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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

 Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015), penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.1.2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian deskriptif 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut 

Sugiyono (2015), Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif  kuantitatif yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya 

berdasarkan apa yang nampak, biasanya dilakukan dianalisis yang dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti (Mairuhu 

dan Tinangon 2014).  
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3.2. Waktu dan Tempat  

3.2.1. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 bulan pada bulan 

Februari-Maret 2017. 

3.2.2. Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. 

Pengujian kandungan timbal dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Brawijaya Malang dengan menggunakan AAS (Atomic Absorbtion 

Spectrofotometer/ Spektrofotometer Serapan Atom). Lokasi pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dapat digambarkan secara skematis seperti berikut ini:  

         

Gambar 3.1: Lokasi Pengambilan Sampel Air Laut, Terasi Udang, dan Ikan Asin 

Keterangan: 

: Titik pengambilan sampel air laut 

: Titik pengambilan sampel terasi udang dari 4 produsen rumahan 

 : Titik pengambilan sampel ikan asin dari 4 produsen rumahan 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap persiapan 

dan tahap penelitian kandungan timbal. 

3.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi persiapan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan sebagai 

berikut: 

1. Alat 

 Aluminium foil; 

 Gelas beaker 25 ml, 100 ml dan 250 ml; 

 Blender/homogenizer 

 Botol polypropylene 

 Cawan porselen bertutup 

 Corong plastik 

 Desikator 

 Gelas ukur 25 ml dan 50 ml 

 Hot plate 

 Labu takar 50 ml (polypropylene) dan 1000 ml 

 Labu takar 100 ml 

 Microwave khusus untuk destruksi contoh pengujian logam; 

 Mikropipet; 

 Oven 

 Pipet tetes 
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 Pipet volumetrik 10 ml, 5 ml dan 1 ml 

 Pisau 

 Refrigerator atau freezer 

 Sendok plastik 

 Seperangkat alat Spectrofotometer Serapan Atom (Atomic Absorption 

Spectrophotometer) dengan Graphite furnace 

 Timbangan analitik dengan ketelitian ± 0,000 1 g; 

 Tungku pengabuan (furnace) 

 Wadahpolystyrene. 

 

2.  Bahan 

 Sampel Terasi Udang 

 Sampel Ikan Asin 

 Sampel Air Laut 

 HCl 37 % 

 HCl 6 M; Encerkan 500 ml HCl 37 % dengan air deionisasi dan tepatkan hingga 

1000 ml 

 HNO3 65 % 

 HNO3 0,1 M; Encerkan 7 ml HNO3 65 % dengan air deionisasi dan tepatkan 

hingga 1 000 ml 

 NH4H2PO4 

 Larutan standar Timbal (Pb) 
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3.3.2 Tahap Penelitian Kandungan Timbal 

Pada AAS, sampel dibutuhkan dalam bentuk cair atau larutan. Sampel 

yang berbentuk solid harus dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Produk kering 

diberi perlakuan dengan dilumatkan/dihaluskan contoh dengan 

blender/homogenizer hingga menjadi partikel kecil. Selanjutnya menempatkan 

contoh dalam wadahpolystyrene yang bersih dan bertutup. Jika contoh tidak 

langsung dianalisis, disimpan contoh dalam suhu ruang sampai saatnya untuk 

dianalisis. Prosedur pengujian timbal dengan menggunakan AAS terdiri atas: 

a) Pengabuan kering (dry ashing) 

1. Menimbang sampel padat sebanyak 5 gram atau produk kering sebanyak 

0,5 gram dalam cawan porselen dan mencatat beratnya.  

2. Membuat kontrol positif Pb  

CONTOH 1: pembuatan spiked 0,05 mg/kg Pb: 

 Menambahkan sebanyak 0,25 ml larutan standar Pb 1 mg/l ke dalam 

contoh sebelum memasukkan ke tungku pengabuan. 

3. Menguapkan spiked di atas hot plate pada suhu 100 °C sampai kering. 

4. Memasukkan contoh dan spiked kedalam tungku pengabuan dan menutup 

separuh permukaannya. Menaikkan suhu tungku pengabuan secara 

bertahap 100°C setiap 30 menit sampai mencapai 450°C dan 

mempertahankan selama 18 jam. 

5. Mengeluarkan contoh dan spiked dari tungku pengabuan dan 

mendinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin menambahkan 1 ml HNO3 

65 %, menggoyangkan secara hati-hati sehingga semua abu terlarut dalam 



40 
 

asam dan selanjutnya menguapkan diatas hot plate pada suhu 100 °C 

sampai kering. 

6. Setelah kering memasukkan kembali contoh dan spiked ke dalam tungku 

pengabuan. Menaikkan suhu secara bertahap 100°C setiap 30 menit 

sampai mencapai 450°C dan mempertahankan selama 3 jam. 

7. Setelah abu terbentuk sempurna berwarna putih, mendinginkan contoh dan 

Spiked pada suhu ruang. Menambahkan 5 ml HCl 6 M kedalam masing-

masing contoh dan spiked, menggoyangkan secara hati – hati sehingga 

semua abu larut dalam asam. Menguapkan diatas hot plate pada suhu 

100°C sampai kering. 

8. Menambahkan 10 ml HNO3 0,1 M dan dinginkan pada suhu ruang selama 

1 jam, memindahkan larutan ke dalam labu takar polypropylene 50 ml dan 

menambahkan larutan matrik modifier, menepatkan sampai tanda batas 

dengan menggunakan HNO3 0,1 M 

b) Pembacaan kurva kalibrasi dan contoh pada AAS 

1. Menyiapkan larutan standar kerja Pb minimal 5 (lima) titik konsentrasi. 

2. Membaca larutan standar kerja, contoh dan spiked pada alat 

spektrofotometer serapan atom graphite furnace pada panjang gelombang 

283,3 nm untuk Pb. 

Pengukuran sampel dilakukan menurut Metode Pengujian Kadar Pb sesuai 

dengan SNI nomor 2354.5 Tahun 2011. Perhitungan kadar Pb: 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah terasi udang dan ikan asin yang ada di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah objek atau bagian yang diteliti dan sudah dianggap 

mewakili seluruh dari populasi tersebut (Notoatmodjo, 2012). Sampel dalam 

penelitian ini yakni 4 terasi udang dan 4 ikan asin. Selain itu, ditambahkan pula 

sampel air laut sebagai data pendukung untuk mengetahui kadar limbah di laut.  

 

3.4.3 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampling plankton menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Arikunto (2013), purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2015), purposive 
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sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. 

3.5 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 

2015). Pada penelitian ini, tidak ada variabel independent. Hal ini 

dikarenakan indipendent variable pada penelitian ini tidak bisa 

dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan (treatment). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kandungan timbal pada air laut, serta 

kandungan timbal pada terasi udang dan ikan asin di Kecamatan Palang, 

Kabupaten Tuban. 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini meliputi: 

a) Bahan yang digunakan dalam penelitian yakni terasi udang dan ikan asin 

yang diperoleh dari industri rumah tangga di Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban. 
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b) Kadar timbal yang ditemukan pada sampel dibandingkan dengan Badan

Standarisasi Nasional Tahun 2009 tentang standart ambang batas timbal

yang pada ikan dan olahannya serta udang dan krustase yakni sebesar 2,0

mg/kg dan pada terasi yakni 1,0 mg/kg.

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa pengamatan 

atau observasi tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2015), observasi tidak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis, tentang apa 

yang akan diobservasi, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti 

tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan. Observasi tidak langsung dilakukan dengan pengamatan di 

laboratorium, meliputi identifikasi kandungan timbal pada air laut, kadar timbal 

pada terasi udang maupun ikan asin. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis kandungan timbal pada sampel penelitian menggunakan AAS 

(Atomic Absorbtion Spectrofotometer/ Spektrofotometer Serapan Atom). Hasil 

yang didapatkan dari pengujian timbal pada sampel akan dibandingkan dengan 

Badan Standarisasi Nasional Tahun 2009 tentang standart ambang batas timbal 

pada ikan dan olahannya serta udang dan krustase yakni sebesar 2,0 mg/kg dan 

pada terasi yakni 1,0 mg/kg kemudian dijelaskan secara deskripsi. 


