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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Pantai 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, dimana 

Indonesia memiliki panjang pantai 95,181 kilometer dan menempati uurutan ke 

empat detelah negara Kanada, Amerika dan juga Rusia (Rompas, Maz, 2008). 

Indonesia memiliki pantai yang dengan beragam ke indahan, tidak hanya dalam 

hal pariwisata namun juga potensi lainnya seperti olahraga air dan potensi 

ekonomi nasional hingga kekayaan alam maupun estetika alamnya (Damayanti, et 

al., 2018). 

Pantai merupakan wilayah pembagi atau pembatas antara daratan dan juga 

lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Rahman, 2006). Kawasan 

pantai di Kota Pasuruan memiliki peran penting bagi masyarakatnya. Seperti 

hutan mangrove dan bakau yang berfungsi  melindungi hewan-hewan yang ada di 

pesisir pantai. Selain itu Kota Pasuruan yang dahulunya merupakan pelabuhan 

juga memiliki peran penting bagi para nelayan karena terdapat berbagai macam 

hasil laut yang dapat ditangkap dan di perjual belikan di pasar-pasar ikan. Namun 

saat ini pelabuhan yang terdapat di Kota Pasuruan sudah lama tidak beroperasi 

dikarenakan pantai tersebut merupakan muara sungai dari sungai-sungai besar 

yang ada di Kota Pasuruan sehingga akibatnya terjadi pendangkalan karena 

sampah-sampah yang dihasilkan. 

Pantai Mayangan merupakan pantai yang terletak di Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan.Mayangan sendiri merupakan daerah yang terdapat 

industri logam yang ada di Pasuruan.Mayangan termasuk kawasan padat 
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penduduk di Kota Pasuruan.Aktivitas masyarakat dan juga ditambah dengan 

adanya industri logam menjadikan Pantai Mayangan terlihat keruh dan berwarna 

kecoklatan juga terdapat sampah yang berserakan di Pantai Mayangan. 

2.2 Pencemaran Perairan 

Pencemaran adalah masuknya bahan dan senyawa dari kegiatan manusia ke 

lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya nilai guna, baik di tinjau secara 

fisik, kimia, biologi dan estetika.Pencemaran memerlukan penilaian yang 

subjektif (Connel &Miller, 1995). 

Indikator atau tanda air pada suatu lingkungan telah tercamar adalah adanya 

perubahan konsentrasi hidrogen (pH), bau, suhu, warna dan timbulnya endapan, 

bahan terlarut, koloida, adanya mikrooranisme dan meningkatnya radio aktif 

lingkungan. Pada umumnya air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari 

pada umumnya tidak terdapat tanda-tanda tersebut.Lebih mudahnya suatu air 

dapat dikatakan dapat digunakan adalah tidak berbau, tidak berwarna dan juga 

tidak berasa (Wardhan, 2004). 

2.3 BioakumulasiLogam Berat Timbal(Pb) 

Logam berat masih termasuk kedalam golongan logam-logam dengan kriteria-

kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain.Perbedaan terletak dari 

pengaruh yang dihasilkan apabila masuk kedalam tubuh organisme hidup (Palar, 

2004).Logam dapat berasal dari aktivitas manusia, seperti pertambangan minyak, 

pestisida, keramik, peleburan logam dan pabrik-pabrik pupuk serta kegiatan 

industri lainnya (Suhendrayatna, 2001). 

Logam berat yang ditemukan pada limbah merupakan logam berat yang 

berasal dari logam berat industri. Logam berat merupakan bahan baku yang 
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dimanfaatkan oleh industri untuk bahan tambahan maupun juga sebagai katalis. 

Limbah industri tersebut kebanyakan akan dibuang kebadan peraira. Dimana 

logam berat tersebut akan mengakibatkan pencemaran. Karena logam berat yang 

awalnya dibutuhkan biota laut untuk metabolism akan berubah menjadi racun 

(Rochyatun &Rozak, 2007). 

Akibat dari peningkatan kadar logam berat yang terdapat pada air laut, 

dimana logam berat yang seharusnya dibutuhkan organisme untuk proses 

metabolisme akan berubah menjaid racun. Keadaan yang terjadi dalam perairan 

sangat mempengaruhi kadar logam berat yang terlarut didalam air. Apabila 

aktivitas manusia semakin banyak maka keberadaan logam berat dalam perairan 

akan semakin tinggi (Amin, Arifin, & Saputra, 2011). 

Logam berat dalam badan perairan umumnya berada dalam bentuk ion, 

logam berat tersebut akan terakumulasi dalam sedimen melalui proses gravitasi, 

biokonsentrasi, bioakumulasi dan biomagnifikasi oleh biota laut. Daya toksisitas 

logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur 

(fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi) dan kemampuan individu untuk 

menghindarkan diri dari pengaruh polusi (Palar, 2004). 

Menurut Nurdin (2008) banyak logam berat yang mencemari perairan laut 

salah satunya adalah Pb. Melalui pernafasan, minuman dan makanan loga berat 

dapat masuk kedalam tubuh makhluk hidup. Akan tetapi tubuh yang terpapar oleh 

logam berat akan mengeluarkannya secara otomtis dan sisanya akan menumpuk 

dibagian tubuh lain karena sebenarnya tubuh tidak membutuhkan logam berat. 

Logam berat timbal (Pb) merupakan logam berat yang sering digunakan di 

industri non pangan sebagai bahan bakunya. Sehingga banyak dari masyarakat 
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menggenal logam berat timbal ini. Akan tetapi logam berat masih banyak 

menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Lunak dan memiliki warna yang 

coklat kehitaman merupakan ciri paling umum dari logam berat timbal (Agustin, 

2014). 

Timbal (Pb) merupakan logam berat yang sering dijumpai di badan peraira 

karena memiliki sifat yang beracun maka logam berat timbal (Pb) akan cenderung 

mencemari dan menganggu kelangsungan hidup dari biota laut (Palar, 2004). Sifat 

timbal yang memiliki toksisitas yang tinggi apabila masuk kedalam badan 

perairan akan sangat mempengaruhi biota laut. Kebanyakan logam berat timbal 

(Pb) yang masuk kedalam badan perairan berasal dari limbah yang dihasilkan dari 

industri percetakan, kimia dan juga cat (Yulaipi &aunurohim, 2013) 

2.4 Kerang Lentera (Lingula unguis) 

2.4.1 Taksonomi Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Kerang lentera adalah kerang yang berasal dari filum brakhiopoda.Banyak 

orang melihat kerang lentera seperti bivalvia, namun mereka merupakan hewan 

dari filum yang berbeda.Kerang ini disebut kerang lentera karena bentuknya 

menyerupai lampu pada zaman dahulu. Berikut ini klasifikasi dari kerang lentera 

(Gosner, 1971): 

 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Brachiopoda  

Class   : Inarticulata  

Ordo   : Atremata 

Family  : Lingulidae  
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Genus   : Lingula  

Species  : Lingula unguis (L.) 

 

Gambar 2.1Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Sumber : (Mig, 2008) 

2.4.2 Morfologi Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Cangkang dari kerang lentera berbentuk lonjong. Cangkangnya tipis, dan 

terdapat bulu halus (Emig, 1978). Pembeda antara filum brakhiopoda dengan 

filum moluska adalah taksonomi dari kedudukan cangkangnya. Dimana kerang 

pada filum brakhiopoda memiliki cangkang  pada bagian bawah lebih besar jika 

dibandingkan dengan cangkang bagian atasnya serta posisi dari cangkan tersebut 

umunya diposisi miring atau disebut juga dengan lateral. Ukuran cangkang kerang 

lentera bervariasi antara 0,5 hingga 8 cm (Hickman, 1974). 
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Gambar 2.2Perbandingan kedudukan cangkang moluska (A) dan cangkang 

kerang lentera (Brachiopoda) (B). 

(Mudjiono & Suparman, 1992) 

 Tubuh anatomi dari kerang lentera terdiri dari organ-organ seperti 

pankreas, gonad, hati, saluran pencernaan seperi usus dan juga lambung, serta 

otot-otot yang berfungsi sebagai penggerak organ (membuka dan menutup 

cangkang, memutar tubuh). Selain itu pada otot-otot tersebut memilki oragan 

pelindung yang tipis berupa selaput atau mantel memiliki nama lain adalah 

periostraktum. Hal tersebut karena umumnya otot-otot yang dimiliki kerang 

lentera sangangat lunak. Pada bagian sisi belakang cangkang terdapat semacam 

pendukel. Fungsi dari pendukel itu sendiri adalah untuk melekatkan diri secara 

permanen pada suatu dasar atau substrat (Mudjiono & Suparman, 1992). 

2.4.3 Habitat Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Sebagai hewan bentik kerang lentera sebagian besar didapatkan hidup di 

dasar perairan dan di dasar yang berlumpur. Kerang lentera dapat berpidahn 

ketempat lain dengan menggunakan bantuan dari pendukel. Perpindahan tersebut 

diduga juga karena adanya pengaruh pasang dan surut air laut (Mudjiono & 

Suparman, 1992). Kerang lentera tersebar luas di daerah tropis, terutama di daerah 
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pasifik seperti kepulauan Indo-Malaya, perairan Jepang, Cina dan 

Philippina.Catatan tentang kerang lentera (filum Brachiopoda) di perairan Indo—

Malaya yang terkenal adalah koleksi dari ekspedisi Siboga pada tahun 1899 — 

1900 (Mudjiono & Suparman, 1992). 

2.5 Bioakumulasi Logam Berat pada Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Bioakumulasi adalah penimbunan (akumulasi) suatu substansi atau senyawa 

dalam jaringan makhluk hidup (Annonymous. 2004). Bioakumulasi adalah 

konsentrasi polutan yang meningkat yang diikuti dengan perpindahan konsentrasi 

tersebut dari lingkungan keorganisme pertama yang ada didalam rantai makanan. 

Pada proses bioakumulasi oleh organisme melalui tiga tahap yaitu pengambilan, 

penyimpanan dan eliminasi. Pada proses pengambilan masuknya bahan-bahan 

kimia (melalui pernafasan, absorbs dan pada ikan dapat melalui insang), pada 

proses penyimpanan sementara dijaringan organ tersebut akan terus bertambah di 

dalam tubuh organisme dan kadarnya melebihi kadar yang terdapat dilingkungan 

maka bioakumulasi telah terjadi, yang terakhir adalah eliminasi dapat berupa 

pemecahan bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan proses 

metabolism (Puspitasari Rachma, 2007). 

Ukuran pencemaran logam berat yang terjadi pada perairan dan biota lautnya 

umumnya menggunakan bioakumulasi, hal tersebut karena kadar logam berat 

tidak dapat diuraikan dalam bentuk yang sederhana. Karena pengaruh iteraksi dari 

logam berat dengan biota laut dan juga adanya pengaruh lingkungan dengan 

paparan mengukur bioakumulasi akan menjadi sangant kompleks (Louma & 

Rainbow, 2008). 



14 
 

 

Gambar 2.3 Gambar Mekanisme Pencemaran Logam Berat pada Perairan 

(Garbarino, Antweiler, Briton, Roth, & Taylor, 1995) 

 Pencemaran logam berat yang dihasilkan oleh limbah industri dan juga 

beberapa pihak yang berperan dalam pencemaran perairan berdampak pada 

ekosistem perairan. Pencemaran tersebut bermula dari dibuangnya limbah pada 

perairan, kemudian limbah logam berat tersebut akan terakumulasi di air. Logam 

berat tersebut akan mengakumulasi sedimen karena adanya proses gravitasi, 

selanjutnya logam berat yang terakumulasi dalam air dan juga sedimen akan 

mengakumulasi biota laut disekitanya. 

 Logam berat timbal (Pb) memiliki peluang yang sangat besar 

mengkontaminasi kerang karena logam berat dalam perairan semakin lama akan 

turun dan kemudian akan mengendap di dasar perairan, selanjutnya akan 

membentuk sedimentasi dan selanjutnya mengkontaminasi biota-biota laut 

tersebut (Setiawan, 2013). 

 Biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator pencemaran perairan 

salah satunya adalah jenis kurstasea karena jenis ini memiliki peranan yang tinggi 
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dalam penyerapan logam berat seperti timbal (Pb). Daging, urin, tulang maupun 

darah pada hewan laut menjadi bahan deteksi kadar logam berat pada lingkungan 

perairan yang tercemar (Amin Irvani; Habibi; Muhammad Nudi, 2011). 

Menggunakan bioakumulasi faktor (BCF) juga dapat membantu dalam 

mengatahui suatu lingkungan dan organismenya tercemar oleh logam berat. BCF 

sendiri merupakan suatu rasio antara konsentrasi bahan kimia semisal timbal yang 

terdapat dalam tubuh organisme air dengan konsentrasi logam berat yang ada di 

dalam lingkungan (Hidayah, Purwanto, Soeprobowo, 2014). 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengetian Sumber Belajar 

Menurut Mulyasa (2002), sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

dalam proses belajar-mengajar. Sehingga, sumber belajar dapat berupa segala 

sesuatu yang ada baikmanusia, bahan, alat, pesan, teknik, maupun lingkungan 

yang dapatdijadikan tempat untuk mengungkap suatu pengalaman belajar. 

Suhardi (2010) mengungkapkan sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, 

baik benda maupun gejalanya, yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan Biologi tertentu. Sumber 

belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber 

belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di sekolah atau 

di luar sekolah. 
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2.6.2 Kriteria Sumber Belajar 

Kriteria pemilihan sumber belajar menurut Glover, Derek dan Law (2005) 

menutut, yaitu:  

a. Kesesuaian dengan tujuan yang akan dicapai 

Pemilihan sumber belajar berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang 

telah ada atau yang telah ditetapkan, dimana telah mengacu pada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan juga 

psikomotor. 

b. Tepat dalam mendukung isi pembelajaran yang bersifat fakta, konsep dan 

juga prinsip ataub generalisai. 

Sumber belajar memerlukan keterampilan yang berbeda-beda untuk 

memahaminya. Sumber belajar harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran agar proses dari pembelajaran dapat berjalan secara efektif. 

c. Praktis, luwes dan juga bertahan. 

Sumber belajar ada baiknya dapat dimanfaatkan dan digunakan setiap 

setiap waktu jika dibutuhkan dan memiliki kemudahan untuk dipindahkan. 

d. Pembelajar terampil menggunakannya. 

 

2.6.3 Jenis Sumber Belajar 

Enam jenis sumber belajar menurut Sudjana dan Rivai (1989) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pesan, yakni semua informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam 

bentuk ide, fakta, arti, kata, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya adalah 



17 
 

bidang studi kurikulum, isi buku, isi propgram slide serta informasi dalam 

media elektronik. 

2. Manusia, yakni orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan 

penyaji atau penyalur informasi. Sebagai contohnya adalah dosen atau 

guru, pustakawan, instruktur, pemuka mayarakat, dan lain sebagainnya. 

3. Bahan atau sering juga disebut dengan perangkat lunak, yakni suatu yang 

mengandung pesan untuk disajikan melaluipemakaian alat. Sebagai 

contohnya adalah film bingkai, buku dan juga majalah. 

4. Peralatan atau yang disebut juga dengan perangkat keras, yakni segala 

sesuatu yang dipakai untukmenyampaikan pesan  yang terdapat didalam 

perangkat lunak. Sebagai contohnya adalah berbagai jenis proyektor dan 

perangkat keras komputer 

5. Teknik atau metode, yakni prosedur atau acuan yang telah disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan guna menyampaikan 

pesan. Sebagai contohnya adalah kuliah, ceramah, dan juga mempimpin 

diskusi. 

6. Lingkungan, yakni situasi yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik 

maupun non fisik. Sebagai contoh dari lingkungan fisik antara lain gedung, 

halaman, tata ruang, dan juga ruang baca.  Sedangakan untuk contoh 

lingkungan non fisik antara lain vntilasi udara, penerangan dan suhu 

ruangan. 
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2.6.4 Fungsi Sumber Belajar 

Berikut ini fungsi dari sumber belajar menurut Morisson (2004) untuk:  

1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dapat melalui membantu 

pengajar atau guru menggunakan waktu semaksimal mungkin dengan cara 

mempercepat laju belajar. Selain itu membantu dalam mengurangi beban 

dosen atau guru dalam menyajikan informasi kepada siswa atau 

pembelajar sehingga dapat menambah semangat bagi siswa atau murid. 

2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual 

melalui cara mengontrol guru atau dosen atau pengajar yang 

menyampaikan materi dengan kaku. Selain itu memberikan hak 

sepenuhnya kepada siswa atau murid dalam belajar sesuai dengan 

kemauan yang dimiliki. 

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran sehingga 

pembelajaran akan lebih sistematis. Selain itu perlu adanya pengembangan 

bahan ajar yang berbasis pada penelitian.  

4) Penyajian data dan juga informasi harus lebih konkrit. Mengutamakan 

untuk lebih memantapkan pembelajaran yang dilakukan melalui 

kemampuan manusia untuk menggunakan berbagai macam media 

komunikasi. 

5) Memungkinkan belajar yang seketika melalui jurang pemisah antara 

pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang besifat 

konkrit lebih bdikurangi. Selain itu memberi pengetahuan kepada siswa 

atau murid yang sifatnya langsung. 
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6) memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas terutama dengan 

memanfaatkan media, melalui pemanfaatan secara luas tentang kejadian-

kejadian yang langka. Selain itu penyajian informasi yang baik dan yang 

mampu menenbus batas geografis. 

2.6.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Menurut Djohar (2006) agar ideal hasil penelitian jadikan sebagai sumber 

belajar harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebagai beriku:   

No Kriteria Penjelasan 

1. Kejelasan potensi Hasil penelitian manghasilkan konsep-

konsep dan fakta yang kemudian dapat 

dimanfaatkan sebagai objek pembelajaran. 

2 Kesesuaian dengan tujuan 

belajar 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

pembelajaran apabila memenuhi ataub 

sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 

pembelajaran. 

3 Kejelasan sasaran Hasil penelitian harus memiliki ojek dan 

subjek agar dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar, yang tentunya objek dan 

subjek tersebut harus sesuai dengan tujuan 

dan kompetensi dasar (KD) pembelajaran 

sasaran. 

4 Kejelasan informasi Pembuatan sumber pelajar memilki dua 

asepek, dua aspek tersebut adalah proses 

dan juga produk. Dua aspek tersebut juga 

harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. 

5 Kejelasan pedoman 

eksplorasi 

Dalam melakukan tindakan penelitian 

sangat penting adanya prosedur kerja yang 

aman dan juga sesuai. 

6 Kejelasan perolehan yang 

diharapkan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

proses dan produk sangat penting dalam 

pembuatan sumber belajar. Proses dan 

produk juga harus sesuai dengan aspek-

aspek dalam tujuan belajar biologi. 
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2.7 Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Konseptual 

  

Pencemaran Logam Berat 

Timbal (Pb) Pantai Mayangan 

Akumulasi Logam 

Berat Timbal (Pb) 

PbSedimen Pb Kerang Lentera (Lingula unguis) 

 

Dikembangkan sebagai 

sumber  belajar 

 

Konsentrasi timbal Pbatau  
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perubahan fisik dan kimia 

Sumber Pencemaran : 

1. Industri  

2. limbah rumah tangga 

3. aktivitas nelayan 

Identifikasi 

bioakumulasi 
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2.8 Hipotesis 

 

Terdapat perpedaan kadar logam berat timbal (Pb) pada sedimen dan kerang 

lentera (Lingula unguis) di Pantai Mayangan Kota Pasuruan. 
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