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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pantai Bentar merupakan objek wisata yang berada di kabupaten 

Probolinggo, tepatnya di wilayah kecamatan Gending yang berjarak 7 km dari Kota 

Probolinggo. Pantai Bentar sebagai salah satu pantai utara yang terhubung dengan 

Laut Jawa. Menurut Siagian (2008) kawasan pesisir utara dan pesisir timur 

merupakan pusat perekonomian dan persebaran penduduk di Jawa Timur, sehingga 

terjadinya potensi akan kerusakan lingkungan juga akan lebih tinggi dibanding 

dengan kawasan pesisir selatan. Perairan pesisir timur termasuk perairan yang 

tercemar berat oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian 

termasuk limbah tambak. 

Data menunjukkan bahwa kejadian pencemaran laut merata diperairan 

Indonesia (Selat Malaka 25%, Laut Jawa 20%, Selat Karimata dan Perairan Riau 

(ALKI ) 20%, Perairan ALKI II 20 %,) (Malisan, J., 2011). Salah satu sumber 

pencemaran yang berasal dari aktivitas masyarakat dan peningkatan transportasi 

laut adalah dihasilkannya logam berat seperti Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Raksa 

(Hg), Besi (Fe), dan Mangan (Mn).  

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan manusia serta merupakan unsur logam berat yang tidak dapat terurai oleh 

proses alam (Zhang, et al., 2007 dalam Deri., et al., 2013). Sumber timbal bisa 

berasal dari kenderaan yang menggunakan bahan bakar bertimbal dan juga dari biji 

 



2 
 

 

 

logam hasil pertambangan, peleburan, pabrik pembuatan timbal atau recycling 

industri, debu, tanah, cat, mainan, perhiasan, air minum, permen, keramik, obat 

tradisional dan kosmetik (Marchand, et al., (2011) dalam Deri, et al., (2013).  

Yalcin, et al., (2008) dalam Setiawan (2013) mengemukakan bahwa logam 

berat dapat berpindah dari lingkungan ke organisme, dan dari organisme satu ke 

organisme lain melalui rantai makanan. Adapun efek berantai yang ditimbulkan 

oleh timbal menurtut Darmono (2001) dalam Arifin, et al., (2012) adalah logam 

berat yang masuk ke dalam tubuh organisme laut sebagian besar melalui rantai 

makanan fitoplankton sebagai awal dari rantai makanan yang akan dimangsa oleh 

zooplankton, zooplankton dimangsa oleh ikan-ikan kecil, ikan kecil dimangsa oleh 

ikan-ikan besar dan akhirnya ikan dikonsumsi oleh konsumen terakhir baik manusia 

maupun organisme lain. Proses ini berlangsung secara terus-menerus maka timbal 

akan terakumulasi dalam tubuh konsumen terakhir. Beberapa hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa macam penyakit pada manusia akibat 

memakan makanan yang mengandung logam berat seperti kanker, gangguan 

saluran cerna, ginjal, dan lain-lain (Siagian, 2012). 

Pada umumnya tumbuhan akan menyerap unsur-unsur hara yang larut 

dalam air maupun dari tanah melalui akarnya (Fitter & Hay, 1991). Semua 

tumbuhan memiliki kemampuan penyerapan yang memungkinkan pergerakan ion 

menembus membran sel, terutama nitrat dan amonium, fosfat, kalium, kalsium, 

sulfat, magnesium, besi, ternbaga, boron, chlor, seng dan molybdenum (Lusianty, 

1997). 
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Panjaitan (2009) mengemukakan bahwa mangrove memiliki kemampuan 

dalam menyerap bahan-bahan organik dan non organik dari lingkungannya 

kedalam tubuh melalui membran sel. Satu diantara beberapa spesies mangrove yang 

memiliki kemampuan menyerap logam berat adalah Api-api (Avicennia marina), 

sehingga spesies ini dapat  dijadikan sebagai indikator  biologis  karena  merupakan  

salah  satu komponen dalam daur pencemaran lingkungan di wilayah perairan laut. 

Mengingat pentingnya peran Avicennia marina tersebut dan sejauh ini belum 

diketahui kandungan timbal pada berbagai fase pertumbuhan, maka perlu ditelaah 

bagaimana kemampuan absorbsi akar dari fase anakan sampai dewasa sehingga 

dapat diketahui efektifitas akar dalam menyerap timbal. 

Berdasarkan KD 3.10 kelas sepuluh sekolah menengah atas, siswa 

diharapkan dapat menganalisis bahan-bahan pencemar di lingkungan. Guru 

pendidik diharapkan untuk menyediakan sumber belajar, salah satu sumber belajar 

tersebut adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) guna ketercapaian kompetensi 

dasar tersebut. Pemilihan bahan ajar LKPD sangat cocok digunakan pada materi 

“Pencemaran Lingkungan” dikarenakan sumber belajar LKPD merupakan sumber 

belajar yang disusun secara sistematis, jelas dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan mangrove Avicennia marina pada 

berbagai fase pertumbuhan akar mangrove (muda, sedang, tua) dalam menyerap 

timbal yang dikembangkan dalam judul: Analisis Kandungan Logam Timbal 

(Pb) Akar Avicennia marina pada Berbagai Fase Pertumbuhan di Pantai 

Bentar Probolinggo sebagai Sumber Belajar Biologi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Adakah perbedaan daya serap timbal pada berbagai fase pertumbuhan akar 

mangrove Avicennia marina di Pantai Bentar Probolinggo?  

b. Adakah perbedaan daya serap akar mangrove Avicennia marina terhadap 

timbal pada dua stasiun yang berbeda di Pantai Bentar Probolinggo? 

c. Adakah interaksi antara berbagai fase pertumbuhan akar mangrove dengan 

stasiun dalam kemampuan menyerap timbal? 

d. Bagaimana hasil penelitian analisis kandungan timbal pada akar mangrove 

Avicennia marina diimplementasikan sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perbedaan daya serap kandungan timbal pada beberapa fase 

pertumbuhan akar mangrove Avicennia marina di Pantai Bentar Probolinggo. 

b. Untuk mengetahui perbedaan daya serap akar mangrove terhadap timbal pada 

dua stasiun di Pantai Bentar Probolinggo. 

c. Untuk mengetahui interaksi antara berbagai fase pertumbuhan akar mangrove 

dengan stasiun dalam kemampuan menyerap timbal. 

d. Untuk mengimplementasikan hasil penelitian sebagai pembuatan sumber 

belajar biologi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 
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1.4  Manfat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam 

bidang ilmu biologi lingkungan, yaitu kemampuan absorbsi berbagai fase 

pertumbuhan akar mangrove terhadap logam timbal. Selain itu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya atau menjadi dasar 

acuan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan pencemaran logam  

berat timbal (Pb). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran biologi dalam 

kegiatan praktikum dan kegiatan ilmiah pada materi pencemaran lingkungan. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi peserta didik 

mengenai kemampuan akar mangrove sebagai pereduksi pencemaran laut.  

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat 

mengenai kemampuan tumbuhan mangrove dalam menyerap logam timbal. Hal ini 

sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan 

akademisi maupun masyarakat umum. 

1.5 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Bentar Probolinggo dengan objek studi 

adalah kandungan logam timbal pada berbagai fase pertumbuhan akar 
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mangrove pada spesies Avicennia marina. Akar yang digunakan sesuai dengan 

fase sebagai berikut: 

1. Fase Seedling: umur 1 - 4 bulan; 

2. Fase Juvenil: kisaran umur 1 - 4 tahun;  

3. Fase Dewasa: tegakan yang berusia 12 tahun. 

b. Parameter yang diamati adalah suhu air laut, pH air laut, logam timbal pada air 

laut, dan logam timbal pada akar mangrove. 

c. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di dua stasiun yang berbeda. Stasiun 

pertama terletak dekat dengan pariwisata dan stasiun kedua terletak jauh dari 

pariwisata. 

d. Bahan ajar yang dibuat berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ditujukan 

untuk siswa SMA kelas X IPA. KD 3.10 Menganalisis data perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2016). 

b. Kandungan adalah sesuatu benda yang terdapat pada benda lain dalam waktu 

bersamaan (KBBI, 2016). 

c. Avicennia   marina adalah   salah   satu   spesies   mangrove   yang   ada   di 

Indonesia  yang  juga  dikenal  dengan  nama  api-api jambu (Kitamura et  al., 

1997) 

d. Fase adalah tingkatan dalam daur hidup atau perkembangan suatu proses 

(KBBI, 2016). 
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e. Timbal (Pb) adalah jenis logam berat yang lunak berwarna abu-abu kebiruan 

mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2 (Palar, 2004). 

a. Sumber belajar merupakan berbagai sumber baik yang berupa data, orang dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajarnya (Sudjarwo, 1989). 

 


