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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Potensi Limbah Tambak Udang 

 2.1.1 Pengertian Limbah Tambak Udang 

 Limbah merupakan hasil samping dari suatu lingkungan masyarakat yang 

telah digunakan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan hampir 0,1%  

berupa benda padat yang terdiri dari zat-zat organik dan anorganik (Sugiharto, 

1987).  Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2001, 

air limbah adalah sisa dari suatu usaha kegiatan yang berwujud cair. Air limbah 

dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri. 

Tambak merupakan kolam yang dibangun didaerah pasang surut dan 

digunakan untuk memilihara udang, bandeng, dan hewan air lainya yang bisa 

hidup di air payau. Air yang masuk ke dalam tambak sebagian besar berasal dari 

laut saat terjadi pasang. Kebutuhan air tawar dipenuhi dari sungai yang bermuara 

di laut (Sudarmo dan Ranoemihardjo, 1992). 

Limbah tambak udang adalah mengandung N- total tanah selama periode 

budidaya udang berkisar antara 0,05-0,13% dengan kandungan amonium tanah 

berkisar antara 24,4-237,99 ppm dan C/N rasio berkisar 3-18 artinya limbah 

tambak udang kaya akan unsur hara dan dapat digunakan sebagai alternatif 

sumber unsur hara bagi tumbuhan (Erika Saraswati, 2010). Limbah tambak udang 

adalah Cairan Buangan yang berasal dari kolam yang dibangun didaerah pasang 

surut yang digunakan untuk memilihara udang.  
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2.1.2  Kandungan Limbah Tambak udang 

 Limbah yang dihasilkan dari pakan akan dipergunakan udang untuk 

pertumbuhan tetapi tidak seluruh dapat dimanfaatkan udang sebagian berupa 

limbah organik dalam bentuk hasil metabolisme dan sisa pakan yang tidak 

termanfaatkan. Budidaya udang intensif menghasilkan limbah organik terutama 

yang berasal dari pakan, fases dan bahan terlarut yang terbuang ke perairan dan 

akan mempengaruhi tumbuhan bakau yang ada disekitar pesisir. Pakan buatan 

menyediakan sebagaian besar nitrogen (92%), fosfor (51%) dan bahan organik 

(40%) dalam tambak intensif. Dari total pakan udang hanya 16,7% yang dirubah 

menjadi biomassa, sisanya adalah sisa pakan yang tidak dikonsumsi, kotoran dan 

dieleminasi menjadi metabolit (Primavera, 1998).  Selanjutnya Primavera dan 

Apud (1994) menambkan kira35% merupakan limbah organik berupa sisa pakan 

(15%) dan sisa metabolisme udang (20%). Umum bahan tersusun dari unsur-

unsur C, H, O dan beberapa yang tersusun N, S, P dan Fe.  Boyd  mengatakan 

bahwa pakan yang diberikan pada udang sebagai besar berupa bahan organik 

(terutama C dan Organik N). Semakin tinggi tingkat produksi udang dan semakin 

luas areal budidaya maka semakin tinggi limbah yang dihasilkan. Dengan 

demikian semakin intensif tingkat budidaya yang diterapkan akan semakin tinggi 

pula jumlah limbah (Libriyanto, 2008). Sedangkan Komposisi limbah tambak 

udang yang berumur satu hari disajikan dalam table 2.1 
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Tabel 2.1 Komposisi Berapa Komponen Limbah Tambak Udang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nyanti et all 2011 

  Limbah yang terbuang dalam bentuk N dan P sangat di tentukan oleh 

kapisitas produksi tambak, sehingga semakin tinggi produksi tambak persatuan 

luas (kg/ha) maka semakin besar limbah tambak udang N dan P yang terbuang ke 

perairan. 

  The Word Shrimp Farming (dalam Raja Sinegar, 2005) menghitung hanya 

25% dari total yang diberikan menghasilkan biomassa (daging) udang yang 

dipanen. Diperkiran sebanyak 77% dan 85% fosfor dalam pakan udang yang 

terbuang (larut dalam air). Limbah organik yang terbuang ini menyebbakan ledaka 

plankton (blooming) dan masalah kekurangan oksigen pada perairan sehinggan 

terjadi pembusukan diperairan. Pada saat digenangi air, bahan organik tersebut 

akan terurai pada kondisi anaerob sehingga dapat menghasilkan gas beracun 

seperti H2S dan NH3 yang sangat membahayakan kehidupan udang maupun 

organisme lainnya di perairan (Libriyanto, 2008). 

  Munculnya ammonia didalam tambak disebabkan oleh adanya sisa pakan 

yang tidak termakan, bangkai hewan dan tumbuhan, kotoran udang, bahan 

organik lainya yang  membusuk, misalnya ganggang. Pada konsentrasi diatas 0,45 

ppm, ammonia dapat menghambat pertumbuhan udang sampai 50 persen. Agar 

Komposisi Limbah limbah (kg/ha) 

Nitrogen (N) `167,8 

Posfor (P) 3.0 

Cl 0,52 
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udang tumbuh baik, ammoonia yang terdapat didalam air tambak tidak boleh lebih 

dari 0,01 ppm (Amri, 2003). 

  Dalam pembusukan kotoran udang hanya 16% dari total pakan udang yang 

diubah menjadi biomassa (daging) udang. Bagian besar sisanya menjadi limbah 

organik sebagai pakan yang tidak dikonsumsi (larut dalam air), kotoran ikan, 

ekskresi dan lainnya. Presntase yang dimanfaatkan udang dan yang terbuang 

diuraikan pada gambar 2.1 dibawah ini.  

 

Gambar 2.1 Prosentase Pakan yang dimanfaatkan dan yang terbuang pada tambak 

udang Sumber: Walhi dalam Raja sinegar, 2005 

  

2.1.3 Pengaruh Limbah Tambak Udang Terhadap Pertumbuhan Semai 

Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia Sp 

   Tubuh tumbuhan sebagai besar terdiri atas 3 unsur yaitu C (43,6%), 

O(44,4%) dan H (6,2%). Unsur-unsur ini diambil dari udara berupa CO2 dan O2 

serta dari tanah berupa H2O. Tumbuhan tidak mungkin hidup dari ketiga unsur 

hara ini saja,  tumbuhan memerlukan unsur lain yang sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara makro yang dimanfaatkan oleh 

Pakan 100% 

Dimakan Udang 

85% 

ekskresi ( Metabolisme 
kelebihan nutrien) 

Eedysis (molting) 

Pemeliharaan (energi) 

48% 

DiPanen 

17% 

DIbuang Melalui Deeces  

20% 

Larut dalam Air 

15% 
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tumbuhan selanjutnya dapat digolongkan lagi sesuai dengan sumbernya, yakni 

bahan mineral dan bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi 

(Dwijoseputro, 1990). 

      Semua tumbuhan termasuk tumbuhan bakau Avicennia Sp dalam proses 

pertumbuhan memerlukan dan menyerap unsur hara dari tanah, baik sebagai ion 

manapun sebagai bagian zat hara, dimana zat hara sendiri merupakan zat yang 

diserap oleh tanaman dalam bentuk gas dan cairan melalui daun dan akar. Zat 

yang diserap melalui daun, antara lain: CO2, O2, H2O mineral, dan zat organik 

yang larut (Santoso, 1990). 

  Penambahan bahan organik dapat memperbaiki kualitas tanah. Sehingga 

penambahan bahan organik dapat memperbaiki kualitas tanah. Pengaruh bahan 

organik terhadap sifat biologi tanah ialah dapat menambah populasi mikroba 

tanah. Hasil dekomposisi mikroba membantu peningkatan partikel- partikel tanah. 

Struktur tanah yang baik dapat memperbaiki aerasi dan drainase serta merasang 

pertumbuhan akar. Bahan organik dapat membantu dalam pembentukan nutrisi 

tanah dengan mencegah erosi an peluruhan nutrisi tanah (Rao, 1998). Zat atau 

bahan organik yang terkandung dalam limbah tambak udang, bila limbah tambak 

udang ini dibuang di lingkungan (tanah), maka zat organik yang sebagian besar 

protein ini akan dirombak atau dihancurkan oleh organisme tanah, sehingga 

setelah diuraikan akan menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dengan 

bantuan bakteri pengurai dan akan dapat langsung diserap oleh akar tanaman 

(Wibisiono, 2005). 
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  Proses Penguraian zat organik menjadi unsur hara melalui beberapa tahap 

yaitu: 

a. Proses aminasi  

Protein + pencernaan enzimatik             R - NH2  + CO2  + E + Hasil lain 

Protein yang berasal dari limbah organik (limbah tambak udang) akan diuraikan 

oleh bakteri pembusuk atau bakteri pengurai menjadi asam amino, sedangkan 

energi (E) yang dibebaskan dari perubahan di atas akan digunakan oleh berbagai 

jasad tanah untuk melakukan kegiatannya termasuk melakukan perubahan 

senyawa N tahapan berikutnya. 

b. Proses Amonifikasi 

R – NH2 + H2O                      R – OH + NH3 ± E 

NH3 + H2CO3                               (NH4)               2NH4
+
 + CO3

2- 

Asam amino yang dibentuk melalui proses aminasi akan diuraikan dan 

dimanfaatkan oleh jasad renik (bakteri amonifikasi) sampai akhirnya terbentuk 

ammonium. Ammonium ini dapat diserap oleh tanaman dan sisa ammonium akan 

diuraikan lagi oleh mikrooganisme lainnya. 

c. Proses nitrifikasi 

2 NH4
+ 

+ 3 O2                            2 NHO2 + 2H2O + E (79 Kalori ) 

2 NHO2  + O2                        2 HNO3 + E ( 43 kalori ) 

Sisa ammoniak yang terbentuk dari proses amonifikasi, oleh bakteri nitrifikasi 

akan diubah menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat yang selanjutnya dapat 

langsung diserap oleh tumbuhan. 
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  Selain asam amino, dalam penguraian protein akan dihasilkan hidrogen 

sulfide yang kemudian diuraikan lagi menjadi asam sulfat. Asam sulfat akan 

mudah diserap oleh tanaman jika dalam bentuk ion sulfat. 

 Dalam penguraian protein, karbonhidrat, lemak akan dihasilkan unsur-

unsur antara lain C, H, O, N, S. Unsur-unsur tersebut jika digolongkan termasuk 

unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman, dan juga unsur-unsur P, K, Ca, Fe, 

Cu. Dari keterangan diatas dapat diketahui kandungan limbah tambak udang 

cukup banyak, hanya saja perlu waktu untuk terurai menjadi unsur-unsur yang 

lebih sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Franklin, 1991). 

  Unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan antara lain unsur nitrogen (N), 

Fosfor (P), kalium (K), tembaga (Cu), Mangan (Mg), Kalsium (Ca), besi (Fe) dan 

unsur-unsur lainya. Fungsi-fungsi unsur tersebut antara lain: 

a. Unsur N (Nitrogen) berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, 

membantu pembentukan klorofil. Apabila keterangan unsur ini maka daun 

menguning dan jaringan tanaman mongering. 

b. Unsur P (fosfor) memegang peran penting untuk pembelahan sel tanaman, 

mempercepat proses pembentukan bunga, menguatkan batang, dan 

membuat tanaman tahan terhadap penyakit. Apabila kekurangan unsur ini 

makan daun mengalami perubahan warna menjadi kemerah-merahan, buah 

kecil dan cepat masak. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. 

c. Unsur K (Kalium) berfungsi untuk membantu transportasi hasil 

fotosintesis, merangsang perkembangan akar dan bunga, meningkatkan 

daya  tahan terhadap kekeringan, apabila kekurangan unsur ini maka daun 
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menjadi keriting dan Nampak bercak-bercak merah, menyebabkan daun 

mati, akar sulit menyerap unsur N karena terlalu banyak diikat oleh unsur 

P. 

d. Unsur Cu (tembaga) berperan dalam pembentukan klorofil, walaupun 

unsur ini tidak terkandung dalam klorofil. Penumpukan Cu melalui daun 

segera meningkatkan kandungan klorofil dan juga berperan dalam 

melawan kerusakan klorofil. Kekurangan unsur ini mengakibatkan ujung 

daun-daun akan mengisut dan layu. 

e. Unsur Mn berfungsi untuk membantu kelancaran fotosintesis, membantu 

pembentukan klorofil, membantu penyerapan unsur N, kekurangan unsur 

ini akan menyebabkan tanaman kerdil, daun menguning, pembentukan biji 

tidak sempurna. 

f. Unsur Ca sangat penting untuk merangsang pertumbuhan batang dan akar 

membantu penyerapan kalium, menetralkan keasaman media tanam, 

kekurangan unsur ini mengakibatkan klorosis pada daun muda dan mati 

kuncup. Dan apabila kelebihan unsur ini maka pada musim kemarau 

tanaman sering mengalami dehidrasi. 

g. Unsur Fe berperan dalam pembentuk klorofil, memperkuat batang 

tanaman, memperetahankan vigor tanaman. Kekrungan unsur ini akan 

menyebabkan klorisis yaitu lembaran daun menjadi kuning dan pucat, 

sedangkan urat-urat daun tetap berwarna hijau (Dwijosepotro, 1990). 

Dari uraian diatas menunjuan bahwa limbah organik dapat memberikan 

tambahan unsur tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Erika saraswati (2010) 
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menjelaskan limbah tambak udang mengandung N-total tanah selama periode 

budidaya udang berkisar antara 0,05-0,13% dengan kandungan amonium tanah 

berkisar antara 24,4 – 237,99 ppm dan C/N rasio berkisar antara 3-18 artinya 

limbah tambak udang kaya akan unsur hara dan dapat digunakan sebagai alternatif 

sumber unsur hara bagi tumbuhan, dalam hasil peneltian menunjukan campuran 

limbah tambak udang memberikan respon yang positif terhadap berat basah 

tanaman, berat kering tanaman dan berat buah tomat. Dalam penelitian fatmawati 

(2011)  penelitian tentang jenis bakau Rhizophora, Avicennia dengan faktor 

pemberian air laut biasa dan pemberiaan air imbah organik tambak udang hasil 

menunjukan berdasarkan uji Duncan’s pertumbuhan terbaik adalah pada pelakuan  

pemberian air limbah tambak menghasilakan nilai tengah sebesar 25,92a. 

Kandungan N total dalam batang terjadi peningkatan namun nilainya lebih rendah 

dari yang terkandung dalam daun, sedangkan pada perlakuan N total dalam akar 

juga menunjukan peningkatan jumlah kandungan N selama pemeliharaan namun 

jumlah lebih rendah dibandingkan dalam daun dan batang. 

2.1.4  Karakteristik Limbah Tambak Udang 

a.   Karakteristik Fisika 

  Karakter yang penting adalah kandungan padatan total (Total solid), Suhu, 

warna dan bau. Padatan total terdiri dari padatan larutan terdiri padatan larutan, 

terendam, teraoung, tersuspensi dan koloid. Suhu limbah tambak udang berkisar 

40-46 °C. Limbah cair tambak udang berwarna kuning kerung dan berbau busuk 

(Utojo dan Tangko 2008). 
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b.  Karakteristik Kimia 

  Limbah tambak udang mengandung bahan organic yang berupa protein, 

karbonhidrat dan bahan anorganik seperti nitrogen, fosfor, ammonia. Protein 

merupakan kandungan yang besar diantara bahan organik di atas. Menurut Boyd 

(1992), Limbah tambak udang cendrung bersifat basa dengan pH 7-9, hal ini bisa 

dipahami karena dapat mempengaruhi proses penguraian bahan organik di dasar 

tambak. 

2.1.5  Pengelolaan Limbah Tambak Udang 

  Limbah tambak udang adalah buangan yang mengandung nutrisi dan 

mengandung bahan organik yang meningkatkan kebutuhan oksigen 

(Rachmansyah, 2010). Secara fisik dan kimia apabila dibiarkan akan 

menyebabkan blooming dan menimbulkan dampak pada degradasi ekosistem dan 

kehilangan biodeversitas. 

  Dalam penanganan pencemaran ditekankan dapat di lakukan dengan 

pengurangan beban limbah melalui pembatasan timbulan limbah. Secara umum 

pengelolahan air buangan limbah yang mengandung pencemaran organik 

dilakukan dengan tiga cara: 

a  Cara Fisik 

  Pengelolaan air buangan secara fisik di lakukan pada awal penangann 

misalnya air buangan pada awal dilakukan penyaringan. Saringan dapat dibuat 

secara bertahap dari saringan terkasar sampai halus. Selain itu juga dilakukan 

dengan memperlambat aliran buangan sehingga benda-benda padat dan berat 

dapat tertingga dalam bak pengendapan. (Mustafa, 1998) 
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b  Cara Kimia 

  Penanganan air buangan secara kimia dilakukan dengan menggunkan 

bahan kimia misalnya pengendapan, oksigenasi penyerapan, khlorinasi, ozonisasi 

(Mustafa, 1998) 

c.  Cara Biologi 

  Penanganan limbah secara biologi bertujuan untuk menghilangkan bahan 

organik dengan penguraian hayati, serta mengubah menjadi gasa dan masa 

(Lumpur) diantaranya dengan proses lumpur aktif, logon. (Mustafa, 1998) 

  Ditambahkan oleh Tatang, 1994 dalam Poernomo (1992), pada 

pengelohan limbah yang tidak mengandung logam berat, sering digunakan cara 

kombinasi antara cara kimia dan biologi. 

2.2 Tinjauan Umum Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp  

 2.1.1 Taksonomi Tumbuhan Jenis Avicennia sp 

 Klasifikasi tumbuhan bakau jenis (Avicennia sp) menurut Shozo Kitamura, 

(1997) adalah sebagai berikut:: 

 Kindom  : Plantae 

 Kelas    : Tracheophyta 

 Ordo   : Magnolopsida 

 Famili   : Lamiales 

 Genus   : Avicenniaceae 

 Spesies  : Avicennia sp 

 

 



21 
 

2.2.2.  Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia Sp 

 Avicennia sp merupakan salah satu jenis tumbuhan mangrove, kelompok 

tumbuhan tropis yang bersifat halophytic atau toleran terhadap garam (Irwanto, 

2006). Mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan yang ekstrim seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar yang tinggi 

serta kondisi tanah yang kurang stabil. Kondisi lingkungan seperti itu 

menyebabkan beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang 

memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang 

lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membatu memperoleh oksigen 

bagi sistem perakaranya (Setyawan, et al, 2002). 

 Avicennia sp termasuk dalam famili Avicenniaceae. Ada tiga jenis yang 

tergolog dalam Avicennia Yaitu Avicennia alba. Avicennia lanata dan Avicennia 

marina, Avicennia officinalis. Jenis-jenis ini dikenal dengan bakau Avicennia sp 

dan merupakan jenis umum dan selalu tumbuh dihutan mangrove (Sukardjo, 

1984). 

2.2.3 Manfaat Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp 

 Hasil Penelitian Istiyanto, et al, (2003) yang merupakan pengujian model 

di laboratorium antara lain menyimpulkan bahwa rumpun bakau (Avicennia sp) 

memantulkan, meneruskan dan menyerap energy gelombang tsunami yang 

diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang tsunami melalui rumpun tersebut.  

Hasil menunjukan bahwa fungsi keberadaan mangrove di sepanjang pantai dapat 

mengurangi efek gelombang tsunami yang menerjang yang menerjang pantai, 

vegetasi mangrove terutama perakarannya dapat meredam energi gelombang 
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tsunami yang menerjang pantai, Vegertasi mangrove terutama perakaranya dapat 

meredam energi gelombang dengan menurukan tinggi gelombang saat melalui 

mangrove. 

2.2.4  Syarat Tumbuh Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp 

Proses pertumbuhan dapat didefiisikan sebagai pertambahan ukuran yang 

disebabkan oleh pembelahan selnya. Prose pertumbuhan bersifat Irrevesibel, 

tetapi pertumbuhan itu sendiri biasa diukur tinggi tumbuhan dapat dinyatakan 

dalam satuan tertentu (Meter atau Sentimeter) (Arifin, 2004). 

 Arthana (2000), mengemukan bahwa pertumbuhan merupakan proses 

perbanyakan sel, pertambahan ruangan atau volume yang tidak dapat balik dan 

juga sebagai pertambahan bobot kering. Sedangkan perkembangan merupakan 

proses hidup, yang terjadi didalam tumbuhan yang meliputi pertumbuhan, 

deferesiasi sel, dan morfogenesis tumbuhan.  

 Avicennia sp tumbuh pada habiat yang beragam di daerah pasang surut, 

lumpur, pasir, dan batu menyukai pematang sungai pasanag surut, tetapi juga 

sebagai jenis pionir dilingkungan pesisir atau pada bagian daratan mangrove. Pada 

pulau atau substra/karang menghasilkan bunga dan buah sepanjang tahun 

kemungkinan diserbuki oleh angin. Tumbuhan bakau jenis ini tersebar di Taiwan, 

Malaysia, Filipina, sepanjang Indonesia dan Australia Tropis. Tercatat dari jawa, 

Bali, dan Lombok, Sumatra, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Maluku, dan Irian Jaya 

(Arief, 2003). 

 Menurut Gilikin dalam (Pratiwi, 2009) nilai pH yang normal bagi perairan 

payau adalah antara 7,00-9,00. Untuk peraira estuary yang lebih ke arah darat pH-
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nya berkisar 7,50-7,90. Tinggi kerapatan pohon didaerah mengrove disebabkan 

lokasi mangrove mendapatkan masukan air sungai dan air laut ketika pasang dan 

memiliki substrat berlumpur. Kondisi tersebut mendukung vegetasi mangrove 

dapat hidup secara optimal. 

 Jenis tanah yang berada dibawahnya termasuk tanah perkembangan muda 

(saline youg oil) yang mempuyai kandungan liat yang tinggi dengan nilai basa dan 

kapasitas tukar kation yang tinggi. Kandungan bahan organik, total nitrogen dan 

ammonium termasuk kategori sengan pada bagian yag dekat laut dan tinggi pada 

bagian arah daratan.  

Hutan mangrove ditemukan di sepanjang pantai di daerah tropis dan sub 

tropis antara 32° lintang utara dan 38° lintang selatan. Hidup pada temperature 

suhu  19° C dengan toleransi fluktasi tidak lebih dari 10° C (Irwanto, 2006). 

2.2.5  Manfaat dan Fungsi Kawasan Mangrove 

Menurut Anwar, et al, (2006) fungsi ekosistem hutan mangrove adalah: 

1.   Fungsi fisik, yaitu menjaga pantai tetap stabil, melindungi pantai dan 

tebing, sungai, mencegah terjadinya erosi pantai (abrasi), serta sebagai 

perangkap zat pencemar dan limbah. 

2.    Fungsi  biologi,  yaitu  sebagai  dearah  pasca  larva  dan  yuwana  

jenis jenis ikan  tertentu  dan  menjadi  habitat  alami  berbagai  jenis  

biota dengan produktivitas yang tinggi, serta bersarangnya burung-

burung besar. 

3.   Fungsi  ekonomi  atau  fungsi  produksi,  yaitu  menghasilkan  produk  

langsung   (seperti  bahan  bakar,  bahan  bangunan,  alat  penangkap 
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ikan,  pupuk  pertanian,  bahan  baku  kertas,  makanan,  obat-obatan, 

minuman dan tekstil), maupun produk tidak langsung (seperti tempat 

tempat rekreasi dan bahan makanan dan  produk  yang  dihasilkan 

sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat). 

Secara umum fungsi dan manfaat dari keberadaan hutan mangrove 

tersebut merupakan keuntungan bagi kelestarian lingkugan hidup dan 

keberlanjutan kehidupan pada masa yang akann datang. Namun apabila 

pemanfaatan hutan mangrove tersebut dilakukan secara ekspolasi dan tidak 

terkendali, maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove tersebut. 

Hal ini tentunya akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri, 

yang berarti kerugian bagi makhlik hidup. Banyak dampak yang bisa terjadi 

akibat kerusakan hutan mangrove ini, yag tentunya merupakan kebalikan dari 

manfaat dan keuntungan yang diperoleh, yang berarti kerugian, diantaraya adalah 

terjadi erosi tanah dan abrasi pantai yang parah, punahnya keankeragaman flora 

dan dauna, intruasi air laut yang terjadi semakin cepat menurunya kualitas dan 

kuantitas hasil perikanan, mewabahnya penyakit demam berdarah dan malaria dan 

kerugian lainya bagi makhluk hidup dan lingkunganya. 

2.2.6   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tumbuhan Bakau 

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakau sebagai berikut: 

a Salinitas  

Kondisi salinitas sangat mempengaruhi komposisii mangrove. Berbagai 

jenis mangrove mengatasi kadar salinitas dengan cara yang berbeda-beda. 

Beberapa diantaranya secara selektif mampu menghindari penyerapan garam dari 
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media tumbuhnya, sementara beberapa jenis yang lainnya mempu mengeluarkan 

garam dari kelenjar khususnya pada daunnnya (Rusila, 2003). 

b Tanah 

Sebagian besar jenis-jenis mangrove tumbuh dengan baik pada tanah 

berlumpur, terutama didaerah endapan lumpur terakumulasi. Indonesia substrat 

berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Rhizophora Mucronata dan Avicennnia 

Marina (Rusila, 2003). Jenis tanah yang terdapat di kawasan mangrove biasaya 

adalah fraksi lempeng berdebu, sehingga berbentuk perakaran. Fraksi lempung 

berpasir hanya terdapat dibagian depan (arah pantai). Nilai pH tanah dikawasan 

mangrove bermacam-macam, tergantung pada tingkatan kerapan ekosistem yang 

tumbuh dikawasan. Jika kerapatan rendah, tanah akan mempuyai pH yag tinggi, 

Nilai pH tidak banyak berbeda yaitu antara 4,6 - 6,5 dibawah tegakan jenis 

Avicennia sp (Arief, 2003). 

Hutan Mangrove tanahnya selalu basah, mengandung garam, mempunyai 

sedikit oksigen dan kaya bahan organik. Bahan organik yang terdapat didalam 

tanah, terutama berasal dari sisa tumbuhan yang diproduksi oleh mangrove 

sendiri. Serasah secara lambat akan diuraika oleh mikroorganisme seperti bakteri, 

jamur dan lainya. Terdapat tanah mangrove yag kurang membentuk lumpur 

sehingga menyebabkan warnanya bervariasi dari abu-abu muda sampai hitam. 

(Soeroyo, 1993). 

C Cahaya  

Cahaya adalah salah satu faktor yang penting dalam proses fotosintesis 

dalam melakukan pertumbuhan tumbuhan hijau. Cahaya mempengaruhi respirasi , 
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transpirasi, fisiologi dan struktur fisik tumbuhan. Sehingga intensitas cahaya 

Intensitas dan penyinaran sebagai faktor penting dalam pertumbuhan. Umumnya 

tumbuhan diekosistem mangrove juga membutuhkan intensitas tinggi (Soeroyo, 

1993). 

d Suhu 

Pada Avicennia alba, Avicennia lanata dan Avicennia marina, Avicennia 

officinalis, laju tertinggi produksi daun baru adalah pada suhu 18-20 ºC, untuk 

Bruguiera spp adalah 27ºC dan Pada Rhizophora sp, Ceriops sp, Exocoecaria sp. 

dan Lumnitzera Sp, laju tertinggi produksi daun baru adalah pada suhu 26-28 ºC 

(Soeroyo, 1993). 

e. Pasang Surut 

Pasang surut merupakan menentukan zonasi komunitas dan fauna 

mangrove. Durasi pasang surut dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan 

perubahan salinitas pada kawasan mangrove. Salinitas air menjadi sangat tinggi 

pada saat pasang naik dan menurun selama pasang surut. Perubahan tingkatan 

salinitas saat pasang dapat membatasi distribusi jenis mangrove (Ansori, 1998). 

 

2.3 Tinjauan Umum tentang Sumber Belajar  

2.3.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang 

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar,2012). Dalam 

pembelajaran Sering kita dengar istilah sumber belajar (learning resource), orang 

juga banyak yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang 
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diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara 

tidak terasa apa yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk 

sumber belajar (Lindiani, 2009). 

Merurut Lindiani (2009), Sumber  belajar  adalah  semua  sumber (yang  

meliputi  data, orang  dan  barang)  yang mungkin  dapat  digunakan  oleh  

pebelajar  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  dalam  bentuk kelompok, 

biasanya  dalam  bentuk informal  untuk  memberikan  kemudahan belajar. 

Mendefisinisikan sumber belajar sebagai segala suatu yang dapat dipergunakan 

untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan dan bahan (Liandani, 

2009).  AECT (1997) sumber belajar sebagai semua sumber (data, manusia dan 

barang) yang dapat digunakan oleh pelajar sebagai suatu sumber atau dalam 

kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, orang, material, alat, 

teknik, dan lingkungan.  

2.3.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Menurut Warsita dalam Sadiman (2003) ditinjau dari tipe dan asal-

usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu 

sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, 

program audio pembelajaran, transparasi, CAI, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan 

(learning resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara 
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tidak khusus dirancang atau dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Contohnya, surat kabar, siaran televisi, pasar, sawah, 

pabrik, museum, kebun binatang, terminal, pejabat pemerintahan, 

tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, dan lain-lain.  

Sumber belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) 

dapat digunakan untuk meberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa. Sumber 

belajar ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang positif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Menurut AECT dalam Asyhar 

(2012)  terdapat enam macam sumber belajar yaitu pesanSumber belajar ini 

bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang positif untuk peningkatan mutu 

pendidikan dan pembelajaran.  

1. Pesan, adalah pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. 

2. Orang, mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. 

3. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh 

dirinya sendiri. 

4. Alat, adalah sesuatu (biasa pula disebut hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. 
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5. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan 

untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. 

6. Lingkungan (Latar), merupakan situasi sekitar di mana pesan diterima  

Sumber belajar tersebut juga merupakan komponen system dalam 

pembelajaran artinya dalam setiap kegiatan pembelajaan selalu terdapat 

komponen tersebut. 

2.3.2 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dan media belajar untu tepat sasaran, maka perlu 

diperhatika berbagai faktor untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan 

sumber media pembelajaran. Kriteria sumber media pembelajran yang baik perlu 

diperhatikan menurut Asyhar (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Jelas dan rapi. Sumber media belajar yang baik harus jelas dan rapi dalam 

penyajianya 

2. Bersih dan Menarik. Bersih di sini berarti tidak ada gangguan yang tak 

perlu pada teks, gambar, suara dan video. 

3. Cocok degan sasaran. Sumber media belajar yang efektif untuk kelompok 

besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil 

atau perorangan. 

4. Relevan dengan topik yang diajarkan. Harus sesuaidegan karakteristik isi 

berupa fakta, konsep, prinsip dan prosedural. 

5. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber media belajar yang baik 

adalah sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum. 
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6. Praktis, luwes dan tahan. Kriteria ini menuntut para guru/instruktur untuk 

memilih sumber media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat 

sendiri oleh guru 

7. Berkualitas baik. Kriteria sumber belajar dan media secara teknis harus 

beekualitas baik 

8. Ukuran sesuai dengan lingkungan belajar. Sumber belajar dan media yang 

terlalu besar sulit digunakan dalam suatu kelas yang berukuran terbatas 

dan dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang kondusif. 

2.3.3 Syarat Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

Suatu hasil peneliian sebelum dimanfaatkan sebgai sumber belajar harus 

diseleksi terlebih dahulu. Strukturisasi hasil penelitian menjadi media 

pembelajaran, seleksi pemanfaatan hasil penelitian sebagai media pembelajaran 

dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai media pembelajaran secara 

instruksional. Strukturisasi hasil penelitian sebagai sumber belajar dan selanjutnya 

diorganisasikan menjadi pembelajaran (Nurcahyo, 2009). 

Menurut Djohar (1987), bahwa pemanfaatan obyek atau kejadian secara 

efektif sebagai sumber belajar perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) kejelasan potensinya, (2) kejelasan sasarannya, (3) kesesuaian dengan tujuan 

belajar, (4) kejelasan informasi yang dapat diungkap, (5) kejelasan pedoman 

eksplorasinya, (6) kejelasan hasil yang diharapkan. Dengan adanya, proses dan 

hasil penelitian ini dapat digunakan sumber belajar, tetapi perlu dilakuakan 

validasi yang mendalam dan sistematik melalui penelitian. Menurut Djohar 
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(1987), suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

ditinjau dari segi proses dan produknya.  

Media adalah sumber belajar maka media secara keseluruhan dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak 

didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media sebagai salah satu 

sumber belajar yang berfungsi membantu guru memperkaya wawasan peserta 

didik. Berbagai macam bentuk dan jenis media yang digunakan oleh guru 

menjadikan sumber ilmu pengetahuan bagi peserta didik (Djamarah, S.B,  2011). 

Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan 

audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi 

harus disesuaikan denga tujuan instruksioal, dan tentu saja dengan kompetensi 

guru dan sebagainya. Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, oleh karena itu maka diharapkan kepada guru agar 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat tatap muka dalam pembelajaran. 

Hal ini dimaksudkan agar penggunaan media yang semula diharapkan 

mempelancar jalannya proses pembelajaran, malah justru menjadi penghalang 

atau penghambat dalam proses pembelajaran. 

2.3.4 Fungsi Sumber Belajar 

Sebagaimana media pembelajaran, sumber belajar pun mempunyai fungsi 

yang tak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran. Pada pendidikan anak usia 

dini, fungsi sumber belajar  lebih  cenderung  memberikan  kesempatan  proses  

berasosiasi  kepada  anak  untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan 

dengan menggunakan berbagai alat, buku, nara sumber, atau tempat (Sadono, 
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2000). Penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan  anak,  

misalnya ada seorang  anak  yang  hanya  menghendaki  bahan  dari sumber 

belajar  yang  sama.  Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan adanya kebutuhan 

anak pengulangan-pengulangan untuk menguasi kemampuan maupun 

keterampilan tertentu. Pengulangan tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang 

dibutuhkan anak dalam kehidupan dan pendidikan selanjutnya. 

Selanjutnya  Sadono  (2000)  mengatakan  bahwa  fungsi  sumber  belajar  

yang  lain adalah  meningkatkan  perkembangan  anak  dalam  berbahasa  melalui  

berkomunikasi  dengan mereka  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  

sumber  belajar  atau  hal  lain.  Sedapat mungkin anak dilatih untuk bercerita 

tentang kejadian yang ia lihat, dengar, atau hal -hal lain yang ia rasakan. 

Fungsi sumber belajar menurut Karwono dalam Herpratiwi (2009) adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan. 

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika. 

f. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama 

dengan adanya media massa. 

Fungsi lain sumber belajar menurut Herpratiwi (2009), adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (a) mempercepat 

laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih 
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baik dan (b) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, 

sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan cara: (a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional; dan 

(b) memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannnya.  

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: 

(a) perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) meningkatkan 

kemampuan sumber belajar; (b) penyajian informasi dan bahan secara 

lebih kongkrit 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (a) mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya kongkrit; (b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. 

2.3.6  Buku Saku Sebagai Sumber Belajar 

Buku adalah kumpulan kertas tercetak yang berisi tentang informasi hal 

tertentu dan disusun secara sistematis, dijilid, diberi cover, serta dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber belajar. Lingkungan Departemen Pendidikan nasional 

buku dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu buku teks pelajaran dan buku untuk 

perpustakaan sekolah. Buku teks pelajaran adalah buku wajib yang berisi tentang 
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materi pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Buku teks pelajaran 

wajib digunakan untuk dipakai oleh guru dan siswa di sekolah sebagai acuan 

dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku perpustakaan sifat tidak wajib, 

biasanya termasuk buku yang menunjang pembelajaran dan digunakan sebagai 

referensi tambahan yang digunakan untuk menambah dan memperkaya 

pengetahuan (Sitepu, 2008). 

Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2006), buku pendidikan yang 

digunakan di sekolah-sekolah terdiri atas empat jenis, yaitu (1) buku teks 

pelajaran; (2) buku pengajaran; (3) buku pengayaan; dan (4) buku rujukan. Buku 

teks pelajaran merupakan buku yang berfungsi bagi siswa untuk belajar dan buku 

ini tergantung pada kurikulum yang berlaku. Buku pengajaran adalah buku 

panduan bagi para pendidik (guru) yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru 

dalam kegiatan pembelajaran. Buku pengayaan adalah buku yang dapat 

memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian siswa. Buku rujukan 

atau referensi merupakan buku yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam 

memperdalam suatu kajian, buku ini biasanya disebut dengan sumber atau buku 

acuan.  

Kriteria buku yang baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 dan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 bahwa buku yang baik 

adalah buku yang dapat dipakai, baik dari segi isi maupun fisik buku dalam kurun 

waktu lima tahun. Menurut BSNP (Badan Standart Nasional Pendidikan) (2007), 

buku yang baik adalah buku yang memiliki kriteria: 



35 
 

1. Minimal mengacu pada Standar Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta 

didik, sehingga harus memperhatikan komponen kelayakan isi. 

2. Berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang dituangkan secara tertulis 

yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya pendidik dan 

peserta didik), sehingga mudah diterima sesuai dengan tahapan 

perkembangan kognitif pembaca. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan 

harus mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3. Berisi konsep-konsep yang disajikan secara menarik, interaktif, mampu 

mendorong terjadinya proses berfikir kritis, kreatif, inovatif, dan kedalaman 

berfikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. Sehingga buku teks harus 

memperhatikan komponen penyajian yang berisi teknik penyajian, 

pendukung penyajian materi, penyajiannya mendukung pembelajaran. 

4. Memiliki fisik atau wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri 

khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas 

fisik buku. Sehingga buku teks harus memenuhi syarat kegrafikaan. 

Buku saku merupakan buku yang memiliki ukuran kecil dan dapat 

disimpan dalam saku atau katong, sehingga dapat mudah dibawa. Selain itu buku 

saku yang berukuran kecil, ringan dan bisa disimpan disaku sehingga prktis untuk 

dibawa kamana-mana dan kapan saja (Herpartiwi, 2009). Menurut BSNP dalam 

Nurcahyo (2009) buku saku memiliki ukuran 13 cm x 10 cm yaitu disesuaikan 

dengan ukuran saku. 
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Menurut Kemendiknas (2012), penulisan dari buku saku diadaptasi dari 

penulisan buku teks dan dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Secara umum 

terdapat tiga teknik penulisan buku saku, yaitu:  

1. Menulis sendiri (starting from scratch), yaitu penulis menyusun buku saku 

berdasarkan gagasan dan pengalamannya sendiri. 

2. Mengemas ulang informasi (information repacking/ text transformation), 

yaitu penulis tidak menyusun sendiri buku saku dari awal, melainkan 

memanfaatkan buku-buku, textbook, paper dan informasi yang sudah ada. 

3. Menghimpun tulisan dari berbagai sumber yang terkait dan relevan dengan 

tema, yaitu dilakukan dengan cara: 

a. Mengumpulkan berbagai referensi yang digunakan sebagai acuan dalam 

pembelajaran. 

b. Menentukan bagian referensi yang digunakan per pokok bahasan sesuai 

dengan silabus. 

c. Memilah hasil salinan berdasarkan urutan pokok bahasan. 

d. Membuat resume terhadap tulisan yang dikompilasi dikaitkan dengan 

tema buku atau kompetensi pendidik yang ingin dibentuk. 

e. Membuat halaman penyekat untuk setiap pokok bahasan. 

f. Menjilid dan memperbanyak untuk pembelajaran. 

g. Membuat / menulis panduan untuk penggunaan buku saku. 

Menurut Nurcahyo (2009), secara umum buku saku disusun dengan format 

sebagai berikut: 

1. Bagian pendahuluan, terdiri atas : 
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a. Halaman judul (judul, pengarang, lembaga, dll) 

b. Daftar isi 

c. Prakata (ditulis penulis tentang apa isi buku, alasan penulis buku, sasaran 

pengguna, ucapan terimakasih, dll) 

2. Halaman isi, terdiri atas : 

a. Bagian isi yang berisi uraian setiap bab disertai ilustrasi materi 

3. Bagian penutup, terdiri atas : 

a. Pustaka  
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2.4  Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

1. Ada Pengaruh Limbah Tambak Udang Terhadap Pertumbuhan semai 

tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten 

Pacitan Sebagai Sumber Biologi. 

 2 Konsentrasi 100% limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuahan bakau jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten 

Pacitan Sebagai Sumber Biologi. 

 

 




