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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dan industri menghasilkan berbagai produk yang 

bermanfaat, sehingga dapat dirasakan peningkatannya bagi kehidupan manusia. 

Pengaruh lain adalah adanya produk yang tidak bermanfaat, berupa limbah yang 

cenderung mencemari lingkungan, karena mengandung logam berat. Pencemaran 

adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke 

dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) 

air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. 

 Logam berat adalah unsur logam dengan berat molekul tinggi, berat jenisnya 

lebih dari 5 g/cm3 (Connel dan Miller, 2006). Keberadaan logam berat pada perairan 

merupakan ancaman bagi makhluk hidup baik biota yang ada di dalam perairan 

tersebut, maupun tumbuh-tumbuhan dan manusia yang bergantung pada sumber air 

tersebut. Beberapa jenis zat yang terdapat dalam limbah adalah logam berat timbal 

(Pb), kadmium (Cd), dan tembaga (Cu). Ketiga logam berat tersebut, menurut 

Suwignyo et al. (2013) mempunyai sifat karsinogenik, kumulatif sehingga dapat 

tertimbun dalam tubuh manusia, apabila kadarnya melebihi batas maksimum yang 

dipersyaratkan.
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 Menurut Dewa et al. (2015), dari sudut pandang toksikologi, logam berat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu (1) logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam 

jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang 

berlebihan dapat menimbulkan efek racun, contoh logam berat ini adalah besi. 

Keberadaan besi dalam air laut juga dapat bersumber dari perkaratan kapal-kapal laut 

dan tiang-tiang pancang pelabuhan yang mudah berkarat. (2) non esensial atau 

beracun, dimana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau 

bahkan dapat bersifat racun seperti timbal. Secara alamiah timbal dapat masuk ke 

dalam badan perairan melalui pengkristalan timbal di udara dengan bantuan air hujan. 

 Berdasarkan sumbernya, logam berat dapat berasal dari berbagai limbah indutri 

termasuk industri tekstil, pabrik triplek, kertas dan ban, kegiatan pertambangan, 

sedangkan limbah non industri berasal dari pembuangan kegiatan rumah tangga dan 

sisa minyak kapal. Meningkatnya kegiatan industri yang tidak berwawasan 

lingkungan akan menimbulkan resiko terjadinya pencemaran lingkungan. Salah 

satunya adalah pencemaran air. Undang-undang R.I No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan 

bahwa “pencemaran lingkungan adalah masuk atau di masukannya makhluk hidup, 

zat, energi dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” 

 Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur 

dengan panjang sungai ±920 km dan luas ±149.277 km². Sejak dahulu hingga kini 

memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber air, potensi 
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perikanan dan prasarana transportasi. Salah satu bukti potensi perikanan yang sangat 

baik, yaitu potensi perairan umum (kolam dan keramba) yang terdapat di sepanjang 

Sungai Mahakam. Kualitas air sungai sangat menentukan kelangsungan hidup usaha 

tersebut. Kualitas sungai saja tidak cukup untuk menentukan keberhasilan usaha 

budidaya ikan, namun juga berkaitan dengan jaminan keamanan konsumen yang 

mengkonsumsi ikan tersebut.  

 Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat berbagai macam idustri yang 

membuang limbahnya ke Sungai Mahakam antara lain perkebunan kelapa sawit, 

pertambangan batu bara, puskesmas, bengkel, industri kayu log, pangkalan speed 

boat, industri kain tenun, pabrik triplek, perhotelan dan perumahan warga. Dari 

berbagai kegiatan tersebut jika limbahnya dibuang kedalam Sungai Mahakam, maka 

menyebabkan terjadinya pencemaran logam berat perairan. Secara biologis 

pencemaran logam berat yang tidak terkendali dapat memberi peluang 

terakumulasinya serta akan mengalami penimbunan logam tersebut dalam tubuh biota 

organisme seperti habitat ikan. Logam berat yang masuk kedalam tubuh ikan tidak 

dapat dikeluarkan dari tubuh, karena logam berat cenderung menumpuk dalam tubuh 

ikan. Akibatnya logam berat akan terus ada di sepanjang rantai makanan (Yudo, 

2006).  

 Ikan pada umumnya mempunyai kemampuan menghindarkan diri dari pengaruh 

pencemaran, namun ikan yang hidup pada habitat terbatas akan sulit menghindarkan 

diri dari pencemaran. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya akumulasi unsur 

pencemar termasuk logam berat kedalam tubuh ikan (Dinata ,2004). Ikan merupakan 
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salah satu biota air yang dapat dijadikan sebagai salah satu bioindikator tingkat 

pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika didalam tubuh ikan telah terkandung 

kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, maka 

dapat digunakan sebagai bioindikator terjadinya suatu pencemaran dalam lingkungan 

(Supriyanto et al., 2007).  

 Ikan nila merah tergolong ikan yang tahan terhadap perubahan kondisi 

lingkungan dan juga merupakan ikan konsumsi yang sangat diminati. Selain itu, ikan 

nila juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jenis ikan yang lain 

seperti mas (Cyprinus carpio), mujair (Tilapia sp.) dan sebagainya. Ikan nila ini bisa 

dibudidayakan di sungai-sungai, namun permasalahan yang terjadi adalah kondisi 

lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan resiko kematian, hal ini dikarenakan 

pencemaran yang terjadi disebabkan oleh pembuangan limbah yang salah satunya 

berasal dari limbah industri. 

 Hansen et al. (2017) melaporkan bahwa hasil observasi dan uji laboratorium air 

diindikasikan Sungai Mahakam mengalami penurunan kualitas air sungai adapun 

untuk hasilnya TDS (Total Dissolved Solid), dan TSS (Total Suspended Solid) 

dibawah standard Baku Mutu Lingkungan, Fe (Besi), BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), dan COD (Chemical Oxygen Demand) melebihi standard Baku Mutu 

Lingkungan. Keberadaan ikan-ikan budidaya yang ada di Sungai Mahakam, 

dipengaruhi oleh kondisi perairan yang sudah tercemar. Ikan yang hidup di kawasan 

perairan yang tercemar oleh logam berat sangat memungkinkan di dalam tubuhnya 

mengandung logam berat yang pada konsentrasi tertentu akan mengakibatkan 
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terganggunya fungsi organ, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Bila 

logam-logam tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, maka akan 

menganggu system saraf, kerusakan otak, kelumpuhan, pertumbuhan terhambat, 

kerusakan ginjal, kerapuhan tulang dan kerusakan DNA atau kanker (Agustina, 

2014). 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 17 Pebruari 

2017 tentang uji kualitas air sungai Mahakam, didapatkan hasil rata-rata logam berat 

kadmium 0.276mg/L. Logam berat timbal rata-rata 0.335mg/L dan nilai rata-rata besi 

sebesar 0.536mg/L. Apabila merujuk pada Perda Provinsi Kaltim No. 02 Tahun 2011 

kandungan logam berat kadmium, timbal dan besi melebihi ambang batas baku mutu. 

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa parameter kualitas air pada umumnya 

berada dalam kisaran yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 kelas III tentang baku mutu air yang digunakan perikanan. Tetapi, 

berdasarkan observasi dilapangan ikan nila merah di budidayakan di keramba jaring 

apung di sepanjang Sungai Mahakam Samarinda dan dikonsumsi oleh masyarakat 

Samarinda. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian 

tentang “Kandungan Logam Berat Ikan Nila Merah (Oreochromis sp) Pada 

Keramba Jaring Apung di Sungai Mahakam dan Manfaatnya sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah kandungan logam berat ikan nila merah (oreochromis sp) pada 

keramba jaring apung di sungai Mahakam? 

1.2.2 Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian kandungan logam berat ikan nila 

merah (oreochromis sp) pada keramba jaring apung di sungai Mahakam dan 

manfaatnya sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui kandungan logam berat ikan nila merah (oreochromissp) 

pada keramba jaring apung di sungai Mahakam. 

1.3.2 Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian kandungan logam berat ikan 

nila merah (oreochromissp) pada keramba jaring apung di sungai Mahakam dan 

manfaatnya sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan informasi mengenai konsentasi logam berat yang terkandung 

dalam air di Sungai Mahakam. 
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2. Memperkaya informasi mata pelajaran biologi SMA Kelas X pada Materi 

Keseimbangan Lingkungan pada kompetensi dasar 3.10: Menganalisis data 

perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan 

berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai sumber 

belajar biologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan kandungan logam berat dalam air, dalam tubuh ikan nila 

merah yang dibudidaya. sehingga pemanfaatan  sumberdaya yang ada dapat 

dilakukan secara berkelanjuta. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat apakah ikan nila merah 

(Oreochromis sp) hasil budidaya dalam Keramba Jaring Apung di Sungai 

Mahakam masih aman konsumsi atau tidak. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini yang digunakan adalah ikan nila merah dibudidayakan 

dalam Keramba Jaring Apung di Sungai Mahakam. 

2. Logam berat yang diidentifikasi dari tubuh ikan nila merah yang menjadi sampel 

penelitian adalah timbal, cadmium, besi, dan mangan. 
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3. Bagian tubuh ikan nila merah yang diambil untuk diuji kandungan logam 

beratnya adalah dagingnya.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Logam Berat 

Logam berat adalah unsur logam dengan berat molekul tinggi, berat jenisnya 

lebih dari 5 g/cm3 (Connell dan Miller, 2006) 

1.6.2 Ikan Nila Merah (Oreochromis sp) 

Ikan Nila Merah (Oreochromis sp) merupakan ikan yang mempunyai resistensi 

relatif tinggi terhadap kualitas air yang buruk, daya tahan tinggi terhadap 

berbagai macam perubahan yang terjadi disekitar lingkungan hidupnya, 

pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, digolongkan sebagai ikan 

pemakan segala (omnivora) (Syafriadiman, 2010). 

1.6.3 Karamba Jaring Apung 

Karamba Jaring Apung adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring 

yang mengapung (floating net cage) dengan pelampung dan ditempatkan di 

perairan seperti Sungai (Novebrianto et al., 2011). 

1.6.4 Sungai Mahakam 

Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar yang membelah provinsi 

Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Di bagian hulu, aliran 

sungai ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai 
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Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilirnya. Panjang sungai 

mencapai 920 kilometer dengan luas sekitar 149.277 km2 dan kedalaman 50 

meter di bagian hilir dan sekitar 100 meter di bagian hulu. 

1.6.5 Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar Biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, 

yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu (Suhardi, 2012). 


