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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Empat sehat lima sempurna terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, 

sayur-mayur, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap dengan berbagai 

kandungan zat yang berguna bagi tubuh (Suhardjo, 1992). Sayuran merupakan 

jenis makanan penting yang mengandung vitamin dan mineral yang secara 

langsung berperan menjaga dan meningkatkan kesehatan (Dahlia, 2006). 

Kandungan gizi dan serat alami dalam sayuran akan menjaga kesehatan serta 

memperlancarkan saluran pencernaan (Dewi, 2000). Hal ini akan memudahkan 

sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh sehingga tidak 

mengendap dan menimbulkan penyakit (Dewi, 2000). Sayuran juga dapat 

menimbulkan penyakit apabila tercemar oleh logam berat atau mikroorganisme 

(Dahlia, 2006). 

Oleh karena itu, kebersihan dan keamanan sayuran yang dikonsumsi 

menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Namun 

banyak jenis sayuran yang beredar di masyarakat tidak terjamin keamanannya 

karena diduga telah terkontaminasi logam-logam berat seperti merkuri (Hg), 

timbal (Pb), dan kadmium (Cd) (Widaningrum, dkk. 2007). Pencemaran tersebut 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, mual, muntah, sakit kepala, 

bahkan sampai kondisi terparah yaitu kematian (Almatsir, 2004). 

Sumber logam berat pada lingkungan antara lain berasal dari industri 

apabila lokasi pertanian dekat dengan lokasi industri, pembuangan limbah industri 
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ke tanah bahkan ke sungai, penggunaan pestisida bahkan bencana yang tidak 

terduga (Widaningrum, dkk., 2007). Misalnya industri pertambangan emas 

tradisional rakyat mengandung logam berat. Kegiatan ini berdekatan dengan lahan 

pertanian masyarakat. Sayur-sayuran yang diperoleh dari lahan hasil pertanian 

sekitar pertambangan emas Kecamatan Pesanggaran Desa Tumpang Pitu salah 

satu contohnya adalah pakchoi atau sawi daging (Brassica rapa L.) sangat 

berpotensi mengandung logam berat Hg. 

Pertambangan emas tradisional sekarang ini banyak dilakukan 

masyarakat untuk menambah kebutuhan ekonomi. Pertambangan rakyat 

merupakan rangkaian kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, 

dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari hari (Widodo, 2008). Menurut Sjahrin (2003) kegiatan penambangan 

ini menimbulkan dampak merugikan seperti rusaknya tanah bekas penambangan, 

tercemarnya air yang berasal dari penggunaan logam berat seperti merkuri (Hg), 

serta dapat menyebabkan kemerosotan lingkungan hidup dan menimbulkan efek 

yang membahayakan bagi kesehatan terutama gangguan sistem syaraf, iritasi 

kulit, dan saluran pencernaan. 

Hasil galian berupa batuan diolah menggunakan merkuri melalui proses 

amalgamasi. Proses amalgamasi adalah memisahkan biji atau butiran emas yang 

masih tercampur dengan komponen lain (Widodo, 2008). Limbah hasil 

pengolahan emas secara sengaja dibuang di sekitar daerah pengolahan yang 

biasanya berada disekitar daerah aliran sungai sehingga limbah yang mengandung 
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merkuri akan mengkontaminasi sepanjang aliran sungai dan aliran irigasi 

pertanian lingkungan rumah penduduk, dan tanaman sekeliling. 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses penyerapan air, unsur hara, 

dan zat terlarut atau logam-logam berat oleh tanaman yaitu suhu, waktu detensi, 

pH tanah, kerapatan tanaman (jarak tanam), banyak akar, dan berat tanaman 

(Puspitasari, 2012). Salah satunya jarak tanam yang mempengaruhi proses 

penyerapan air, unsur hara dan beberapa zat terlarut air ataupun zat tidak terlarut 

air seperti logam-logam berat. Pada penelitian Puspitasari (2012) tentang 

pengaruh macam bahan organik dan jarak tanam terhadap hasil dan kualitas 

tanaman sawi. Jarak tanam yang panjang atau luas akan memberikan ruang pada 

tanaman untuk mengikat sebanyak mungkin unsur-unsur hara dan kandungan 

protein.  Pada tanaman sawi pengikatan tinggi terjadi pada perlakuan jarak 

(25x25) cm. 

Pengaturan dan penggunaan jarak tanam pada dasarnya adalah 

memberikan kemungkinan tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami 

banyak persaingan dalam hal mengambil air, unsur-unsur hara, dan cahaya 

matahari untuk proses fotosintesis(Ramli & Adrianto, 2015). Jarak tanam ideal 

menurut Ramli & Adrianto (2015) tergantung pada kesuburan tanah dan varietas 

tanaman. Jarak tanam ideal yaitu dengan jarak 50 X 50 cm (Ramli & Adrianto, 

2015). Pola penanaman ada dua yaitu larikan dan teratur seperti bujur sangkar, 

pola segi tiga sama sisi, pola segi empat dan pola barisan (barisan tunggal dan 

barisan ganda) (Ramli & Adrianto, 2015). Dengan demikian pengaruh jarak tanam 

tanaman terhadap kandungan logam pada tanaman perlu dikaji lebih lanjut agar 
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dapat memberikan informasi yang lebih luas untuk masyarakat dan memberikan 

keuntungan yang lebih besar. Beberapa petani sayuran sekitar menggunakan jarak 

tanam yang optimal bagi pertumbuhan tanamannya yaitu 25 x 25 cm. 

Tumbuhan bukan makhluk hidup yang dapat memilih apa yang disukai, 

karenanya akar tumbuhan menyerap segala zat dalam cairan. Menurut penelitian 

Fendrawati (2013) yang melakukan penelitian pada tumbuhan pada kawasan 

penambangan emas Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo 

Utara, dan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut bahwa semua tumbuhan 

mengandung merkuri (Hg) tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Tumbuhan 

yang paling tinggi mengandung merkuri (Hg) adalah longgi (Colocasia esculenta) 

sebesar 0,41 ppm. Sedangkan pada penelitian Mirdat (2013) menunjukkan hasil 

bahwa pada tanah persawahan dan perkebunan di sekitar pengolahan 

pertambangan emas di Kelurahan Paboya Kota Palu sangat tinggi mencapai 

hingga 8,19 ppm. Dan menurut Widaningrum (2007) masalah logam berat pada 

tanah pertanian dan pada tanaman yang tumbuh di atasnya (khususnya sayuran) 

disebabkan adanya akumulasi logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg yang dapat 

berasaldari limbah industri pada perairan atau kontaminasidari asap pabrik dan 

asap kendaraan bermotor yang selanjutnya akan masuk ke dalam siklus rantai 

makanan dan akan terakumulasi pada tingkat yanglebih tinggi, yaitu manusia dan 

hewan. 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tuntutan kurikulum 2013 

di Sekolah Menenggah Atas (SMA), maka perlu adanya pengembangan bahan 

ajar konseptual yang erat kaitannya dengan pemahaman mengenai aspek sosial, 
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budaya, dan lingkungan alam (Kemendikbud, 2013). Media pembelajaran yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi salah satunya dapat menggunakan 

media cetak. Media cetak yang akan digunakan pada penelitian ini adalah poster. 

Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual 

seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat (Anita, 2010). Poster memiliki ukuran 

yang besar, sehingga poster dapat menjadi pusat perhatian peserta didik, dengan 

menggunakan media poster materi dapat dilihat secara langsung karena terdapat 

suatu halaman besar yang dapat memuat keseluruhan materi secara umum (Anita, 

2010). Penggunaan Poster digunakan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar 

mengajar atau pembelajaran. Materi pencemaran lingkungan mengenai perubahan 

lingkungan/iklim dan daur ulang SMA kelas X mengenai Pencemaran Air dan 

Tanah yaitu pada KD 3.10 Memecahkan masalah lingkungan sekitar dengan dapat 

memberikan solusi untuk upaya pelestarian lingkungan, dan mempermudah siswa 

dalam memahami materi diperlukan media yang tepat. Salah satu bahan ajar yang 

dapat digunakan yaitu Poster sehingga siswa dapat dengan mudah memperlajari 

materi pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui keamanan pangan khususnya 

sayuran pakchoi dan pencemaran lingkungan pertanian sayur yang diberikan 

perlakuan untuk mengatasi berkurangnya merkuri dalam sayur yaitu berdasarkan 

berbagai jarak tanam tanaman, dengan menggunakan salah satu hasil pertanian 

sekitar pertambangan emas tradisional masyarakat Pesanggaraan yang 
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dikembangkan dalam judul : “Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Kandungan 

Merkuri (Hg) Pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Di Lahan Pertanian 

Sekitar Pertambangan Emas Rakyat Kecamatan Pesanggaran Kabupaten 

Banyuwangi Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh jarak tanam terhadap kandungan logam berat merkuri (Hg) 

pada pakcoy (Brassica rapa L.)? 

2. Bagaimana hasil penelitian pengaruh jarak tanam terhadap kandungan merkuri 

(Hg) pada pakchoi (Brassica rapa L.) ini diimplementasikan sebagai sumber 

belajar biologi berupa Poster? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap kandungan logam merkuri 

(Hg) pada pakchoi (Brassica rapa L.). 

2. Untuk mengetahui hasil penelitianpengaruh jarak tanam terhadap kandungan 

merkuri (Hg) pada pakchoi (Brassica rapa L.) ini diimplementasikan sebagai 

sumber belajar biologi berupa Poster. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  
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Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

dalam bidang ilmu biologi lingkungan, yaitu kontaminasi logam merkuri (Hg) 

pada bahan pangan sayuran. 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 merkuri (Hg) pada 

tanaman sayuran pakchoi yang ditanam di lahan pertanian sekitar daerah 

pertambangan emas. 

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 khususnya pada makanan yaitu sayur-sayuran.  

b. Bagi Peserta Didik  

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi peserta didik 

mengenai pencemaran lingkungan oleh industri kecil atau industri rumahan yaitu 

pertambangan emas rakyat pada sayur-sayuran ditanah pertanian. 

c. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat 

mengenai kontaminasi logam merkuri (Hg) melalui pencemaran tanah dan air 

pada hasil pertanian salah satunya sayur-sayuran. Hal ini sangat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Objek dalam penelitian ini adalah tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) yang 

ditanam dilahan pertanian berjarak 15 meter dari pertambangan emas Desa 

Ringin Agung. 

2. Perlakuan yang dilakukan jarak tanam sebanyak 4 perlakuan yaitu perlakuan 

A 30x30 cm, perlakuan B 25x25 cm, perlakuan C 15x15 cm, dan perlakuan D 

10x10 cm. 

3. Bahan ajar yang dibuat berupa Poster ditujukan untuk siswa SMA kelas X 

biologi KD 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari 

perubahan. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Jarak tanam pada dasarnya adalah memberikan kemungkinan tanaman untuk 

tumbuh dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam hal 

mengambil air, unsur-unsur hara, dan cahaya matahari untuk proses 

fotosintesis (KBBI, 2017). 

2. Kandungan Merkuri (Hg) adalah sesuatu benda yang terdapat pada benda lain 

dalam waktu bersamaan (KBBI, 2016). 

3. 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). 
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4. Poster adalah kombinasi visual antara warna dan pesan dengan bermaksud 

untuk menangkap perhatitan orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan 

gagasan yang berarti dalam ingatannya (Sudjana dan Rivai, 1991).  


