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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1Latar Belakang 

Pantai adalah suatu kawasan wilayah peralihan antara laut dan daratan 

sehingga kawasan pesisir merupakan ekosistem besar yang di dalamnya terdapat 

interaksi timbal balik (feedback) antara faktor biotik dan abiotik. Interaksi yang 

terjadi di ekosistem pantai bersifat dinamis dan saling mempengaruhi, selain itu 

kawasan pesisir merupakan ekosistem yang mempunyai kekayaan habitat yang 

beragam (Hutagalung, 1990). Keanekaragaman pantai adalah melimpahnya 

sumber daya alam yang  tinggi baik hayati maupun non hayati. Salah satu 

keanekaragaman  hayati yang sering dijumpai pada daerah pesisir pantai adalah  

kerang (Yenni, Y., et al, 2005). 

Pantai Mayangan Kota Pasuruan merupakan salah satu kawasan pesisir 

yang menjadi penangkapan kerang darah (Andara granosa) cukup besar di kota 

Pasuruan, selain pantai Kraton Kabupaten Pasuruan, pantai Kepitingan Sidoarjo 

dan pantai Kenjeran Surabaya. Kerang darah merupakan salah satu hasil olahan 

laut yang banyak dikonsumsi masyarakat Pasuruan karena kandungan gizi yang 

tinggi, khususnya protein. Menurut Nurjannah (2005) habitat kerang darah 

(Andara granosa) ini adalah daerah dengan substrat lumpur dan pasir dengan 

suhu ± 30
0
C karena hal ini sesuai untuk merangsang kerang darah betina untuk 

bertelur. Tetapi kondisi perairan saat ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan 

perairan sudah banyak dijadikan tempat pembuangan limbah bagi kebanyakan 

aktifitas manusia.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di sepanjang aliran sungai 

di kota Pasuruan digunakan sebagai pembuangan bagi limbah industri tanpa 
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penanganan atau pengolahan limbah terlebih dahulu. Salah satu industri yang 

banyak berdiri di daerah Mayangan adalah industri logam. Beberapa industri 

logam didaerah tersebut  dalam produksiya menggunakan logam berat, seperti 

Timbal (Pb), selain itu beberapa industri di daerah Mayangan bersifat home 

industri yang belum menggunakan sistem pengolahan limbah yang benar. 

Keseluruhan limbah tersebut masuk pada aliran sungai dan bermuara pada pesisir 

pantai. Dengan demikian perairan habitat dari kerang darah (Anadara granosa) 

akan dapat terkontaminasi oleh buangan limbah  sehingga akan terjadi akumulasi 

dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan kerang memperoleh makanannya dengan cara 

menyaring bahan-bahan organik dari air dan lumpur disekitarnya (filter feeder).  

Logam-logam yang mencemari perairan laut banyak jenisnya, diantaranya 

adalah logam berat Timbal (Pb). Limbah logam berat Timbal (Pb)  yang 

dihasilkan industri telah menyatu dengan air laut. Menurut Dahuri (1998) 

berpindahnya lingkungan yang mengandung logam berat jenis Timbal (Pb) pada 

tubuh biota laut, seperti Kerang darah (Anadara granosa) yakni dengan cara 

rantai makanan. Lingkungan yang tercemar logam berat Timbal (Pb)  pertama 

akan masuk pada tubuh zooplankton sebagai konsumen pertama kemudian 

zooplankton akan dimakan konsumen II yakni hewan yang ukurannya lebih besar 

seperti kerang. Konsumen II akan dimakan oleh konsumen III yakni ikan-ikan 

yang berukuran besar. Rantai makanan tersebut akan berlanjut sampai konsumen 

terakhir yaitu manusia maupun organisme lainnya. 

Terakumulasinya logam berat Timbal pada tubuh biota laut 

mengakibatkan sebagian besar biota laut, seperti kerang-kerangan tidak layak 

untuk dikonsumsi. Hasil  penelitian Wulandari (2012) mengatakan bahwa jenis 
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tiram yang ada di perairan Prigi Trenggalek  sudah tidak layak untuk dikonsumsi 

karena kandungan logam berat sudah melebihi batas maksimum yakni 2,0 mg/l. 

Penelitian yang juga dilakukan oleh Munawir (2015) di sungai Jeneberang 

Makasar menunjukkan adanya logam berat Pb dalam kerang darah sebesar 0,274-

0,569 mg/l. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 

(POM) ambang batas kandungan logam berat Pb pada ikan dan hasil olahannya 

adalah 2,0 mg/l. Logam Timbal berpengaruh negatif pada kesehatan manusia. 

Menurut Palar (1994) dampak apabila mengonsumsi Timbal (Pb) secara 

berlebihan adalah anemia, mual, muntah dan bila berat dapat mengganggu sistem 

syaraf. Penyakit yang berhubungan dengan otak akibat keracunan logam berat Pb 

adalah epilepsi, halusinasi dan kerusakan pada otak besar. 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar berdasarkan KD 3.8 

kelas tujuh (VII) Sekolah Menengah Pertama, semester 2 (dua)  yakni 

Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekoistem’’ 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang  

bertujuan untuk menganalisi akumulasi kandungan Timbal (Pb) di air laut dan 

Kerang darah (Anadara granosa)  yang dikembangkan dalam judul : 

Bioakumulasi Kandungan Timbal (Pb) Pada Air Laut Dengan Kandungan 

Timbal (Pb) Pada Kerang Darah di Pantai Mayangan Kota Pasuruan 

Sebagai Sumber Belajar Biologi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana bioakumulasi kandungan Timbal (Pb) pada air laut dengan 

kandungan Timbal (Pb) pada kerang darah (Anadara granosa) di Pantai 

Mayangan Kota Pasuruan? 

2. Bagaimana kelayakan hasil penelitian hubungan kandungan Timbal (Pb) pada 

air laut dengan kandungan Timbal (Pb) pada kerang darah (Anadara granosa) 

di Pantai Mayangan Kota Pasuruan sebagai Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) pembelajaran biologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bioakumulasi kandungan Timbal (Pb) pada air laut dengan 

kandungan Timbal (Pb) pada kerang darah (Anadara granosa) di Pantai 

Mayangan Kota Pasuruan 

2. Untuk mengetahui  kelayakan hasil penelitian hubungan kandungan Timbal 

(Pb) pada air laut dengan kandungan Timbal (Pb) pada kerang darah (Anadara 

granosa) di Pantai Mayangan Kota Pasuruan sebagai Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) pembelajaran biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam 

bidang ilmu biologi  lingkungan yaitu kemampuan biota laut yakni Kerang Darah 
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(Anadara granosa) dalam mengakumlasi logam berat dalam tubuhnya. Selain itu, 

juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut bagi peneliti  

yang melakukan penelitian lebih mendalam berkenaan dengan pencemaran logam 

berat Timbal 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

 Hasil  penelitian  dapat menjadi dasar pengelolaan limbah logam berat 

Pb(Timbal) bagi masyarakat khususnya di kawasan pantai Mayangan kota 

Pasuruan. 

b. Bagi Pendidikan 

 Hasil penelitian dapat diamanfaatkan sebagai sumber belajar bagi 

pendidikan khususnya dalam mata pelajaran Dampak Pencemaran Bagi 

Kehidupan untuk SMP kelas VII Semeseter II. 

c. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian dapat dimanfaatkan menjadi dasar pengembangan bagi 

penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan pencemaran logam berat Pb 

(Timbal). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka penelitian ini perlu 

diberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah air laut dan 

Kerang Darah (Anadara granosa) yang diambil di Pantai Mayangan Kota 

Pasuruan 

2. Tempat pengambilan sampel terdapat 3 tempat yakni  daerah muara sungai 

Pabrik Bromo Steel Indonesia, daerah pantai sebelah barat dari Pabrik Bromo 

Steel Indonesia dan  Daerah pantai sebelah timur dari Pabrik Bromo Steel 

Indonesia 

3. Parameter penelitian kandungan Timbal menggunakan metode AAS (Atomic 

Absorption Spectroscopy) 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Bioakmulasi adalah akumulasi senyawa kimia pada tubuh organisme dengan 

berbagai cara seperti kontak langsung,makanan, respirasi dan lain-lain 

(Santoso, 2013) 

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

bersamaan (KBBI, 2016). 

3. Timbal adalah logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-abu 

keperakan dengan titik leleh pada 327,5 ºC dan titik didih 1.740 ºC pada 

tekanan atmosfer. Timbal juga memiliki sifat toksik karena mengakibatkan  

kerusakan jaringan termasuk jaringan mukosal  apabila terakumulasi dalam 

jumalah yang tinggi dan lama (Umulawati,2008) 

4. Air laut adalah air yang memiliki kandungan senyawa kompleks yang 

mengandung berbagai macam bahan kimia organik dan anorganik (Suwignyo, 

2005) 
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5. Kerang Darah (Anadara granosa) adalah hewan moluska (binatang lunak) yang

memiliki 2 buah cangkang (bivalvia) dan biasanya hidup pada perairan yang

berlumpur (Dharma,1988)

6. Pantai Mayangan Kota Pasuruan adalah salah satu pantai di kota pasuruan

dimana di sekitar kawasan pantai tersebut berdiri beberapa industri logam,

selain itu pantai mayangan kota Pasuruan  merupakan pusat pelabuhan yang

ada di kota Pasuruan (Anonymous, 2015)

7. Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya

yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman untuk pemecahan

permasalahan biologi tertentu (Suhardi,2012)


