
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif, sebagaimana menurut Suryana (2010) penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi 

atau fenomena. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif bertujuan untuk 

menjelaskan angka-angka data analisis menggunakan statistik.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2017 dan untuk 

analisis kandungan gizi dilakukan di Laboratorium Pengujian, Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari yang beralamat di Kampus 

Hijau Tridharma Andounohu Kendari, Sulawesi Tenggara.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). 

Populasi dari penelitian ini adalah cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) yang hidup di perairan Pesisir Sombu Kabupaten Wakatobi Sulawesi 

Tenggara. 
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3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

basah dan kering yang akan diuji kandungan gizi menggunakan bobot yang sama 

yaitu 100 gram pada masing-masing sampel.  

3.3.3 Teknik sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dipilih menggunakan Teknik Simple Random Sampling sebagaimana dinyatakan 

oleh Sugiyono (2015) bahwa Teknik Simple Random Sampling adalah teknik yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, 

sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Variabel yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah kandungan gizi (kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar serat kasar, kadar lemak, dan kadar karbohidrat) cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) yang basah dan kering. 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut yaitu: 

3.4.2.1 Morfometrik adalah perbandingan ukuran relative bagian-bagian tubuh 

Cacing Honingka  (Siphonosoma australe-australe) yang mencerminkan 

perbedaan morfologi antar individu meliputi panjang total, berat total dan 

berat daging.  

3.4.2.2 Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) basah adalah cacing 

yang telah didapatkan dari tempat pengambilan sampel setelah daging dan 

vicera cacing dipisahkan, kemudian dihaluskan dengan blender (Cosmos) 

dan ditimbang dalam keadaan basah sebanyak 200 gram (Nurhikma, 

2017). 

3.4.2.3 Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) kering adalah cacing 

yang telah didapatkan dari tempat pengambilan sampel yang telah 

dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 200 gram kemudian 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 
0
C (Leiwakabessy dkk, 

2017). 

3.4.2.4 Kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu isi, bagian, atau kandungan 

yang dinyatakan dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume atau 

bobot. 

3.4.2.5 Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Air berperan 
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sebagai pembawa zat-zat makanan dari sisa-sisa metabolisme dan sebagai 

media reaksi dalam tubuh (Winarno, 1992). 

3.4.2.6 Abu merupakan zat anorganik yang terdapat pada suatu bahan dari sisa 

hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu menggambarkan 

kandungan mineral dari sampel bahan makanan (Harini, 2012). 

3.4.2.7 Protein merupakan suatu zat yang terdapat pada bahan makanan yang amat 

penting bagi tubuh karena disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam 

tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur (Winarno, 

1992).  

3.4.2.8 Serat kasar adalah semua bahan organik dalam bahan pangan yang 

kecernaannya rendah yang tersusun atas selulosa, pectin, dan lignin 

(Siregar, 2011 dalam Leiwakabessy dkk, 2017). 

3.4.2.9 Lemak merupakan sumber energi dalam aktivitas tubuh manusia dan juga 

memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. 

Lemak memberikan energi kepada tubuh sebanyak 9 kalori tiap gram 

lemak (Harini, 2012). 

3.4.2.10 Karbohidrat merupakan salah satu sumber kalori yang mempunyai 

peran penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan misalnya 

rasa, warna, tekstur serta berfungsi untuk mencegah timbulnya ketosis, 

mencegah pemecahan protein tubuh yang berlebihan, mencegah 

kehilangan mineral, dan untuk membantu metabolism lemak dan protein 

(Sumantri, 2013). 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Pengambilan sampel yaitu dengan mengumpulkan sampel secara acak 

Metode ini dilakukan dengan cara penyusunan plot dalam area sampling. 

Penentuan lokasi plot dilakukan secara acak. Sebelum ditangkap, terlebih dahulu 

harus menemukan tempat persembunyiaan sampel yang berupa gundukan pasir 

tempat dimana sampel membenamkan diri dan digali menggunakan alat bantu 

yaitu linggis atau kayu yang ujungnya diruncingkan. Kegiatan ini berlangsung di 

lokasi perairan Pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara. Sampel 

yang akan digunakan adalah sampel basah dan sampel kering (yang telah 

dikeringkan di oven) serta diulang sebanyak 3 kali, sebagaimana Wahdiniati 

(2016) menyatakan bahwa pengulangan standar yaitu sebanyak 3 kali. 

Preparasi sampel cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

dilakukan dengan cara memisahkan antara daging dan vicera sampel, 

membersihkan sampel menggunakan air bersih. Daging sampel dipotong hingga 

menjadi potongan-potongan yang kecil lalu dihaluskan dengan menggunakan 

penggiling daging/blender lalu dicampur/dihomogenkan. Dibagi menjadi dua 

kelompok sampel yaitu basah dan kering, sampel basah ditimbang sebanyak 100-

300 gram. kemudian dianalisis. Sampel kering dikeringkan terlebih dahulu 

menggunakan oven  pada suhu  50 
0
C selama ± 2 hari dan kemudian dianalis.  
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3.5.2 Kerangka Penelitian  

Berikut merupakan kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Penelitian Kandungan Gizi Cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) 

 

Kelompok Cacing Kering 

Menimbang sampel 100-300 gram  

Sampel dikeringkan menggunakan 

oven pada suhu 50
0
C selama ± 2 

hari 

Menyiapkan alat dan bahan 

Preparasi Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

Kelompok Cacing Basah 

Menganalisis sampel 

Menganalisis sampel 

Pengukuran morfometrik Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) 

Dibagi menjadi 2 kelompok 

Uji Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Protein, Kadar Lemak, dan 

Kadar Serat Kasar  

Analisis Proksimat 

Menimbang sampel 100-300 gram  

Mengumpulkan data kandungan kadar gizi cacing Honingka 

(Siphonosoma australe-australe) basah dan kering 

Analisis data 

Kesimpulan 
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3.5.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.3.1 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

tabel 1 dan 2 seperti dibawah ini: 

Tabel 3.1. Alat yang Digunakan dalam Penelitian 

NO. Alat Fungsi 

1. Timbangan digital Untuk menimbang berat sampel 

2. Penggaris/jangka sorong Untuk mengukur panjang dan diameter sampel 

3. Lemari pendingin/freezer Untuk menjaga kesegaran sampel 

4. Plastik sampel Untuk menyimpan sampel 

5. Ember/Baskom Wadah/tempat pengumpulan sampel 

6. Alumunium foil Untuk membungkus baskom/toples sampel agar 

kesegaran sampel terjaga  

7. Blender  Untuk menghancurkan sampel 

8. Kertas label Untuk melabeli sampel 

9. Oven  Untuk mengeringkan sampel 

10. Timbangan analitik Menimbang bobot sampel 

11. Desikator  Alat untuk mendinginkan sampel setelah proses 

pengeringan maupun pengabuan 

12. Gegep  Alat bantu untuk memegang cawan porselin 

13. Alat destruksi Untuk mengahancurkan sampel menjadi komponen 

sederhana,sehingga nitrogen dalam bahan terurai dari 

ikatan organiknya 

14. Alat destilator Untuk melepaskan nitrogen dalam larutan hasil 

destruksi  

15. Labu kjeldahl Labu/wadah khusus yang digunakan untuk proses 

penentuan kadar protein 

16. Labu destilat Penampang larutan hasil destruksi 

17. Pemanas/hot plate Untuk memanaskan larutan sampel 

18. Erlenmeyer Wadah penampung larutan hasil destilat 
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NO. Alat Fungsi 

19. Gelas piala Wadah yang digunakan pada saat pewarnaan larutan 

20. Botol timbang Wadah untuk menimbang sampel 

21. Kertas saring whatman Untuk memisahkan antara larutan dan sampel 

22. Labu takar Untuk menakarkan larutan tepung sampel 

23. Gelas ukur Untuk mengukur larutan kimia yang digunakan 

24. Penyaring Buchner Untuk menyaring larutan sampel 

25. Spatula   Sendok untuk mengambil sampel 

26. Buret  Alat untuk melakukan titrasi sampel 

27. Corong Buchner Penyaring larutan sampel 

28. Gelas arloji Wadah untuk menampung bahan bersifat korosit 

29. Cawan porselin Wadah untuk mereaksikan zat pada suhu tinggi  

30. Tanur pengabuan Alat pemanas pada suhu tinggi, atau alat untuk 

mengabukan sampel 

31. Alat ekstrasi Untuk mengekstrasi sampel 

32. Kamera digital Dokumentasi  

33. Alat tulis menulis Untuk mencatat data-data 

34. Hot plate Untuk memanaskan dan menghomogenkan suatu 

larutan dengan pengadukan. 

(Sumber: Leiwakabessy dkk, 2017) 

Tabel 3.2. Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 

NO. Bahan Fungsi 

1 Es batu  Menjaga kesegaran sampel 

2 Akuades  Air bebas mineral diperoleh dari resin campuran yang di destilasi 

sebelum dipakai dan untuk keperluan lainnya 

3 HCL pekat Sebagai pelarut mineral makro 

4 Dietel etir Pelarut senyawa-senyawa organik 

5 Acetot  Pelarut larutan sampel 

6 Methanol  Mendinginkan sampel setelah dikeluarkan dari oven 

7 Asam nitrat Larutan campuran untuk analisis 



56 

 

 

 

NO. Bahan Fungsi 

8 Larutan stok 

standar 

Larutan baku 

9 Selenium  Menstabilkan bahan/larutan sampel 

10 Batu didih Menjaga keseimbangan panas larutan 

11 HCL Untuk titrasi penentuan kadar basa dalam larutan 

12 H2SO4 pekat Untuk menguraikan senyawa N dalam bahan sampel/ pereaksi yang 

digunakan untuk reaksi asam-basa 

13 CuSO4 5H20 Sebagai pengawet sampel 

14 H3BO3 Sebagai pengawet larutan 

15 H2SO4 Menetralkan larutan asam ke basa 

16 NaOH Untuk membuat larutan bersifat basa/ menguraikan (penyabunan) 

lemak dalam sampel sehingga mudah larut 

(Sumber: Leiwakabessy dkk, 2017) 

3.5.3.2 Pengukuran Morfometrik Cacing Honingka (Siphonosoma australe-

australe) 

Morfometrik cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) yang 

diukur meliputi panjang, diameter, berat total, berat daging, dan berat vicera. 

Panjang cacing diperoleh dengan cara mengukur panjang tubuh mulai dari bagian 

ujung posterior sampai anterior dengan menggunakan mistar atau jangka sorong.. 

Untuk berat, cacing ditimbang berat total dan berat bagian yang digunakan 

(daging tanpa vicera) dengan menggunakan timbangan digital. 

3.5.3.3 Analisis Proksimat  

Analisis proksimat meliputi uji kadar air, kadar abu dan serat kasar dengan 

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

(AOAC, 1970) dan uji kadar protein menggunakan metode kjeldahl (AOAC, 
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1970). Adapun masing-masing langkah kerja dari uji kadar air, kadar abu, kadar 

lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kadar Air 

Prosedur uji kadar air adalah sebagai berikut: mengondisikan oven pada 

suhu yang akan digunakan hingga mencapai kondisi stabil, mengeringkan cawan 

porselin dalam oven pada suhu 100-105 
o
C selama 30 menit. Cawan tersebut 

diletakkan ke dalam desikator (kurang lebih 15-30 menit) dan dibiarkan sampai 

dingin kemudian ditimbang bobot kosong (A). Sampel yang sudah dihaluskan 

ditimbang sebanyak 10 gram sampel dan diletakkan dalam cawan (B), kemudian 

dikeringkan pada oven pada suhu 105
 o

C selama 6-8 jam atau hingga beratnya 

konstan. Cawan kemudian didinginkan dalam desikator dan setelah dingin 

ditimbang kembali (C).  

Persentase kadar air menurut Leiwakabessy, dkk (2017) dapat dihitung 

dengan rumus seperti berikut: 

 

 

Keterangan: 

A = Berat cawan kosong (g) 

B = Berat cawan berisi dan sampel sebelum dioven (g) 

C = Berat cawanberisi sampel setelah dioven (g) 

2. Uji Kadar Abu 

Prosedur uji kadar abu adalah sebagai berikut: cawan porselin yang kosong 

dikeringkan dalam oven. Cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 30 

menit dan ditimbang (A). Sampel sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam cawan 
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porselin dan ditimbang (B), kemudian cawan yang berisi sampel dimasukkan ke 

dalam tanur pengabuan bersuhu 550-600 
0
C selama 24 jam atau sampai 

pengabuan sempurna yang terlihat dari abu yang berwarna putih. Setelah selesai, 

suhu tanur pegabuan diturunkan hingga suhu mencapai 40 
0
C. Cawan porselin 

dikeluarkan menggunakan penjepit dan dimasukkan ke dalam desikator selama 30 

menit kemudian didinginkan dan ditimbang bobotnya (C). 

 Persentase kadar abu menurut Leiwakabessy, dkk (2017) dapat dihitung 

dengan rumus seperti berikut: 

 

Keterangan: 

A =Berat cawan kosong (g) 

B = Berat cawan berisi sampel sebelum pengabuan (g) 

C = Berat cawan berisi sampel setelah pengabuan (g) 

3. Uji Kadar Protein 

Prosedur uji kadar protein adalah sebagai berikut: menimbang sebanyak 

0,1 gram sampel yang telah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam labu 

Kjeldhal 500 ml. Menambahkan 2 gram campuran selenium ± 2 gram dan 10 ml 

H2SO4 pekat. Memanaskan semua bahan dalam labu Kjeldahl dalam lemari asam 

sampai mendidih dan larutan menjadi jernih kehijau-hijauan (sekitar 2 jam), 

kemudian membiarkan sampel hingga menjadi dingin. Memasukkan larutan ke 

dalam alat penyuling/destilasi dan tambahkan akuades 150 ml, tambahkan 50 ml 

NaOH 40% lalu segera menutup labu destilasinya. Sulingkan selama lebih kurang 

10 menit, sebagai penampung gunakan 20 ml larutan asam borat 2%. Membilas 

ujung pipa dengan air suling. Selanjutnya mentitrasi hasil destilasi yaitu dengan 
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larutan HCL 0,01 N  sampai berwarna merah muda. Kemudian membuat larutan 

blanko dengan mengganti bahan dengan aquades, melakukan destruksi, destilasi 

dan titrasi seperti pada bahan sampel. 

Persentase kadar protein menurut Sudarmadji, dkk (1984) dapat dihitung 

dengan rumus seperti berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

Faktor konversi = 6,25 

4. Uji Kadar Lemak 

Prosedur uji lemak adalah sebagai berikut: sampel sebanyak 10 gram (A) 

dimasukkan ke dalam kertas saring, selanjutnya dimasukkan ke dalam selongsong 

lemak, kemudian selongsong lemak digabungkan dengan labu lemak yang sudah 

ditimbang berat tetapnya (B). Selongsong lemak dimasukkan ke dalam ruang 

ekstraktor tabung soxhlet dan diekstrak dengan pelarut lemak selama ± 6 jam. 

Pelarut lemak yang ada dalam labu lemak didestilasi hingga semua pelarut lemak 

menguap. Pelarut akan tertampung di ruang ekstraktor dan dikeluarkan sehingga 

tidak kembali ke dalam labu lemak, selanjutnya labu lemak dikeringkan dalam 

oven suhu 105
0
C, labu didinginkan dalam desikator sampai beratnya konstan (C) 

dan ditimbang.  

Persentase kadar lemak menurut Leiwakabessy (2017) dapat dihitung 

dengan rumus seperti berikut: 
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Keterangan: 

KL = Kadar Lemak 

A   = Berat sampel (g) 

B   = Berat labu lemak kosong (g) 

C   = Berat labu lemak dengan lemak (g) 

5. Uji Kadar Serat Kasar 

Prosedur uji serat kasar adalah sebagai berikut: melarutkan sampel 

sebanyak 4 gram dengan menambahkan 50 ml H2SO4 1,25%, kemudian 

dipanaskan hingga mendidih dan didestruksi selama 30 menit. Menambahkan 50 

ml NaOH 3,25% dan didihkan lagi selama 30 menit. Selanjutnya disaring 

menggunakan kertas saring Whatman dan dengan bantuan corong Buchner. 

Selanjutnya mencuci endapan yang terdapat pada kertas saring berturut-turut 

dengan H2SO4 1,25% panas, air panas dan etanol 96%. Mengangkat kertas saring 

berserta isinya masukkan ke dalam kotak timbang yang telah diketahui bobotnya. 

Keringkan pada suhu 105
0
C dinginkan dan timbang sampai bobot tetap. 

Persentase kadar serat kasar menurut Leiwakabessy, dkk (2017) dapat 

dihitung dengan rumus seperti berikut: 

 

 

Keterangan:  

W1 = Bobot endapan pada kertas saring setelah dikeringkan (g) 

W2 = Bobot sampel (g) 

W3 = Bobot endapan pada kertas saring sebelum dikeringkan (g) 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi data 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Silalahi (2009) 

Metode pengumpulan data dapat diambil sesuai permasalahan dan tujuan 

penelitian yang akan dicapai. Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang 

dilakukan ada tiga yaitu wawancara, observasi dan uji laboratorium.  

Menurut Notoatmodjo (2012) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan data atau informasi dari seseorang sasaran 

penelitian (responden). Responden dalam penelitian ini adalah 5 masyarakat 

pesisir Sombu Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara. Menurut Sugiyono 

(2015) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini, sumber 

data yang digunakan adalah sumber primer yaitu sumber yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

Metode pengambilan data yang kedua adalah dengan melakukan observasi 

(pengamatan). Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat aktivitas atau 

kegiatan tertentu (Gusdiah, 2016). Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan 

cara melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data karakteristik 

morfologi sampel yang digunakan. Data karakteristik morfologi yang didapatkan 

akan dimasukkan kedalam tabel berikut: 
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Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Morfometrik Cacing Honingka (Siphonosoma 

australe-australe) 

No. Parameter Satuan Nilai* 

1 Panjang cm  

2 Berat Total   g  

3 Berat Daging  g  

*Keterangan: Rata-rata 75 sampel ± standar deviasi 

Metode pengambilan data yang ketiga yaitu dengan melakukan uji 

laboratorium pada sampel. Uji laboratorium yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan melakukan analisis kandungan gizi dengan menggunakan metode 

analisis proksimat. Dari metode pengambilan data tersebut, data yang didapatkan 

akan dimasukkan ke dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4. Kandungan Gizi Cacing Honingka (Siphonosoma australe-australe) 

Kandungan Cacing Basah (%) Cacing Kering (%) 

Kadar Air (%)   

Kadar Abu (%)   

Kadar Protein (%)   

Kadar Lemak (%)   

Kadar Serat Kasar (%)   

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan bantuan program Microsoft Excel. Analisis deskriptif 

merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Data kuantitatif (data-data yang 
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dapat dikategorikan dalam bentuk angka-angka) analisis yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif berupa persentase dan rata-rata dari tiga ulangan yang 

ditampilkan dalam hasil berupa grafik atau tabel.  

Adapun hasil penelitian digunakan menjadi bahan sumber belajar Biologi 

materi  Peranan Invertebrata bagi Kehidupan untuk siswa SMA kelas X     

semester I. 

 

 

 

 

 

 


