yang hilang, oleh karena itu bahan seharusnya mempunyai 

kestablian panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah 

menguap. 

2. Analisis Kadar Abu 

Abu merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi 

komponen organik bahan pangan. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan 

kandungan mineral yang terdapat dalam bahan tersebut, kemurnian, serta 

kebersihan suatu bahan yang dihasilkan (Tranggono, 1990). Menurut Andarwulan, 

dkk (2011) abu dalam bahan dibedakkan menjadi abu total, abu terlarut dan abu 

tak terlarut. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang digunakan 

untuk mengevaluasi nilai gizi suatu bahan pangan. Prinsip pada proses pengabuan 

adalah pembakaran atau pengabuan bahan-bahan organik yang diuraikan menjadi 

air (H2O) dan karbondioksida (CO2), tetapi zat anorganik tidak terbakar. Zat 

anorganik inilah yang disebut abu. Abu dalam bahan ditetapkan dengan 

menimbang residu/endapan hasil pembakaran komponen bahan organik pada suhu 

sekitar 550
0
C. 

3. Analisis Kadar Lemak 

Analisa kadar lemak pada suatu bahan dapat memberikan informasi 

mengenai ketersediaan lemak yang dapat kita aplikasikan untuk berbagai 
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kebutuhan. Salah satu metode analisis kadar lemak yaitu metode ekstraksi 

Soxhlet. Metode ini merupakan metode resmi yang digunakan secara 

internasional, dan metode ini merupakan metode analisis kadar lemak secara 

langsung dengan cara membakar lemak dari bahan dengan pelarut organik seperti 

heksana, petroleum eter dan dietil eter. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari 

bahan dapat ditimbang dan dihitung persentasenya. Jumlah lemak per berat bahan 

yang diperoleh menunjukkan kadar lemak kasar (crude fat) artinya semua yang 

terlarut oleh pelarut tersebut dianggap lemak misalnya vitamin larut lemak seperti 

vitamin A, D, E, dan K (Andarwulan dkk, 2011). 

4. Analisis Kadar Protein 

Kadar protein pada bahan dan produk pangan dapat ditentukan dengan 

berbagai jenis metode analisis. Salah satu metode analisis protein yang sering 

digunakan adalah metode Kjeldahl. Metode Kjeldahl digunakan untuk 

menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, 

karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogen total yang ada pada 

sampel. Kandungan protein dapat dihitung dengan mengasumsikan rasio tertentu 

antara protein terhadap nitrogen untuk ptoduk tertentu yang dianalisis. Karena 

unsur nitrogen bukan hanya berasal dari protein, maka metode ini umumnya 

didasarkan pada asumsi bahwa kadar nitrogen di dalam protein adaah sekitar 16%. 

Oleh karena itu, untuk mengubah dari kadar nitrogen ke dalam protein, sering 

digunakan angka faktor konversi sebesar 100/16 atau 6,25 (Andarwulan dkk, 

2011). Winarno (1992) menyatakan bahwa dengan mengalikan hasil analisis 

tersebut dengan angka konversi 6,25 diperoleh nilai protein dalam bahan makanan 
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itu. Angka 6,25 berasal dari angka konversi serum albumin yang biasanya 

mengandung 16% nitrogen. 

Dalam penetapan protein Kjeldahl, sampel yang akan dianalisis harus 

dihancurkan (destruksi) dahulu secara sempurna, sehingga seluruh karbon dan 

hydrogen teroksidasi dan nitrogen diubah menjadi ammonium sulfat. Proses 

penghancuran ini dilakukan dengan menambahkan asam kuat pekat (asam sulfat) 

ke dalam contoh dan proses pemanasan pada suhu tinggi, sehingga dihasilkan 

larutan berwarna jernih yang mengandung ammonium sulfat. Untuk mempercepat 

proses penghancuran ini, ditambahkan juga katalisator. Selanjutnya ammonium 

sulfat dinetralkan dengan menggunakan alkali pekat dan didestilasi, distilat 

ditampung ke dalam beaker yang berisi larutan asam borat. Ion boart ini kemudian 

dititrasi dengan menggunakan asam standar (Andarwulan dkk, 2011). 

Dalam analisis juga diperlukan contoh blanko yang akan digunakan 

sebagai faktor koreksi dalam perhitungan kadar protein. Dari penjelasan diatas, 

maka prosedur Kjeldahl dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu (a) tahap 

penghancuran (destruksi), (b) netralisasi dan destilasi, dan (c) titrasi. Hasil yang 

diperoleh merupakan kandungan protein kasar disebabkan nitrogen yang terukur 

bukan hanya dari protein tetapi juga dari komponen non-protein yang 

mengandung nitrogen (Andarwulan dkk, 2011). Walaupun demikian, cara ini kini 

masih digunakan dan dianggap cukup teliti untuk pengukuran kadar protein dalam 

bahan makanan (Winarno, 1992). Hasil kadar air dalam suatu bahan pangan dapat 

berbeda-beda, Georgiev et al., (2008) menyatakan bahwa perbedaan kandungan 

protein daging dari suatu organisme dipengaruhi oleh sifat dari protein yang tidak 
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stabil. Jika kadar air semakin tinggi maka semakin rendah kadar proteinnya. Ika 

(2011) menyatakan bahwa perbedaan kadar protein suatu organisme disebabkan 

karena adanya proses pengolahan yang dilakukan, jenis makanan, ukuran tubuh 

serta adanya perbedaan tingkat kadar air yang berbeda-beda dari setiap jenis 

hewan.  

5. Analisis Serat Kasar 

Serat kasar adalah bagian dari karbohidrat yang telah dipisahkan dengan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dengan cara analisis kimia sederhana 

(Nurwidyastuti, 2009). Berbagai metode telah banyak dikembangkan untuk 

menentukan kandungan serat kasar dalam pangan. Diantaranya metode gravimetri 

yaitu dengan perbandingan berat sampel. Prinsip analisis kadar serat kasar adalah 

menghilangkan semua bahan yang terlarut dalam asam dengan pendidihan dengan 

asam sulfat bahan yang larut dalam alkali dihilangkan dengan pendidihan dalam 

larutan sodium alkali. Residu yang tidak larut adalah serat kasar.. 

 

2.1.1.4 Nilai Pentingnya Analisis Kandungan Bahan Gizi 

Menurut Budiyanto (2009) nilai pentingnya analisis kandungan bahan gizi 

tergantung pada sedikit banyaknya zat gizi atau makanan yang dikonsumsi harus 

mengandung kalori, lemak, protein, mineral, vitamin harus memenuhi pola-pola 

makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, diantaranya: 

1. Makanan tersaji dalam keadaan cukup higienis tidak mengandung kuman 

penyakit, zat-zat beracun/toksin) yang dapat mengandung kuman penyakit, 

yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seseorang. 
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2. Makanan cukup mengandung kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 

3. Makanan mudah dicerna oleh alat-alat pencernaan. 

4. Penyaluran makanan disesuaikan oleh sifat-sifat fisik dan kimia dari 

masing-masing bahan makanan. 

5. Makanan dihidangkan dalam keadaan yang tepat dan baik, artinya dalam 

suhu yang tidak terlalu tinggi/terlalu rendah.  

Berdasarkan pola-pola makanan tersebut, maka berbagai bahan makanan 

atau zat gizi mempunyai peranan penting dan manfaat untuk: 

a. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan. 

b. Mengganti sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam tubuh dengan 

cara menjaga cairan di dalam tubuh. 

c. Memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Nilai pentingnya kandungan gizi sebenarnya dapat digunakan untuk 

menyusun daftar komposisi dan jumlah kalori yang terkandung dalam jumlah 

bahan makanan. Selain itu pentingnya analisis kandungan bahan gizi juga dapat 

digunakan untuk mengetahui kandungan bahan gizi unggulan. 

 

2.1.2 Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

2.1.2.1 Klasifikasi Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

Klasifikasi cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) menurut 

Cutler (1994) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Sipuncula 
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Kelas  : Sipunculidea 

Ordo  : Sipunculiformes  

Famili  : Sipunculidae 

Genus  : Siphonosoma  

Spesies : Siphonosoma australe-australe 

Berdasarkan klasifikasi diatas dapat diketahui bahwa Cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) termasuk dalam filum Sipuncula. Sipuncula 

adalah filum kecil dengan 330 spesies berbentuk cacing laut yang dicirikan 

dengan tubuh yang tidak memiliki segmen atau biasa disebut dengan sebutan 

“unsegmented marine worm” atau cacing laut tak bersegmen. Filum Sipuncula 

dideskripsikan mempunyai tubuh seperti labu, panjang dan langsing, sangat 

retraktil, disekitar mulut terdapat tentakel berongga. Bagian anterior yang lebih 

ramping disebut introvert, karena seluruh bagian tersebut dapat ditarik masuk ke 

dalam badan yang lebih gemuk di bagian posterior, sehingga bentuknya 

menyerupai kacang tanah, oleh sebab itu biasa juga dinamakan “peanut worms” 

(Suwignyo, 1998). Hal ini sejalan dengan penjelasan Cutler (1994) yang 

menyatakan bahwa tubuh biota dari filum Sipuncula terbagi menjadi badan utama 

(trunk) dan belalai (introvert) yang bisa ditarik ke dalam atau ke belakang, dimana 

perbandingan kedua bagian itu bervariasi untuk tiap-tiap jenis.  

Meskipun filum ini sering dikaitkan dengan Annelida karena bentuk 

fisiknya mirip cacing namun Sipuncula tidak ada jejak penting Annelida seperti 

memiliki segmen tubuh dan chaetae (ceta). Berdasarkan klasifikasi menurut 

Cutler (1994) diketahui bahwa Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 
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tergolong pada filum Sipuncula, kelas Sipunculidea, ordo Sipunculiformes, famili 

Sipunculidae, dan termasuk genus Siphonosoma yang berada diantara genus-

genus yang lain pada filum Sipuncula sebagaimana digambarkan  pada gambar 

2.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Posisi Genus Siphonosoma diantara Genus-genus Lain dalam 

Filum Sipuncula (Sumber: Cutler & Gibbs, 1985 dalam 

Fakhrurrozi, 2011) 

 

 

2.1.2.2 Karakterisitk Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

Adapun karakteristik Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

menurut beberapa ahli yaitu: 

a. Tubuh memiliki dua bagian tubuh sebagaimana dinyatakan oleh Cutler 

(1994) yaitu badan utama (trunk) dan belalai (introvert) yang bisa ditarik 

ke dalam atau ke belakang. Panjang total badan ketika dewasa bisa 

melebihi 200 mm, memiliki hooks atau kait sederhana, berwarna gelap, 

dan meruncing, bentuk badan dapat memanjang, memiliki coelom 

(rongga), Longitudinal Muscle Bands (LMB) atau pita otot longitudinal 
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yang seringkali terlihat melalui kulitnya. Menurut Fakhrurrozi (2011) 

meskipun tidak mempunyai sistem pembuluh darah, cairan interstitial 

mengangkut oksigen dan nutrient ke sekeliling tubuh. Sebuah ruang 

terpisah berisi tentakel-tentakel berlubang, yang mengalirkan oksigen dari 

tentakel ke coelom. Dinding tubuhnya kuat dan berotot, jika terancam 

sebagian tubuhnya ditarik masuk ke dalam lubang sehingga menyerupai 

buah kacang sehingga dinamai “cacing kacang”.  

Secara morfologi, cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) dapat dilihat seperti pada gambar 2.2 dan morfologi beberapa 

spesies dari filum yang sama yaitu filum Sipuncula pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siphonosoma australe-australe (Sumber: Nurhikma, 2017) 

 

 

 

Adapun beberapa spesies lain dari filum Sipuncula adalah Sipunculus nudus, 

Siphonosoma cumanense dan Golfingia elongata sebagaimana ditunjukkan pada 

gambar 2.3: 

 

 

 

(1) Sumber : Nurhikma, 2017 

(2) Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017 

(1) (2) 
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Gambar 2.3. Beberapa Spesies dari Filum Sipuncula. A) Sipunculus nudus. B) 

Siphonosoma cumanense. C) Golfingia elongata (Sumber: Schulze, 

2004) 

 

b. Sipuncula jenis Siphonosoma australe-australe merupakan organisme 

yang dapat ditemukan dilaut dan umumnya diperairan dangkal (Shanks, 

2001) dan hidup pada daerah pasir berlumpur atau berpasir (Cutler, 1994) 

yang biasanya memiliki lamun dimana cara hidupnya yaitu dengan 

meliang atau menanamkan dirinya ke dalam sedimen pada kedalaman 20-

70 cm dari dasar perairan (Nurhikma, 2017). Adapun distribusi 

Siphonosoma australe-australe oleh Keferstein (1865) dalam Cutler 

(1994) yaitu Zanzibar, Madagaskar, India, Indonesia, Vietnam, Australia 

Utara, New Zealand, dan beberapa kepulauan bagian barat pasifik. 

c. Mulut (Siphonosoma australe-australe) terletak di ujung anterior belalai 

yang dikelilingi oleh tentakel bersilia. Tentakel digunakan untuk 

mengumpulkan detritus organik yang terdapat di air atau substrat. Cacing 
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Honingka (Siphonosoma australe-australe) mengkonsumsi detritus dan 

bahan sisa serta bakteri, alga dan invertebrate kecil. Pada gilirannya 

mereka dimakan oleh ikan, moluska kepiting dan predator lainnya. Cara 

makan cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) dengan deposit 

feeder yaitu menggunakan tentakel mengambil sedimen pasir yang berada 

disekeliling sebagai partikel dan memanfaatkan unsur hara yang telah 

mengendap untuk kelangsungan hidupnya (Cutler, 1994). Saluran 

pencernaan cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) dimulai 

dari mulut yang terletak diujung introvert dikelilingi massa tentakel dan 

berakhir di dorsal anus sisi yang biasanya ditemukan di bagian anterior 

dari trunk atau badan utamanya (Dean, 2001).  

d. Menurut Cutler (1994), tidak ada dimorfisme seksual eksternal ataupun 

internal yang diketahui dalam filum ini, tapi kelamin dapat ditentukan 

dengan memeriksa gamet. pada beberapa spesies warna gamet dapat 

dilihat melalui dinding tubuh; sperma sering berwarna pink. Hanya satu 

spesies yang diketahui hermaprodit, spesies itu adalah Nephasoma 

minutum (dahulu Golfingia minuta) yang mendiami perairan dangkal di 

samudra Atlantik timur laut dimana telur dan sperma diproduksi 

bersamaan. Umumya filum Sipuncula bereproduksi secara dioeceus dan 

dimorfisme. Ada beberapa spesies yang akan memperoduksi gamet, ada 

yang bereproduksi secara parthenogenesis, dan beberapa ada yang 

aseksual dengan cara pembelahan melintang. Gamet akan dihasilkan pada 

tabung kolom dan berkembang menjadi gamet dewasa. Setelah dewasa, 
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gamet akan dilepaskan melalui nepridiophore. Pembuahan akan 

berlangsung secara eksternal. Sipuncula memiliki empat cara reproduksi 

yang berbeda, tetapi semuanya akan menghasilkan trochopore yang 

berenang bebas. Larva kan berkembang menjadi cacing dewasa pada 

substrat yang cocok.  

 

2.1.3 Potensi Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) sebagai 

Sumber Pangan 

Penelitian potensi cacing dari filum Sipuncula sebagai sumber pangan 

dilakukan oleh Fakhrurrozi (2011) terhadap cacing Sipuncula jenis Xenosiphon 

sp. yang terdapat di Kepulauan Bangka-Belitung memiliki kandungan gizi yang 

tinggi dan tidak kalah dengan bahan pangan sejenis (hasil perikanan lainnya). 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Silaban dan Nanlohy (2011) terhadap 

cacing sia-sia (Sipuncula sp.) yang terdapat di Pulau Nusalaut berbeda menurut 

lokasi baik di perairan Nalahia maupun di perairan Ameth, tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang lezat dan penuh gizi karena memiliki 

komposisi gizi yang lengkap antara lain untuk kadar air berkisar antara 75,96-

79,21%, protein 16,88-17,13%, lemak 0,22-0,27%, karbohidrat 1,03-3,85%, abu 

2,41-3,04% dan beberapa komposisi gizi lainnya seperti vitamin. Tingginya 

kandungan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dan kondisi ekosistem yang 

memberikan kontribusi nutrisi bagi perairan.  

Pada penelitian yang dilakukan baru-baru ini oleh Leiwakabessy, dkk 

(2017) menyatakan bahwa cacing laut Sipunculus nudus dari perairan Raja Ampat 
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dan Manokwari memiliki komposisi kimia yang bermanfaat bagi tubuh manusia 

yaitu kadar air Sipunculus nudus dari Kelurahan Sowi 4 Manokwari yaitu 8,06%, 

kadar lemak tertinggi terdapat pada Kampung Amdui Raja Ampat yaitu 1,70%, 

kadar protein tertinggi berasal dari Kampung Amdui Raja Ampat yaitu 82,46%, 

karbohidrat tertinggi berasal dari Kelurahan Sowi 4 Manokwari yaitu, 7,26% 

sedangkan kadar serat kasar tertinggi berasal dari Kelurahan Sowi 4 Monokwari 

yaitu 1,05%. Bahkan selain berpotensi sebagai sumber bahan pangan, Zhang dan 

Zi (2011) menyebutkan bahwa di Cina cacing dari filum Sipuncula jenis 

Sipunculus nudus telah lama digunakan sebagai obat tradisional dalam mengobati 

penyakit turberkulosis, pengatur fungsi lambung dan limpa, serta pemulihan 

kesehatan yang disebabkan oleh berbagai patogen.   

 

2.1.4 Peranan Lamun bagi Biota Laut (Siphonosoma australe-australe) 

Padang lamun merupakan komponen vital dalam ekosistem pesisir. karena 

fungsinya sebagai produser primer di ekosistem tersebut. Lamun dapat 

dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung oleh biota laut. Bagian lamun 

yang dapat dikonsumsi secara langsung adalah bagian daun dan rhizomanya, 

sedangkan dikonsumsi secara tidak langsung bila biota memakan lamun yang 

telah menjadi detritus (Edgar et al., 2001). 

Ekosistem padang lamun memiliki diversitas dan densitas fauna bentos 

yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh gerakan daun lamun yang dapat 

memerangkap larva invertebrata dan makanan tersuspensi pada kolom air, serta 

batang lamun yang dapat menghalangi pemangsaan fauna bentik (Romihartanto 
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dan Juwana, 2007). Pada daerah padang lamun dengan kepadatan tinggi, akan 

dijumpai fauna bentik yang lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah tanpa 

tumbuhan lamun. Ekosistem lamun memiliki keanekaragaman fauna sebesar 52 

kali untuk epifauna dan sebesar tiga kali untuk infauna bila dibandingkan dengan 

daerah tanpa lamun. 

Menurut Larkum (2006), padang lamun mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu: 

1. memerangkap sedimen sehingga dapat mencegah erosi; 

2. menstabilkan sedimen dasar sehingga dapat menjernihkan air di 

sekitarnya; 

3. sebagai Grazing ground yang penting artinya bagi hewan-hewan grazer; 

4. sebagai habitat bagi bermacam-macam ikan (umumnya ikan berukuran 

kecil), udang dan kuda laut, serta beberapa jenis organisme lainnya; 

5. sebagai makanan bagi duyung, penyu laut, bulu babi , dan beberapa jenis 

organisme lainnya karena keberadaan ganggang-ganggang renik, hewan-

hewan renik dan mikroba  pada permukaan daun lamun; dan 

6. memfiksasi sejumlah karbon organik yang dibutuhkan oleh beberapa 

organisme. 

 

2.1.5 Morfometrik 

Karakteristik populasi bisa dilakukan dengan berbagai metode, salah 

satunya menggunakan analisis morfometrik. Morfometrik adalah perbandingan 

ukuran relative bagian-bagian tubuh organisme yang mencerminkan perbedaan 
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morfologi antar individu dan data yang dihasilkan adalah data yang tidak terpisah 

atau continuous data. Pengukuran morfometrik untuk setiap individu sering 

menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

umur, jenis kelamin, persentase makanan, unsur kimia dalam laut dan keadaan 

lingkungan hidupnya (Suryawan, 2016). Langer et al. (2013) menyatakan bahwa 

sistematika morfologi suatu hewan ditentukan oleh pengukuran morfologi yaitu 

panjang dan berat sehingga memiliki bukti otentik dan paling mudah untuk 

identifikasi. 

 

2.1.6 Kepulauan Wakatobi 

Wakatobi adalah nama sebuah kepulauan dan kabupaten di wilayah  

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Wakatobi merupakan singkatan nama dari 

empat pulau besar yang ada dikepulauan tersebut yaitu: Pulau Wangi-Wangi, 

Kaledupa, Tomia, dan Binongko (Yulius, 2015). Luas masing-masing pulau 

tersebut adalah Pulau Wangi-wangi (156,5 km
2
), Pulau Kaledupa (64,8 km

2
), 

Pulau Tomia (52,4 km
2
), dan Pulau Binongko (98,7 km

2
). Batas wilayah kawasan 

konservasi adalah di sebelah utara dengan dengan Laut Banda, sebelah selatan 

dengan Laut Flores, sebelah barat dengan Pulau Buton, dan sebelah timur dengan 

Laut Banda (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2015).  
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Gambar 2.4 Peta lokasi Kepulauan Wakatobi dengan Skala 1:750.000 

(Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 

2015) 

 

Kondisi ekologis kepualauan Wakatobi secara umum perairan lautnya 

mempunyai konfigurasi dari mulai datar sampai melandai kearah laut, dan 

beberapa daerah perairan terdapat yang bertubir curam. Kedalaman airnya 

bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter dengan dasar perairan sebagian 

besar berpasir dan berkarang. Sementara itu kekayaan sumberdaya laut di 

kepualauan ini diantaranya yaitu: terumbu karang, mangrove, padang lamun, ikan,  

spons, rumput laut, penyu laut, dan beberapa biota laut (seperti cacing-cacingan). 

Adapun penduduk di Kepulauan Wakatobi tercatat +100.000 jiwa yang tersebar di 

64 desa, 7 kecamatan yang penduduknya memanfaatkan sumber daya laut sebagai 

sumber pangan dan sebagian besar memanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan/mata pencaharian yaitu sebagai nelayan tradisional dan petani 

budidaya rumput laut (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2015). 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lokasi Pulau 

Wangi-wangi tepatnya di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kepulauan 

Wakatobi. Gambaran umum pulau tempat diambilnya sampel adalah sebagai 

berikut: pulau Wangi-wangi bagian selatan bertofografi datar hingga curam. Pulau 

ini memiliki luas 156,5 km
2
 berbentuk memanjang kearah barat laut dengan lebar 

sekitar 14,36 km dan panjang 16,09 km. Kedalaman perairannya berkisar 5-1.884 

m. Kecepatan arus perairan Pulau Wangi-wangi 0,9-0,6 m/detik. Musim timur 

gelombang sangat kuat dipengaruhi angin Laut Banda, sedang musim barat tidak 

terlalu besar karena terhalang Pulau Buton (Marraskuranto, 2010). 

 

2.1.7 Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan peserta didik  

untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang 

memudahkan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Menurut Abdullah 

(2012) sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Dengan demikian, segala 

sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk 

mencapai pemahaman dalam pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media 

cetak, media pembelajaran elektronik, narasumber serta lingkungan alam sekitar. 

Menurut Mulyasa (2002) sumber belajar dapat dikelompokkan 

berdasarkan dari jenis sumber belajarnya antara lain: 
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1. Manusia (People), yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung 

yang dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar (by 

design) seperti guru, siswa, pembicara, dan tokoh masyarakat. 

2. Bahan (Materials), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik 

yang dirancang secara khusus (media pembelajaran) maupun yang bersifat 

umum dapat digunakan sebagai kepentingan belajar, seperti buku pedoman, 

buku teks, majalah, video, tape recorder dan film. 

3. Lingkungan (Setting), yaitu ruang dan tempat dimana sumber dapat 

berinteraksi dengan peserta didik, seperti lingkungan fisik, gedung sekolah, 

perpustakaan, studio, museum, dan taman. 

4. Alat dan Peralatan (Tool and Equipment), yaitu sumber belajar untuk 

produksi dana tau memainkan sumber seperti proyektor, pesawat radio, 

televisi, dan radio. 

5. Aktivitas (Aktivity), yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan 

kombinasi antara teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar, 

misalnya simulasi, permainan, studi lapang, ceramah dan diskusi. 

Sumber belajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran 

pada akhirnya akan meningkatkan kualitas siswanya. Membicarakan tentang 

sumber belajar maka akan berkenaan juga dengan media. Menurut Asyhar (2012) 

media mencakup semua sumber belajar yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan. Selanjutnya menurut Rusman (2011) media dalam suatu 

pembelajaran merupakan alat bantu yang memegang peranan penting untuk 
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menyalurkan atau menyampaikan materi guna mencapai suatu pengajaran. Media 

mempunyai bentuk yang bermacam-macm salah satunya media ajar cetak seperti 

poster. 

 

2.1.7.1 Pemilihan Poster sebagai Media 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar yang berupa 

media poster. Poster merupakan gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam 

satu bidang gambar yang memiliki nilai-nilai estetis agar dapat menarik perhatian 

orang yang melihat dan termasuk dalam media visual dalam proses pembelajaran. 

Poster berfungsi sebagai sarana penyalur informasi yang bersifat mengajak, 

memberi saran atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Selain itu poster 

dpat diartikan sebagai gambar besar, yang memberi tekanan pada satu atau dua ide 

pokok, sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas. Poster tidak saja 

penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu tetapi mampu untuk 

mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster yang 

baik adalah poster yang segera dapat menangkap pandangan orang dan 

menanamkan kepadanya pesan yang terkandung dalam poster itu (Rahmaniati, 

2015).  

2.1.7.2 Jenis-jenis Poster 

Kusrianto (2007) menyatakan bahwa ada beberapa jenis poster, antara lain: 

poster propaganda (poster yang menghimbau rakyat untuk bergabung menjadi 

tentara), poster kampanye (poster yang dipergunakan sebagai alat untuk mencari 

simpati dari calon pemimpin pada pemilihan umum), posted wanted (memuat 
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sayembara untuk menemukan penjahat yang sedang dicari negara), poster 

cheesecake (poster jenis konsumsi anak-anak muda, poster ini berisikan foto-foto 

dari artis dan bintang-bintang penyanyi rock maupun pop), poster film (poster 

untuk mempopulerkan film-film industry perfilman), poster komik buku (poster 

tentang komik yang menjadi popularitas dunia saat mencapai puncaknya), poster 

affirmation (poster yang berisikan teks atau kata-kata motivasi tentang leadership, 

opportunity dan sebagainya), poster riset dan kegiatan ilmiah (poster yang sering 

digunakan dikalangan akademis untuk mempromosikan kegiatan ilmiah yang 

hendak dilakukan), poster di dalam kelas (poster untuk memotivasi murid agar 

bersikap baik, mengikuti disiplin sekolah, poster yang berisi bahan pelajaaran 

yang disusun sebagai referensi singkat, tabel perkalian, pengenalan bahasa asing, 

peta dan sebaginya), poster karya seni (poster plesetan dari karya-karya seni masa 

lalu), poster pelayanan masyarakat (jenis poster yang tidak bersifat komersial, 

atau tidak diperdagangkan karena poster ini sering dilombakan oleh lembaga-

lembaga pemerintah maupun LSM), poster komersial (poster sebagai sarana untuk 

mempromosikan suatu produk dan produksi dengan budget tertentu sesuai 

anggaran sales promotion. Berdasarkan dari beberapa jenis poster diatas, maka 

penulis menentukan dari hasil penelitian ini dimanfaatkan bahan ajar berupa jenis 

poster riset dan kegiatan ilmiah yang menjelaskan perolehan hasil-hasil peneltian. 

2.1.7.3 Komponen Poster 

Citerawati (2012) menyatakan hal yang harus diperhatikan saat 

merancamg poster adalah: 

a. Pikirkan 1 tema untuk poster yang akan dibuat 
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b. Kumpulkan foto-foto data visual yang berhubungan dengan tema, kemudian 

susunlah menjadi ilustrasi semenarik mungkin. Dalam poster, ilustrasi 

mempunyai peranan tertinggi dalam menarik perhatian. 

c. Buatlah judul yang sangat singka dan jelas karena target audience tidak akan 

membaca lebih dari 7 detik. Pilih jenis huruf yang sesuai dengan tema tapi 

tetap mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. 

d. Buat detail informasi acara secara singkat dan padat sehingga mudah 

dipahami dalam waktu singkat. 

Adapun komponen poster terdiri dari, judul (headline), sub Judul (kalua 

perlu), ilustrasi (unsur rupa/elemen desain), body copy (teks yang menguraikan 

informasi produk lebih detail), caption (keterangan gambar) dan produksi (logo). 

 

2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian ini mencakup input (masukan), proses dan 

output (keluaran) yang secara skematik bisa dilihat pada gambar 2.5. Input adalah 

ruang lingkup masalah penelitian dimana Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) yang ada di kepualauan Wakatobi oleh masyarakat lokal 

dimanfaatkan sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yaitu sebagai obat tradisional, 

pangan dan komersial. Namun pada bidang pangan, kandungan gizi Cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) tersebut belum diketahui.  

Bagian proses merupakan ruang lingkup penelitian ini, yaitu menganalisis 

kandungan gizi Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) menggunakan 

analisis Proksimat mencakup kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, 
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kadar serat, dan kadar karbohidrat.  Hasil analisis akan menunjukkan kandungan 

dan kadar gizi yang terdapat pada Cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) basah dan kering.  

Hasil analisis kandungan dan kadar gizi Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) tersebut merupakan output yang berguna sebagai sumber 

informasi yang bisa digunakan untuk memastikan kandungan gizi apa saja yang 

tekandung dalam Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe)  dimana 

kandungan gizi tersebut dapat bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber energi, zat 

pembangun, zat pengatur, bermanfaat untuk memelihara atau mempertahankan 

hidup, untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar Biologi berupa poster. 

Adapun kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.5: 
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Gambar 2.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan:  

     

     
: Tidak Diteliti 

: Diteliti 

 

 

Hasil Penelitian digunakan 

sebagai sumber belajar 

Cacing Honingka 

(Siphonosoma 

australe-australe) di 

Kepulauan Wakatobi 

Input 

Dimanfaatkan sebagai Sumberdaya Alam oleh masyarakat lokal 

Obat tradisional Pangan Komersial 

Analisis Kandungan Gizi (Analisis Proksimat) Cacing 

Honingka (Siphonosoma australe-australe) basah dan kering 

Informasi kandungan gizi yang berpotensi 

sebagai sumber pangan 

Proses 

  

Output 

Belum diketahui kandungan gizi 

Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) 

Abu Air Protein Serat Lemak 


