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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pencemaran adalah suatu hal yang telah lama menjadi permasalahan bagi 

kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Pencemaran terhadap lingkungan 

dapat menyebabkan dampak yang membahayakan bagi lingkungan terutama dapat 

dirasakan baik oleh biotik seperti manusia, hewan, tanaman dan organisme lain, 

maupun abiotik seperti tanah, air, dan udara. Pencemaran dapat bersumber dari 

kegiatan alam seperti aktivitas vulkanik, pengikisan batuan, hujan, tanah longsor 

dan bencana alam lainnya. Pencemaran dapat juga disebabkan oleh kegiatan 

manusia seperti limbah rumah tangga, limbah industri, kegiatan pertanian, 

transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata. 

Pencemaran  yang berasal dari kegiatan manusia memberikan dampak yang 

lebih besar dari pencemaran yang disebabkan oleh alam. Hal ini disebabkan 

karena semakin bertambahnya populasi manusia. Kegiatan-kegiatan manusia 

adalah faktor utama penyebab meningkatnya pencemaran lingkungan. 

Penggunaan bahan bakar yang tidak baik dan masih mengandung timbal dapat 

menjadi penyebab pencemaran udara. Limbah rumah tangga yang langsung 

dibuang ke saluran pembuangan dapat menjadi penyebab pencemaran terhadap 

lingkungan air. Penggunaan pestisida kimia dalam pertanian yang berlebih juga 

dapat menjadi penyebab tercemarnya lingkungan tanah. Limbah yang dihasilkan 

oleh kegiatan industri menjadi penyebab pencemaran lingkungan yang sangat 

besar karena dalam industri, limbah yang dihasilkan dalam skala besar dan apabila 
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tidak ada atau kurang baiknya dalam penanganan limbah tersebut dapat menjadi 

sumber pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan. Gas buang yang dihasilkan 

dalam kegiatan industri juga menjadi penyebab utama dalam pencemaran 

lingkungan udara karena adanya gas buang berupa gas CO dan SO2 dapat 

berbahaya bagi lingkungan bila tersebar ke udara.  

Meningkatnya jumlah populasi manusia juga berdampak pada 

bertambahnya jumlah limbah domestik dan limbah industri yang dibuang ke 

lingkungan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan seperti pangan, 

bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan dasar yang lain, sehingga akan 

meningkatkan limbah domestik dan limbah industri (Kristanto, 2002). 

Meningkatnya jumlah limbah domestik dan limbah industri yang masuk ke dalam 

perairan, mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas perairan. 

Perairan yang sering menerima bahan pencemar dan sebagai tempat 

penampungan akhir cemaran adalah pantai, karena sungai-sungai bermuara di 

pantai. Salah satu bahan pencemar yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi 

adalah logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Hg, dan lain-lain. Keberadaan logam berat 

dalam perairan akan sulit mengalami degradasi bahkan logam tersebut akan 

terabsorpsi ke dalam tubuh organisme. Logam berat seperti Pb dan Cu merupakan 

logam berat yang berbahaya dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran 

pernafasan dan pencernaan (Darmono, 1995). 

Logam berat Pb dapat menyebabkan keracunan yang akut dan kronis yang 

ditandai oleh rasa terbakarnya mulut, terjadinya perangsangan dalam 

gastrointestinal dengan disertai diare dan gejala keracunan kronis ditandai dengan 

rasa mual, anemia, sakit di sekitar perut dan dapat menyebabkan kelumpuhan 
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(Darmono, 2001). Keracunan logam berat tembaga (Cu) dapat menyebabkan rasa 

yang tidak enak di lidah dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati 

(Sutrisno, 2004). 

Salah satu pantai yang menjadi perhatian berkaitan dengan pencemaran 

tersebut adalah Perairan Pantai Pandawa.Perairan Pantai Pandawa bertempat di 

Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung merupakan pantai yang 

memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Lokasi yang tersembunyi dibalik bukit-

bukit kapur semakin menojolkan keindahan pantai tersebut. Banyak aktivitas yang 

dilakukan di sekitar pantai Pandawa. Pantai Pandawa juga memiliki potensi alam 

yang sangat besar yaitu, budidaya rumput laut yang dilakukan para petani rumput 

laut. Budidaya rumput laut yang dilakukan di Pantai Pandawa dilakukan dalam 

skala besar. 

Rumput laut adalah salah satu biota yang dapat hidup di perairan laut. Salah 

satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah jenis Gracilaria 

sp.Gracilaria sp. banyak digunakan sebagai bahan produksi agar-agar. 

Penggunaan Gracilaria sp. sebagai bahan produksi agar-agar karena Gracilaria 

sp. mudah diperoleh dan murah harganya. Hal ini menyebabkan banyak para 

petani rumput laut yang membudidayakan rumput laut jenis ini, khususnya petani 

rumput laut di Pantai Pandawa. 

Tingginya aktivitas di perairan Pantai Pandawa dapat menjadi penyebab 

terjadinya pencemaran terhadap perairan pantai tersebut. Penggunaan bahan bakar 

yang mengandung timbal untuk bahan bakar kapal dapat mencemari perairan 

pantai. Rumput laut sebagai organisme biota air dapat terkena dampak yang besar 
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dari adanya pencemaran terhadap perairan tempat rumput laut tersebut hidup, 

khususnya percemaran dari logam berat Pb dan Cu. 

Keberadaan logam berat diperairan dapat menyebabkan logam berat terserap 

oleh rumput laut. Menurut Bambang Yulianto (2006), rumput laut jenis 

Gracilaria sp. memiliki kemampuan daya serap terhadap logam berat Cu 

mencapai 1 mg/L. Logam berat Pb yang dapat diserap oleh rumput laut jenis 

Gracilaria sp. mencapai 1,2 mg/L (Surahman, 2007). Kemampuan rumput laut 

dalam menyerap logam berat di perairan ini dapat menyebabkan logam berat 

terakumulasi didalam organisme. Logam berat seperti Pb dan Cu dalam rumput 

laut dapat membahayakan apabila rumput laut tersebut dikonsumsi. 

Belum ada penelitian mengenai logam berat pada perairan Pantai Pandawa, 

khususnya logam berat pada air laut, sedimen dan rumput laut. Berkaitan dengan 

itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan logam berat Pb 

dan Cu pada air laut, sedimen dan rumput laut jenis Gracilaria sp. di Pantai 

Pandawa. Dengan demikian, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan pantai agar logam berat 

yang terakumulasi diperairan Pantai Pandawa dapat dikurangi sehingga Pantai 

Pandawa aman dari pencemaran logam berat Pb dan Cu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Berapakah kandungan logam Pb dan Cu pada air, sedimen, dan 

rumput laut di perairan Pantai Pandawa? 
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2. Bagaimana distribusi antara logam berat Pb dan Cu pada air, sedimen, 

dan rumput laut di perairan Pantai Pandawa?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menentukan kandungan logam berat Pb dan Cu pada air, sedimen, dan 

rumput laut di perairan Pantai Pandawa. 

2. Mengetahui distribusi antara logam berat Pb dan Cu pada air, sedimen, 

dan rumput laut di perairan Pantai Pandawa. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kandungan 

logam berat Pb dan Cu yang terdapat pada air, sedimen, dan rumput laut di 

perairan Pantai Pandawa. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk 

memantau kualitas rumput laut di Pantai Pandawa dari segi kandungan logam 

berat Pb dan Cu agar layak dikonsumsi. 

 


