
  

 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2013. Lokasi 

penelitian meliputi: tempat pengambilan sampel dan laboratorium uji. Tempat 

pengambilan sampel yaitu beberapa kapal nelayan di pelabuhan pendaratan ikan, 

mobil box/pick up pemasok ikan dari luar Bandar Lampung serta beberapa pasar 

tradisional/pasar pagi di Kota Bandar Lampung. Pengujian sampel dilakukan di 

Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Laboratorium Terpadu Jurusan 

Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

 

 

Berbagai sampel yang diperiksa dan diuji dalam penelitian ini adalah cairan/air es 

yang digunakan di dalam box atau tempat penyimpanan ikan yang diperoleh dari 

beberapa tempat yaitu: PPI Gudang Lelang Teluk Betung dan PPI Lempasing, 

mobil box/pick up pemasok ikan dari luar Bandar Lampung serta beberapa pasar 

di daerah Kota Bandar Lampung (Pasar Cimeng, Pasar Koga, Pasar Tamin, Pasar 

Tugu dan Pasar Way Halim). Bahan yang dibutuhkan untuk identifikasi yaitu: test 

kit formalin merk Chem Kit
®
 dan pereaksi asam kromatrofik. Sedangkan 



31 

peralatan analisis yang digunakan adalah botol kaca ukuran 150 ml untuk wadah 

sampel, stopwatch, timbangan, penangas air, pemanas Bunsen, alat penyulingan, 

tabung reaksi dan kamera. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu dengan survai dan dilanjutkan 

dengan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Survai 

berupa pengamatan langsung di lapangan dan pengisian lembar kuesioner 

ditujukan ke beberapa tempat yang diduga menjual formalin untuk mengetahui 

alur distribusi formalin di Kota Bandar Lampung; serta ke beberapa nelayan di 

pelabuhan pendaratan ikan, distributor/pengecer dan penjual ikan di beberapa 

pasar di Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi mengenai 

penggunaan formalin pada ikan yang ditangkap maupun yang dijual. Lokasi yang 

menjadi tempat pengambilan sampel yaitu pelabuhan pendaratan ikan yang ada di 

Kota Bandar Lampung dan beberapa pasar di Kota Bandar Lampung. Pemilihan 

lokasi PPI Gudang Lelang Teluk Betung dan PPI Lempasing sebagai tempat 

pengambilan sampel karena tempat ini merupakan sentra masuknya komoditas 

perikanan di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung. Sampel juga 

diambil dari beberapa mobil box/pick up pengangkut ikan laut segar yang akan 

didistribusikan ke pasar-pasar, karena dikhawatirkan penggunaan formalin juga 

dilakukan pada saat proses distribusi ikan yang dipasok dari luar Kota Bandar 

Lampung dan dari berbagai pasar pagi/pasar tradisional. 

 

Tahap berikutnya adalah pengambilan sampel berupa cairan/air es yang terdapat 

di kapal-kapal nelayan, yaitu: PPI Gudang Lelang Teluk Betung (10 kapal) dan 
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PPI Lempasing (7 kapal); mobil box/pick up pengangkut ikan (6 mobil); serta 

beberapa pasar di Kota Bandar Lampung (Pasar Cimeng sebanyak 6 penjual, 

Pasar Koga sebanyak 4 penjual, Pasar Tamin sebanyak 4 penjual, Pasar Tugu 

sebanyak 10 penjual dan Pasar Way Halim sebanyak 5 penjual). Pengambilan 

sampel di kapal Cantrang dilakukan pada pagi hari saat para nelayan melakukan 

aktivitas bongkar muat dan pelelangan. Pengambilan sampel di mobil box/pick up 

dilakukan pada malam hari, mulai pukul 22.00 WIB sebelum aktivitas pelelangan 

dimulai. Pengambilan sampel di pasar dilakukan pada pagi hari. Total jumlah titik 

pengambilan sampel adalah 52 tempat. 

 

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, dapat ditentukan dengan 

menggunakan Purposive Sampling Method (Mustafa, 2000) dengan 2 ulangan. 

Adapun rumus yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan: n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

 

 

Selanjutnya masing-masing sampel cairan/air es akan diuji secara kualitatif 

dengan menggunakan Test Kit Formalin. Selanjutnya uji penegasan dilakukan 

hanya pada sampel yang positif mengandung formalin menggunakan metode Cara 

Uji Bahan Pengawet Makanan dan Bahan Tambahan yang Dilarang untuk 

Makanan yang mengacu pada SNI 01 – 2894 – 1992. Masing-masing pengujian 

dilakukan dengan 2 ulangan dan pengambilan sampel untuk ulangan kedua 

dilakukan pada hari yang berbeda. Data yang diperoleh dari serangkaian 

pengujian kemudian disajikan, dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Data 

ditampilkan dalam bentuk Tabel dan Gambar. 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

 

 

3.4.1. Survai lapangan 

 

 

Penelitian pendahuluan yang dilakukan berupa survai dan wawancara ke PPI 

Gudang Lelang Teluk Betung dan PPI Lempasing serta Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Bandar Lampung mengenai kondisi perikanan, jenis-jenis ikan 

laut segar yang didaratkan di pelabuhan perikanan, daftar nama pasar tradisional 

yang ada di Kota Bandar Lampung serta data-data penunjang lainnya. Survai dan 

wawancara juga dilakukan ke beberapa nelayan dan penjual ikan laut segar untuk 

mendapatkan profil dari masing-masing responden. Selain itu, survai dan 

wawancara juga dilakukan ke Balai POM Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi, 

UKM, Perindag Kota Bandar Lampung serta beberapa tempat yang diduga 

menjual formalin di Kota Bandar Lampung untuk mengetahui alur distribusi 

formalin di Kota Bandar Lampung. 

 

3.4.2. Uji laboratorium 

 

 

3.4.2.1. Persiapan sampel 

 

 

Sampel cairan/air es diperoleh dari beberapa tempat yang berbeda meliputi 

wilayah Kota Bandar Lampung. Sampel diambil dari beberapa kapal nelayan di 

PPI Gudang Lelang Teluk Betung dan PPI Lempasing, mobil box/pick up 

pengangkut ikan serta beberapa pasar di Kota Bandar Lampung (Pasar Cimeng, 

Pasar Koga, Pasar Tamin, Pasar Tugu dan Pasar Way Halim). Masing-masing 

sampel cairan/air es kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca, ditutup rapat dan 

kemudian dipersiapkan untuk dilakukan pengujian. 
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3.4.2.2. Pengujian sampel 

 

 

Uji Kualitatif Formaldehide sampel cairan/air es yang digunakan sebagai media 

pengawet ikan laut segar ini dilakukan menggunakan dua tahap. Tahap pertama, 

sampel diuji menggunakan Test Kit Formalin untuk mendeteksi apakah terdapat 

kandungan formalin pada cairan/air es yang digunakan sebagai media pengawet 

ikan laut segar tersebut. Sebanyak 1 ml sampel cair dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. Kemudian teteskan Pereaksi I Formalin sebanyak 3-5 tetes dan dilanjutkan 

dengan penambahan ± 1 mg Pereaksi II Formalin. Sampel dikocok, tunggu sekitar 

5-10 menit dan amati perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir uji kualitatif formalin menggunakan Test Kit Formalin  

1 ml sampel cair 

Penambahan 3-5 tetes 

pereaksi I Formalin 

Penambahan ± 1 mg 

pereaksi II Formalin 

Homogenisasi 

Homogenisasi 

Didiamkan selama  

± 5-10 menit 

Pengamatan 

Positif Negatif 

Uji Penegasan 
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Apabila setelah pengamatan, sampel berubah warna menjadi ungu kebiruan, 

sampel kemudian akan dilanjutkan dengan uji penegasan yang mengacu pada 

Cara Uji Bahan Pengawet Makanan dan Bahan Tambahan yang Dilarang untuk 

Makanan (SNI 01 – 2894 – 1992) yaitu uji dengan asam kromatrofik. Sebelum 

dilakukan pengujian, sampel sebanyak 200 ml terlebih dahulu diasamkan dengan 

H3PO4 dan disulingkan. Kemudian hasil sulingan ditampung dalam erlenmeyer. 

Setelah itu masukkan 5 ml pereaksi larutan jenuh asam 1.8 dihidroksinaftalen 3.6 

disulfonat dalam H2S04 72% ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 ml larutan 

hasil sulingan sambil diaduk. Letakkan tabung reaksi yang berisi sampel tersebut 

dalam penangas air yang mendidih selama 15 menit dan amati perubahan yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir uji penegasan sampel menggunakan asam kromatrofik  

     (SNI 01-2894-1992) 
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Tabung reaksi yang berisi sampel diletakkan dalam 

penangas air yang mendidih selama 15 menit 

Pengamatan 
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3.5. Pengamatan 

 

 

3.5.1. Analisis data hasil survai 

 

 

Pengamatan terhadap hasil survai dilakukan berdasarkan lembar kuesioner yang 

telah diisi. Hasil survai pada lembar kuesioner yang ditujukan kepada toko penjual 

formalin, nelayan, pengecer dan penjual dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian 

data tersebut dianalisis secara deskriptif. Melalui survai berupa wawancara 

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai alur distribusi 

formalin di Kota Bandar Lampung dan apakah masih terdapat penggunaan 

formalin dalam pengawetan ikan laut segar. Dugaan alur distribusi formalin secara 

ilegal hingga sampai kepada nelayan/penjual ikan didasarkan atas pengamatan, 

penelusuran kepada agen/distributor formalin dengan wawancara dengan pihak 

terkait. Data ini juga diharapkan dapat memperkuat hasil pengujian sampel yang 

akan diuji. 

 

3.5.2. Analisis hasil pengamatan sampel 

 

 

Pengamatan dilakukan pada masing-masing sampel dengan mengamati perubahan 

warna yang terjadi pada masing-masing sampel. Jika sampel yang diuji berubah 

warna menjadi ungu, berarti sampel tersebut positif mengandung formalin. Data 

hasil kedua pengamatan tersebut dimasukkan ke dalam tabel untuk kemudian 

dianalisis secara deskriptif. Data ditampilkan dalam bentuk Tabel dan Gambar.  

 

 

 

 

 

 


