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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pencemaran Logam Berat di Perairan 

Logam berat di perairan terakumulasi pada padatan di dalam perairan seperti 

sedimen dan tidak berbahaya, namun adanya pengaruh kondisi kimia akuatik seperti 

perubahan pH dapat menyebabkan logam barat yang terakumulasi pada sedimen 

terionisasi ke perairan. Hal ini menjadikan logam-logam berat bersifat racun bagi 

kehidupan perairan (Connell dan Miller, 2006). Pencemaran logam berat dapat 

merusak lingkungan perairan dalam hal stabilitas dan keanekaragaman ekosistem. 

Dari aspek ekologis, kerusakan ekosistem perairan akibat pencemaran logam berat 

dipengaruhi oleh kadar dan sumber zat pencemar yang masuk dalam perairan, sifat 

toksisitas, dan bioakumulasi. Pencemaran logam berat dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan sistem perairan laut (Darmono, 2010). 

Pencemaran logam berat terhadap lingkungan terjadi karena adanya penggunaan 

logam tersebut dalam kegiatan manusia, sehingga menghasilkan limbah yang 

mencemari lingkungan. 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. Toksisitas 

pada spesies biota dibedakan menurut kriteria dari biota air dan biota darat, 

sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut kondisi tempat hidup, yaitu 

daerah pencemaran berat, sedang, dan daerah nonpolusi (Palar, 2008). 



11 
 

 

 

2.2 Dampak Logam Berat pada Organisme Perairan 

Menurut Ulfin (2001), akumulasi logam berat sebagai logam beracun pada suatu 

perairan merupakan akibat dari muara aliran sungai yang mengandung limbah, 

meskipun relatif kecil akan tetapi sangat mudah diserap dan terakumulasi secara 

biologis oleh tanaman atau hewan air dan akanterlibat dalam sistem jaring makanan. 

Hal tersebut menyebabkan terjadinya proses bioakumulasi, yaitu logam berat akan 

terkumpul dan meningkat kadarnya dalam tubuh organisme air yang hidup, termasuk 

ikan. Selanjutnya melalui biotransformasi akan terjadi pemindahan dan peningkatan 

kadar logam berat tersebut secara tidak langsung melalui rantai makanan. Kandungan 

logam berat dalam biota air biasanya akan bertambah dari waktu ke waktu karena 

bersifat bioakumulatif, sehingga biota air dapat digunakan sebagai indikator 

pencemaran logam dalam perairan (Darmono, 1995). 

Salah satu daerah habitat budidaya ikan nila adalah sungai Mahakam. 

Dikarenakan semakin berkembangnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin 

berkembang pula kegiatan industri pada umumnya, sehingga menjadikan daerah 

sungai rentan atas perubahan dan kerusakan. Sungai Mahakam merupakan salah satu 

perairan yang berpotensi mengalami perubahan lingkungan akibat adanya 

pembuangan limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Sebagian limbah tersebut 

bersifat toksik dan dapat berdampak pada pencemaran lingkungan yang sangat besar 

(Jakfar et al., 2014). 

Konsentrasi logam berat yang berlebihan akan memberi tekanan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan suatu mahkluk hidup. Oleh sebab itu, konsentrasi 
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logam berat pada perairan akan menentukan apakah perairan itu layak digunakan 

sebagai tempat melakukan kegiatan budidaya perairan atau tidak. Air yang tercemar 

logam berat sangat berbahaya bagi ikan budidaya dan memiliki potensi berbahaya 

bagi manusia. Logam berat yang terdapat pada media pemeliharaan ikan dapat 

menyebabkan gangguan dan kematian pada ikan. Pada konsentrasi logam yang masih 

dapat ditoleransi, logam berat akan terakumulasi dalam tubuh ikan (bioakumulasi) 

dan memiliki potensi berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia. Meningkatnya kadar 

logam berat di sungai akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan 

untuk proses metabolisme oleh organisme akan berubah menjadi racun bagi 

organisme tersebut (Darmono, 1995). 

Salah satu komoditas perikanan bernilai ekspor pada budidaya ikan air tawar dan 

memiliki potensi untuk dibudidayakan di perairan tawar adalah ikan nila. Ikan nila 

merupakan ikan yang memiliki daya tahan tubuh dan adaptasi yang baik terhadap 

perubahan lingkungan. Salah satu adaptasi yang dapat dilakukan oleh ikan nila adalah 

adaptasi fisiologi terhadap perubahan salinitas yang tinggi karena ikan nila tergolong 

ikan eurihaline dan memiliki potensi untuk menyesuaikan diri pada salinitas air laut 

(± 35 ppt) (Watanabe, 1989). 

Ikan nila merupakan jenis ikan paling populer dan memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi. Ikan dapat menunjukkan perubahan fisiologis di dalam jaringan tubuh akibat 

paparan logam berat (Vinodhini dan Narayanan, 2008). Selama ini pengembangan 

budidaya ikan nila tidak banyak mengalami masalah, namun salah satu masalah yang 

perlu diperhatikan yaitu masalah pencemaran logam berat perairan budidaya. Jumlah 
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absorbsi logam dan kandungan logam dalam air biasanya proporsional, yakni 

kenaikan kandungan logam dalam jaringan sesuai dengan kenaikan kandungannya 

dalam air.  

 

Gambar 1. Ikan Nila Merah (Oreochromis sp) 

 

2.3 Kualitas Perairan Sungai Mahakam dan Sumber Pencemarannya 

2.3.1 Kualitas Perairan Sungai Mahakam  

Sungai Mahakam merupakan merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan 

Barat dengan panjang sungai ±920 km dan luas ±149.277 km², yang berperan penting 

dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sungai Mahakam dari hulu ke hilir 

melalui tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kota Samarinda. 

Menurut Yosmaniar et al. (2017) dinyatakan bahwa data kualitas air sungai 

Mahakam yang dilakukan secara deskritif dan dengan pendekatan Indeks Storet. 

Hasil pengamatan sebagai berikut: Suhu air 27- 30 0C; TSS 15-60 mg/L; TDS 20 -

180 mg/L; kekeruhan; 10,2 - 66 NTU; pH 6,5 - 7,5; DO 3,47 - 6,38 mg/L; alkalinitas 
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9,6 - 32 mg/L; Total P 0,042 -0,080mg/L; N-NH3 0,035 - 0,084 mg/L; Total N 0,035 

- 0,515 mg/L; Kondisi kualitas air di perairan sungai Mahakam pada umumnya 

memenuhi baku mutu kelas tiga untuk perikanan, Berdasarkan analisa dengan metode 

Storet, perairan sungai Mahakam tergolong tercemar sedang. 

2.3.2 Sumber Pencemaran 

Pencemaran air dapat ditandai oleh turunnya mutu, baik air daratan (sungai, 

danau, rawa dan air tanah) maupun air laut sebagai suatu akibat dari berbagai 

aktivitas manusia modern saat ini sangat beragam sesuai karakteristiknya. Sumber 

pencemaran air sungai dapat dibedakan menjadi sumber domestik (perkampungan, 

kota, pasar, jalan, perhotelan, terminal dan rumah sakit) dan sumber non domestik 

(pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan dan transportasi).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab I Pasal 1 ayat (16) yang dimaksud 

dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya 

dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan 

berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan 

atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun komponen 

limbah menurut Sunu (2001) dikelompokan sebagai berikut: 
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1. Limbah zat kimia 

 Limbah zat kimia dapat berupa insektisida, bahan pembersih, larutan penyamak 

kulit, dan zat warna kimia. Insektisida mempunyai dampak negatif terhadap 

lingkungan, karena bahan insektisida di dalam air sulit untuk dipecah oleh 

mikroorganisme, kalau pun dapat akan berlangsung lama. Zat kimia yang 

berfungsi sebagai pembersih seperti sampo, deterjen berpotensi menimbulkan 

pencemaran air karena kandungan bahan antiseptik akan mengganggu kehidupan 

mikroorganisme air, menaikan pH air, dan tidak dapat didegradasi oleh 

mikroorganisme. Kandungan zat warna kimia di dalam air akan mempengaruhi 

pH air dan kandungan oksigen. Hampir semua zat warna kimia bersifat racun, 

bahkan jika masuk ke dalam tubuh manusia akan ikut merangsang tumbuhnya 

kanker.  

2. Limbah padat 

 Lingkup limbah padat yang dimaksud yaitu limbah hasil proses IPAL berupa 

endapan (sludge). Endapan (sludge) tersebut merupakan hasil dari proses filter 

press. Sludge dapat dikategorikan tidak berbahaya, dapat juga dikategorikan 

sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun.  

3. Limbah bahan makanan 

 Limbah bahan makanan pada dasarnya bersifat organik yang sering 

menimbulkan bau busuk dan dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Pada 

umumnya limbah bahan makanan banyak mengandung mikroorganisme. Salah 
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satunya adalah bakteri patogen yang merupakan penyebab timbulnya berbagai 

macam penyakit pada manusia.  

4. Limbah bahan organik 

 Limbah bahan organik biasanya dapat membusuk atau terdegradasi oleh 

mikroorganisme. Oleh karena itu, jika limbah industri yang mengeluarkan sisa 

bahan organik terbuang langsung ke air akan menambah populasi 

mikroorganisme di dalam air. Jika lingkungan perairan sudah terdapat cukup 

banyak mikroorganisme di dalamnya, tidak tertutup kemungkinan 

berkembangnya bakteri patogen. 

5. Limbah anorganik 

 Limbah anorganik biasanya tidak dapat membusuk dan sulit terdegradsi oleh 

mikroorganisme. Limbah anorganik pada umumnya berasal dari industri yang 

menggunakan unsur-unsur logam seperti arsen, kadmium, timbal, krom, kalsium, 

nikel, magnesium, air raksa dan lain-lain. Jika limbah anorganik langsung 

dibuang ke badan perairan, akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam 

air. 

Menurut Sugiharto (2008) dinyatakan bahwa sumber pencemar yang berasal dari 

permukiman (penduduk) akan menghasilkan limbah detergen, zat padat, BOD, COD, 

DO, nitrogen, fosfor, pH, kalsium, klorida dan sulfat. Sumber pencemar yang berasal 

dari pertanian akan menghasilkan limbah pestisida, bahan beracun dan logam berat. 

Sumber pencemar yang berasal dari industri antara lain akan menghasilkan limbah 
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BOD, COD, DO, pH, TDS, minyak dan lemak, urea, fosfor, suhu, bahan beracun dan 

kekeruhan. 

Menurut Mudarisin (2004), berdasarkan sumbernya jenis limbah cair yang dapat 

mencemari air dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu: 

1. Limbah cair domestik  

 Limbah cair domestik yaitu limbah cair yang berasal dari pemukiman, tempat-

tempat komersial (perdagangan, perkantoran, institusi) dan tempat-tempat 

rekreasi. Air limbah domestik (berasal dari pemukiman) terutama terdiri atas 

tinja, air kemih, dan buangan limbah cair (kamar mandi, dapur, cucian, yang 

kira-kira mengandung 99.9% air dan 0.1% padatan). Zat padat tersebut terbagi 

atas 70% zat organik (terutama protein, karbohidrat dan lemak) serta sisanya 

30% zat anorganik terutama pasir, air limbah, garam-garam dan logam. 

2. Limbah cair industri 

 Limbah cair industri merupakan limbah cair yang dikeluarkan oleh industri 

sebagai akibat dari proses produksi yang berasal dari air bekas pencuci, bahan 

pelarut ataupun air pendingin dari industri-industri tersebut. Limbah cair industri 

umumnya lebih sulit dalam pengolahannya. Hal ini dapat disebabkan karena zat-

zat yang terkandung di dalamnya yang berupa bahan atau zat pelarut, mineral, 

logam berat, zat-zat organik, lemak, garam-garam, zat,warna, nitrogen, sulfida, 

amoniak, dan lain-lain yang bersifat toksik. 
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3. Limbah pertanian  

 Limbah pertanian yaitu limbah yang bersumber dari kegiatan pertanian seperti 

penggunaan pestisida, herbisida, fungisida, dan pupuk kimia berlebih.  

4. Infiltration atau inflow  

 Infiltration atau inflow yaitu limbah cair yang berasal dari perembesan air yang 

masuk ke dalam dan luapan dari sistem pembuangan air kotor. 

 

2.4 Sumber Belajar  

2.4.1 Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan 

lingkungannya, dalam mempelajari biologi diperlukan suatu sumber belajar agar 

mempermudah peserta didik dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada lingkungan belajar. Tujuan proses pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik apabila komponen-komponen dalam pembelajaran dapat terpenuhi, diantaranya 

manusia dan penggunaan media atau sumber belajar. Sumber belajar adalah segala 

sumber yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan 

pengalaman yang akan dicapai. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang 

dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. 

Sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang 

belajar (Sanjaya, 2010). 
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Menurut Wena (2011) masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran 

adalah kurang tersedianya buku teks yang berkualitas sehingga siswa sulit memahami 

buku yang dibacanya dan buku-buku teks tersebut cenderung membuat siswa bosan. 

Dari permasalahan tersebut, dapat diterapkan sistem pembelajaran modul yang 

memberi kepercayaan pada kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri. Hasil 

penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berupa jurnal ilmiah 

dalam perencanaan pembelajaran biologi materi keseimbangan lingkungan. 

2.4.2 Ciri-ciri Sumber Belajar  

Menurut Rohani (2014), secara garis besar sumber belajar mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. 

2. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif yaitu dapat 

mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai 

dengan tujuan yang ada. 

3. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang 

dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi. 

b. Tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit. 

c. Hanya dipergunakan menurut keadaan dan tujuan tertentu atau secara 

insidental. 
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d. Dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan instruksional. 

4. Sumber belajar yang dirancang (resources by designed) mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik sesuai dengan tersedianya media. 

2.4.3 Macam-macam Sumber Belajar  

Menurut AECT (Association For Education Communication and Technology) 

dalam Julismin (2009), terdapat enam macam sumber belajar, yaitu:  

1. Pesan (messages), yaitu informasi yang ditransmisikan (diteruskan) oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti dan data. 

2. Orang (peoples), yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, 

penyaji pesan. 

3. Bahan (materials), yaitu program yang memuat atau berisi pesan pembelajaran  

4. Alat (devices), yaitu sarana untuk menayangkan bahan atau program seperti 

proyektor film, video recorder, OHP, dan sebagainya 

5. Teknik (Techniques), yaitu prosedur yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. 

6. Lingkungan (setting), yaitu lingkungan di mana belajar dan pembelajaran 

berlangsung. 

Keenam sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam 

pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat keenam 

komponen tersebut (Julismin, 2009). Hasil penelitian ini kemudian dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar berupa bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, 
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cetak, rekaman elektronik, web dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar 

dalam bentuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan tertentu, 

baik berupa hasil pengamatan empirik maupun kajian konseptual yang bersifat 

penemuan  baru, konsep dan teori yang sudah ada. 

2.4.4 Manfaat Sumber Belajar  

Manfaat sumber belajar menurut Rohani (2014) adalah: 

1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. 

2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat 

secara langsung dan konkret. 

3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 

4. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru.  

5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan (instruksional) baik dalam 

lingkup mikro maupun makro. 

6. Dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan 

pemanfaatannya secara tepat. 

7. Dapat merangsang untuk berfikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut.  

2.4.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Wulandari et al. (2013), suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar Biologi ditinjau dari segi proses dan produknya, dimulai dari 

perumusan masalah sampai penarikan kesimpulan yang akan menghasilkan fakta-

fakta yang diperoleh selama kegiatan penelitian untuk kemudian digeneralisasikan 
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menjadi konsep dan prinsip. Pemanfaatan hasil penelitian ini harus disesuaikan 

dengan konsep yang ingin dicapai pada kurikulum, sehingga dapat menunjang 

kebutuhan kurikulum yang digunakan. 

Pada prinsipnya, setiap benda atau gejala dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, namun dalam pemanfatannya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. 

Menurut Suratsih (2010), syarat tersebut adalah: 

1. Kejelasan potensi, didasari pada proses dan produk dari kegiatan penelitian yang 

dapat dijadikan sumber belajar. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dimana antara tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan belajar sesuai dengan tujuan intruksional yang 

dirumuskan. 

3. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran 

peruntukan sumber belajar. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berdasarkan informasi dari hasil 

penelitian eksplorasi yang berupa proses dan produk penelitian. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan erat dengan proses pelaksanaan 

penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, yaitu hal-hal yang diperoleh dari kegiatan 

yang dikembangkan. 

Setelah memenuhi keenam pernyataan tersebut, maka hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi. 
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2.5 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2. Kerangka Konsep 
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