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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif eksploratif. Penelitian 

deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat 

lebih mudah dipahami dan disimpulkan, sedangkan penelitian eksploratif yaitu untuk 

menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan 

penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan 

suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan. 

Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dari kondisi kualitas air sungai dan 

daging ikan nila merah. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) studi 

literatur berkaitan dengan topik penelitian; b) orientasi lapangan; c) menentukan 

lokasi penelitian; d) menentukan objek dan titik pengambilan sampel penelitian; e) 

pengumpulan data primer dan data sekunder; dan f) menganalisis data.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian meliputi: 
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1. Kandungan logam berat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah logam yang 

diidentifikasi dari tubuh ikan nila merah yang dibudidayakan dalam Keramba 

Jaring Apung. 

2. Penelitian dilakukan di Sungai Mahakam pada bagian hulu sungai, bagian tengah 

sungai dan bagian hilir sungai. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Uji 

kandungan logam berat dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Universitas 

Mulawarman Samarinda. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ikan nila merah 

(Oreochromis sp) yang terdapat di Karamba Jaring Apung (KJA) Sungai Mahakam. 

3.4.2 Sampel 

 Penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan “purposive random 

sampling”, yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan lokasi 
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atau daerah yang terdapat keramba jaring apung ikan nila merah. Sampel diambil dari 

beberapa stasiun pengamatan. Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) stasiun, yaitu 

stasiun I pada bagian hulu sungai Mahakam, stasiun II pada bagian tengah sungai 

Mahakam, dan stasiun III pada bagian hilir sungai Mahakam.  

 Sungai Mahakam merupakan lokasi yang dipilih pada penelitian ini mengingat 

Sungai Mahakam menghadapi berbagai masalah, terutama karena keberadaan 

kegiatan budi daya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA) dapat dikategorikan 

melebihi daya dukung lingkungan perairan tersebut serta masuknya berbagai limbah 

yang berasal dari kegiatan antropogenik yang berada di sekitar Sungai Mahakam. 

Selain itu, pemilihan ketiga stasiun pengamatan di dasarkan pada pertimbangan 

bahwa lokasi tersebut dapat mewakili wilayah Sungai Mahakam secara keseluruhan. 

    

   Gambar 3. Titik Pengambilan Sampel 
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Titik-titik tersebut adalah: 

a. Stasiun I   : Bagian hulu daerah Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara 

b. Stasiun II  : Bagian tengah daerah Loajanan Kota Samarinda 

c. Stasiun III : Bagian hilir daerah Samarinda Sebrang 

 

3.5 Alat dan Bahan 

Tabel 1. Alat dan Bahan 
Alat Bahan 

- Kotak pendingin 

- Plastik 

- Alat bedah 

- Neraca analitik 
- Blender 

- Pipet 

- Tabung reaksi 

- Labu ukur 

- Kertas saring 

- Corong 

- Elenmeyer 

- Kamera digital 

- Daging ikan nila merah 

- Aquades 

- HNO2 pekat 

- HClO2 

 

 

 

 

 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1 Data Primer 

Data primer diperoleh melalui uji pendahuluan yakni contoh air yang diambil 

dari 3 stasiun di Sungai Mahakam, yaitu stasiun 1 daerah Tenggarong Kabupaten 

Kutai Kartanegara, stasiun II daerah Loajanan Kota Samarinda dan stasiun III daerah 

Samarinda Sebrang yang meliputi kandungan logam berat pada air dan kandungan 

logam berat pada daging ikan nila merah (Oreochromis sp) di Sungai Mahakam. 



28 
 

 
 

3.6.2 Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang 

relevan, yakni jurnal, peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran air, 

dan laporan penelitian. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

1. Pengambilan Sampel Air  

 Data parameter kualitas air yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis 

berdasarkan baku mutu air dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari 

masing-masing parameter fisika-kimia air dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur tentang Baku Mutu Air Tawar 

2. Pengambilan Sampel Ikan  

 Pengambilan sampel ikan dilakukan dengan menggunakan jala atau lunta pada 

titik sampling yang telah ditentukan. Ikan yang diambil memiliki kriteria berat, 

panjang, dan umur yang seragam (+ 3 bulan). Kemudian sampel ikan yang 

diambil dimasukkan ke dalam plastik atau wadah plastik yang bersih dan 

disimpan di dalam kotak es untuk dianalisa di laboratorium Universitas 

Mulawarman Samarinda. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kandungan logam berat pada air sungai dan daging ikan nila 

merah, penelitian ini dianalisa secara deskriptif. 

1. Pengambilan sampel air sungai dan daging ikan menggunakan metode STORET, 

metode STORET merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu 

air sungai dan daging ikan yang umum digunakan. Dengan metode STORET ini 

dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku 

mutu air sungai dan daging ikan. Secara prinsip, metode STORET adalah 

membandingkan antara data kualitas air sungai dan daging ikan dengan baku 

mutu air sungai dan daging ikan yang disesuaikan dengan peruntukannya guna 

menentukan status mutu air sungai dan daging ikan. 

2. Menganalisis hasil pengujian kualitas air sungai dan daging ikan dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif eksploratif.   

 

 


