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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran air sungai di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Dapat 

di indikasikan bahwa kondisi sumber atau air di berbagai wilayah Indonesia telah 

mengalami perubahan dan penurunan baik dalam jumlah, debit, maupun 

kualitasnya (KLH RI, 2010). Hal ini disebabkan oleh kegiatan penduduk yang 

semakin meningkat dan banyaknya air limbah yang masuk ke dalam sungai yang 

berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu seperti dari limbah industri, 

pertanian dan rumah tangga sehingga dapat mengakibatkan kerusakan biofisik 

maupun kualitas air (Zulkifli, 2014). 

Peningkatan limbah yang berasal dari industry hampir merata pada seluruh 

kota-kota di Indonesia, termasuk industri yang berkembang di kota Batu. Jumlah 

perusahaan industri besar sedang di Kota Batu pada tahun 2014 berjumlah 22 

perusahaan. Pada tahun 2014 profil industri di Kota Batu cenderung masih 

didominasi oleh industri kecil. Dominasi tersebut dapat dilihat dari prosentase 

jumlah industri kecil yang mencapai lebih dari 95 persen (Badan Pusat Statistik 

Kota Batu, 2015). Industri rumahan yang banyak ditemukan di kota Batu salah 

satunya yaitu industri tahu.  Industri tahu ini biasanya menghasilkan banyak 

limbah yang berasal dari proses pembutan tahu yaitu pada proses pencucian, 

perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu sehingga kuantitas limbah yang 

dihasilkan sangat tinggi dan akan mengakibatkan pencemaran (Rahmawati, 2013). 

Kandungan yang ada pada limbah cair tahu yaitu pH, BOD dan COD. Menurut 

(Ratnani.dkk, 2011) pH (konsentarasi ion hydrogen) merupakan ukuran kualitas 
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dari air maupun dari air limbah. Air limbah dengan Konsentarasi air limbah yang 

tidak netral akan menyulitkan proses biologis sehingga mengganggu proses 

penjernihannya. Semakin kecil nilai pHnya maka akan menyebabkan air tersebut 

berupa asam. BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah kebutuhan oksigen 

biologis untuk memecah bahan buangan didalam air oleh mikroorganisme. 

Semakin tinggi nilai BOD maka akan mengakibatkan oksigen terlarut berkurang. 

Karena oksigen yang terlarut akan digunakan oleh bakteri sehingga menyebabkan 

biota-biota yang ada dalam air akan kekurangan oksigen (Wasihtina. Dkk, 2013). 

COD (Chemical Oxygen Demand) merupakan kandungan bahan pencemar berupa 

senyawa kimia yang meyerap oksigen terlarut (DO) dalam air. Semakin Besar 

bahan kimia di dalam air akan lebih banyak meyerap oksigen terlarut sehingga 

dapat mempengaruhi kehidupan dalam air (Handayani. Dkk, 2015). 

Limbah industri tahu merupakan salah satu penyebab pencemaran air. 

Dikatakan tercemar apabila “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan” (UU RI 

Nomor 32 Tahun 2009). Menurut (KKS kota Batu) masyarakat Kota Batu pada 

umumnya belum memberikan perhatian terhadap pembuangan air limbah rumah 

tangga. Hal ini masih terlihat dari prilaku masyarakat yang membuang limbah 

rumah tangga ke saluran umum/drainase/sungai. Pada tahun 2003 sampai dengan 

2008 angka kejadian penyakit berbasis lingkungan (ISPA, Diare, TBC, Kulit, 

Mata dan Demam berdarah) di Kota Batu terjadi peningkatan (khususnya Diare). 

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan 
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lingkungan masih rendah. Sehingga banyak industri rumahan yang masih 

membuang langsung limbahnya ke sungai.  

Sungai merupakan ekosistem biota air salah satunya ikan. Keberadaan ikan 

dapat dipengaruhi oleh kualitas perairan di sekitarnya (Jukri, 2013). Ikan yang 

hidup disungai salah satunya yaitu ikan mas. Ikan mas yang hidup pada perairan 

sungai sangat membutuhkan ketersediaan oksigen. Hanya saja oksigen 

mempunyai daya larut yang rendah dalam air, misalnya pada suhu 0, 10, 20 dan 

30° C. Ikan-ikan besar bisa tahan hidup pada konsentrasi hydrogen paling sedikit 

5 mg/l, sedangkan ikan-ikan tertentu masih bisa hidup pada kondisi oksigen 

terlarut 2 mg/l (Herlambang, 2006). (Effendi dalam Bosman dkk, 2013) 

menyatakan bahwa apabila pada perairan terdapat limbah organik dengan kadar 

yang cukup tinggi maka kadar oksigen terlarut cepat sekali mengalami 

pengurangan. Keadaan perairan dengan kadar oksigen terlarut yang sangat rendah 

maka akan berbahaya bagi organisme akuatik. Menurut (Kordi 2007 dalam 

Kusriani, dkk. 2012) biota air membutuhkan oksigen guna pembakaran bahan 

makanannya untuk melakukan aktifitas, seperti, pertumbuhan, reproduksi. 

(Kusriani, dkk. 2012) kekurangan oksigen dalam tubuh ikan dapat mengganggu 

kehidupan ikan, termasuk kepesatan dalam pertumbuhannya. 

Dalam pertumbuhannya ikan mengalami reproduksi. Rekproduksi pada 

ikan yaitu dengan cara bertelur. Dimana fase telur dalam daur hidup ikan 

merupakan stadia yang rentan dan jauh lebih sensitif terkena pengaruh dari luar 

atau dari lingkungan (Septia, dkk 2013). Adapun faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan daya tetas telur ikan dapat disebabkan oleh factor internal dan factor 
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eksternal. Faktor yang berpengaruh dari faktor internal  yaitu hormon dan volume 

kuning telur (Hadid, dkk. 2014), sedangkan faktor eksternal yaitu: suhu, pH, 

oksigen terlarut (Suminto, dkk. 2010). Suhu merupakan salah satu parameter yang 

berpengaruh dalam penetasan telur ikan. suhu yang layak dalam penetasan telur 

yaitu suhu 27°C (Ali, 2014). Kisaran pH untuk penetasan telur dan pemeliharaan 

larva ikan berkisar 6,5-7,5 (Djarijah dalam Putri, 2014).  

Berdasarkan Bayu, (2005) tentang daya tetas telur ikan mengutarakan 

bahwa insektisida pada konsentrasi 0,02 ppm jumlah telur yang menetas sebesar 

66,29%. Sedangkan menurut penelitian Sumarmin (2012) mengatakan bahwa 

hasil prosentase rerata daya tetas telur ikan mas yang paling baik adalah pada 

konsentrsi limbah 5% yaitu sebesar 75%. Pada penelitian ini menggunakan 

perlakuan berbagai konsentrasi limbah cair tahu 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% 

untuk mengetahui pengaruh limbah tersebut terhadap daya tetas telur ikan mas. 

Berdasakan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Limbah Cair Tahu Terhadap Daya Tetas Telur Ikan Mas 

(Cyprinus carpio) sebagai Sumber Belajar Biologi”. Hasil penelitian ini, dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi yang disajikan dalam bentuk LKPD 

untuk SMA kelas X KD 3.10 dan 4.10 mengenai Perubahan Lingkungan/ Iklim 

dan Daur Ulang Limbah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian  berbagai konsentrasi limbah cair tahu berpengaruh 

terhadap daya tetas telur ikan mas (Cyprinus carpio)? 

2. Pada konsentrasi limbah cair tahu berapakah yang paling berpengaruh 

terhadap penetasan telur ikan mas (Cyprinus carpio)? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai sumber belajar 

biologi untuk siswa kelas X pada mata pelajaran Sistem Pencemaran 

Lingkungan? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pemberian  berbagai konsentrasi limbah cair tahu berpengaruh 

terhadap daya tetas telur ikan mas (Cyprinus carpio)  

2. Mengetahui berapa konsentrasi limbah cair tahu yang paling optimal 

terhadap daya tetas telur ikan mas (Cyprinus carpio)  

3. Mengetahui hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sumber belajar 

biologi untuk siswa kelas X pada mata pelajaran Pencemaran Lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

a) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh limbah-limbah 

industri pada perubahan lingkungan yang terjadi khususnya perubahan 

lingkungan pada air sehingga dapat dijadikan petunjuk agar lebih berhati-
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hati dalam pembuangan limbah yang secara langsung yang di buang ke air 

sungai. Karena tidak semua limbah industri aman untuk langsung di buang 

di sungai. 

b) Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengaetahuan dalam penggunaan bahan-bahan yang dapat 

berakibat pencemaran lingkungan. 

2 Bagi guru dan siswa 

Penelitian ini di harapkan sebagai pembelajaran pada  siswa SMA 

Kelas X dalam pembelajaran materi perubahan lingkungan/iklim dan 

daur ulang limbah. Siswa dapat lebih memahami limbah-limbah apa 

saja yang dapat merangsang daya tetas telur ikan mas (Cyprinus 

carpio). 

3 Bagi peneliti lanjutan  

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sebagai acuan dan 

landasan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Limbah cair tahu dapat diperoleh dari pabrik tahu yang berada di daerah 

Batu Malang. 

2. Konsentrasi Limbah cair tahu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. 

3. Daya tetas yang diamati yaitu jumlah telur ikan mas. 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Limbah Cair Tahu merupakan sisa dari proses pencucian, perendaman, 

penggumpalan, dan pencetakan selama pembuatan tahu. 

2. Daya Tetas Telur Ikan adalah kemampuan telur untuk menetas dan 

melakukan perkembangan ke fase berikutnya (Bayu, 2005). 

3. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan pada seseorang dalam belajarnya (Nooryono, 

2009). 

 

 

 

 

 

 


