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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pencemaran Air Laut 

Air yang ada di bumi ini tidak pernah terdapat dalam keadaan murni, tetapi selalu 

ada senyawa atau mineral (unsur) lain yang terlarut di dalamnya. Sebagai contoh, air 

yang diambil dari air di pegunungan dan air hujan. Keduanya dapat dianggap sebagai air 

yang bersih, namun senyawa atau mineral (unsur) yang terdapat didalamnya berbeda. 

Air hujan mengandung: SO4, Cl, NH3, CO2, N2, C, O2, debu. Air dari mata air 

mengandung: Na, Mg, Ca, Fe, O2. (Wardhana, 2004) 

Pencemaran air dapat berasal dari beberapa sumber. Sumber pencemaran yang 

paling utama di negara kita adalah limbah rumah tangga. Dengan meningkatnya 

kegiatan ekonomi kita, kasus pencemaran oleh industri juga makin meningkat. Industri 

yang membuang air limbah ke lingkungan akan membuat air semakin tercemar dan 

menjadi tidak layak sebagai sumber persediaan air minum(Mahida, 1993). 

Pencemaran Laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat 

internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung 

di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah 

pantai termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. 

Air laut mendapat pencemaran dari beberapa sumber. Dari darat hampir 90% 

bahan pencemar berasal dari darat, melalui sungai, air rembesan yang belum tersaring 

dengan baik, melalui pipa WC. Dari udara, bahan pencemar berasal dari gas buang kapal 

laut, perahu nelayan, alat sport air, dan alat transportasi lainnya. 

Bahan cemaran berupa limbah domestik, bahan kimia dari industri (organik 

maupun anorganik), dan bahan sisa radioaktif. 
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1.2. Logam Berat 

Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 

g/cm
3
, antara lain Cd, Hg, Pb, Zn, dan Ni. Logam berat Cd, Hg, dan Pb dinamakan 

sebagai logam non esensial dan pada tingkat tertentu menjadi logam beracun bagi 

makhluk hidup (Subowo dkk, 1999). 

Logam berat merupakan komponen alami tanah.Elemen ini tidak dapat 

didegradasi maupun dihancurkan. Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia 

melalui makanan, air minum, atau udara. Logam berat seperti tembaga, selenium, atau 

seng dibutuhkan tubuh manusia untuk membantu kinerja metabolisme tubuh.Akan 

tetapi, dapat berpotensi menjadi racun jika konsentrasi dalam tubuh berlebih. Logam 

berat menjadi berbahaya disebabkan sistem bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi 

unsur kimia didalam tubuh mahluk hidup . 

Menurut Darmono (2001), faktor yang menyebabkan logam berat termasuk 

dalam kelompok zat pencemar adalah karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak 

dapat terurai (non degradable) dan mudah diabsorbsi. 

 

2.2.1 Timbal (Pb) 

Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim terdapat 

dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral lain terutama seng dan 

tembaga. Penggunaan Pb terbesar adalah dalam industri baterai kendaraan bermotor 

seperti timbal metalik dan komponen-komponennya. Timbal juga digunakan pada 

bensin untuk kendaraan, cat dan pestisida. Pencemaran Pb dapat terjadi di udara, air, 

maupun tanah. Pencemaran Pb merupakan masalah utama, tanah dan debu sekitar jalan 

raya pada umumnya telah tercemar timbal yang berasal dari bensin selama bertahun-
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tahun (Sunu, 2001). 

Timbal (Pb) dan persenyawaannya dapat berada di dalam badan perairan secara 

alamiah dan juga sebagai dampak dari aktivitas manusia. Timbal (Pb) yang masuk ke 

dalam perairan sebagai dampak aktivitas kehidupan manusia diantaranya adalah air 

buangan dari pertambangan bijih timah hitam, buangan sisa industri baterai dan bahan 

bakar angkutan air.Secara alamiah, Pb dapat masuk ke badan perairan melalui 

pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Selain itu, proses korosifikasi dari 

batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur 

sumber Pb yang akan masuk dalam badan perairan. Pb yang masuk ke badan perairan 

sebagai dampak dari aktivitas kehidupan manusia. Senyawa Pb yang ada dalam badan 

perairan dapat ditemukan dalam bentuk ion-ion divalen atau ion-ion tetravalen (Pb
2+

, 

Pb
4+

). Badan perairan yang telah kemasukan senyawa atau ion-ion Pb, sehingga jumlah 

Pb yang ada dalam badan perairan melebihi kosentrasi yang semestinya, dapat 

mengakibatkan kematian bagi biota perairan (Palar, 2004). Kosentrasi logam toksik 

salah satunya Pb dalam lingkungan perairan secara alamiah biasanya sangat kecil sekali. 

 

2.2.2 Tembaga (Cu) 

Tembaga (Cu) yang didalam bahasa ilmiahnya disebut cuprum, termasuk dalam 

golongan IB pada tabel periodik.Cu mempunyai nomor atom (NA) 29 dengan massa 

relatif (Ar) 63.546 g/mol. Unsur logam ini berbentuk kristal berwarna kemerah-merahan 

karena adanya lapisan tipis tarnish yang teroksidasi saat terkena udara (Palar, 2008). 

Tembaga bersumber dari peristiwa pengikisan (erosi) dari batuan mineral, debu, 

dan partikulat-partikulat Cu yang ada dalam lapisan udara yang dibawah turun oleh 

hujan (Laws, 1993). Logam Cu masuk ke lingkungan akibat dari aktivitas manusia 
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seperti buangan limbah industri yang mengandung Cu, campuran bahan 

pengawet,industri pengelolaan kayu, buangan rumah tangga, dan sebagainya (Palar, 

2004).  

Keberadaan unsur tembaga di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, 

akan tetapi labih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa 

padat dalam bentuk mineral seperti kalkosit (Cu2S), kovelit (CuS), kalkopirit (CuFeS2), 

bornit (Cu5FeS4) dan enargit (Cu3AsS4) (Widowati et al., 2008). Di perairan alami 

tembaga (Cu) terdapat dalam bentuk partikulat, koloid dan terlarut.Ikatan Cu kompleks 

dengan ligan organik, terutama adalah oleh material humus. Ikatan kompleks Cu yang 

terjadi dalam sedimen laut adalah yang paling stabil, sementara yang terbentuk dalam 

kolom air laut stabilitasnya paling rendah (Moore and Ramamoorthy, 1984). Pada 

perairan alami, kadar tembaga biasanya 0,02 mg/L. Air tanah dapat mengandung 

tembaga sekitar 12 mg/L sampai 0.005 mg/L (Palar, 2004). Batas konsentrasi dari unsur 

ini yang mempengaruhi pada air berkisar antara 1–5 mg/L merupakan konsentrasi 

tertinggi. 

Tembaga termasuk logam berat essensial karena keberadaanya dalam tubuh 

sangat sedikit namun diperlukan dalam proses fisiologis organisme. Walaupun 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, bila kelebihan dapat menganggu kesehatan atau 

mengakibatkan keracunan (Clark, 1989). Tembaga dimanfaatkan dalam proses 

pertumbuhan, metabolisme, dan aktivitas enzim pada berbagai jenis alga, cyanobakteria, 

dan organisme perairan lainnya. Namun jika konsentarsi Cu pada suatu perairan tinggi, 

maka akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan organisme perairan. 
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2.2.3 Kandungan logam berat dalam  air 

Logam berat biasanya ditemukan sangat sedikit dalam air secara alamiah,yaitu 

kurang dari 1 μg/L. Bila terjadi erosi alamiah, konsentrasi logam tersebut dapat 

meningkat. Beberapa macam logam biasanya lebih dominan dari pada logam lainnya 

dan dalam air biasanya tergantung pada asal sumber air (air tanah dan airsungai). 

Disamping itu jenis air (air tawar, air payau dan air laut) juga mempengaruhi kandungan 

logam di dalamnya (Darmono, 2001). Kadar ini dapat meningkat jika terjadi 

peningkatan limbah yang mengandung logam berat masuk ke dalam laut. Limbah ini 

dapat berasal dari aktivitas manusia di laut yang berasal dari pembuangan sampah kapal-

kapal, penambangan logam di laut, dan lain-lain serta yang berasal dari darat seperti 

limbah perkotaan, pertambangan, pertanian dan perindustrian. Kadar logam berat yang 

masuk ke lingkungan laut sesuai dengan keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup 

dapat di lihat pada Tabel  2.1di bawah ini. 

Tabel 2.1 Kadar Logam Berat Maksimal yang Masuk ke  Lingkungan Laut 

Unsur Kadar (ppm) 

Kadmium (Cd) 0,01 

Timbal (Pb) 0,005 

Tembaga (Cu) 0,05 

Sumber : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku 

Mutu Air Laut 

 

Menurut Palar (2004), kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat 

dalam badan perairan dikontrol oleh : 

1. pH badan air. 

2. Jenis dan konsentrasi logam. 
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3. Keadaan komponen mineral teroksidai dan sistem yang 

berlingkungan redoks. 

 

2.2.4 Kandungan logam berat dalam sedimen 

Sedimen meliputi tanah dan pasir, bersifat tersuspensi, yang masuk ke badan air 

akibat erosi atau banjir dan pada dasarnya tidaklah bersifat toksik (Effendi,2000). 

Menurut Waldichuck (1974) meningkatnya kadar logam berat dalam lingkungan 

perairan hingga melebihi batas maksimum akan menyebabkan rusaknya lingkungan 

serta dapat membahayakan kehidupan organisme di dalamnya. Selain itu mengendapnya 

logam berat bersama-sama dengan padatan tersuspensi akan mempengaruhi kualitas 

sedimen di dasar perairan dan juga perairan di sekitarnya. 

Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik di sungai ataupun di laut akan 

dipindahkan dari badan airnya melalui beberapa proses, yaitu : pengendapan dan 

terserap oleh organisme-organisme perairan (Connell dan Miller, 1995) . Logam berat 

mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar  perairan 

dan bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi 

dibandingkan dalam air (Harahap, 1991). 

 

2.2.5 Kandungan logam berat dalam biota air 

Kebanyakan logam berat secara biologis terkumpul dalam tubuh 

organisme,menetap untuk waktu yang lama dan berfungsi sebagai racun kumulatif 

(Darmono, 2001). Keberadaan logam berat dalam perairan akan berpengaruh negatif 

terhadap kehidupan biota. Logam berat yang terikat dalam tubuh organisme yaitu pada 

ikan akan mempengaruhi aktivitas organisme tersebut. 
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Menurut Darmono (2001), logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk 

hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernafasan, pencernaan, danpenetrasi 

melalui kulit. Di dalam tubuh hewan, logam diabsorpsi darah, berikatan dengan protein 

darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. 

 

1.3. Rumput LautGracilaria sp. 

Gracilaria merupakan rumput laut yang termasuk dalam kelas alga merah 

(Rhodophyceae) (Winarno 1996).Gracilaria sp. menghasilkan metabolit primer senyawa 

hidrokoloid yang disebut agar. Klasifikasi Gracilaria menurut Anggadiredja et al. 

(2006) yaitu: 

Divisi                : Rhodophyta 

Kelas                : Rhodophyceae 

Ordo                 : Gigartinales 

Famili                : Gracilariaceae 

Genus               : Glacilaria 

Jenis                 : Glacilaria sp. 

 
Gambar 2.1. Rumput Laut Gracilaria sp. 

 

Ciri umum dari Gracilaria sp. adalah mempunyai bentuk thallus silindris atau 

gepeng dengan percabangan mulai dari yang sederhana sampai pada yang rumit dan 
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rimbun, di atas percabangan umumnya bentuk thalli (kerangka tubuh tanaman) agak 

mengecil, permukaannya halus atau berbintil-bintil, diameter thallus berkisar antara 0,5 

– 2 mm. Panjang dapat mencapai 30 cm atau lebih dan Glacilaria tumbuh di rataan 

terumbu karang dengan air jernih dan arus cukup dengan salinitas ideal berkisar 20-28 

per mil (Anggadiredja et al. 2006). 

Menurut Aslan (1998) Gracilaria sp memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Thalli berbentuk silindris/gepeng dengan percabangan, mulai dari 

yang sederhana sampai pada yang rumit dan rimbun. 

2. Di atas percabangan umumnya bentuk thalli agak mengecil 

3. Perbedaan bentuk, struktur dan asal usul pembentukan organ 

reproduksi sangat penting dalam perbedaan tiap spesies. 

4. Warna thalli beragam, mulai dari warna hijau-cokelat, merah, 

pirang, merah-cokelat, dan sebagainya. 

5. Substansi thalli menyerupai gel atau lunak seperti tulang rawan. 

Gracilaria sp. merupakan jenis rumput laut yang paling banyak digunakan 

dalam produksi agar-agar. Hal ini karena Gracilaria sp. mudah diperoleh, murah 

harganya dan juga lebih mudah dalam pengolahan. Gracilaria sp. Memiliki 

kandungan agarosa dan agaropektin yang cukup baik sehingga dapat 

menghasilkan agar-agar dengan kekuatan gel yang kuat dan kokoh dibandingkan 

dengan hasil ekstraksi Gelidium sp. (Winarno, 1996). 

Gracilaria sp adalah rumput laut penghasil agar-agar dari kelas 

Rhodophyceae (ganggang merah), famili Gracilariaceae, sedangkan agar-agar 

adalah hydrophylic colloid atau senyawa poly sacharida yang diekstraks dari 

ganggang merah (Rhodophyceae) yang tidak larut dalam air dingin tetapi larut 
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dalam air panas. Struktur utama agar-agar adalah Agarobiose yang terdiri dari 

ikatan β (1-4) D-galactose dan α (1-3) 3,6 –anhydro-galactose secara bergantian 

atau terbentuk dari rangkaian ikatan 1,3 b-D galaktopiranosa dan ikatan 1,4–3,6 

anhidro-a-galaktopiranosa   (Istini dan Zatnika, 2010). 

Agar-agar menjadi sangat penting karena memiliki fungsi sebagai zat 

pengental, pengemulsi, penstabil dan pensuspensi yang banyak digunakan dalam 

berbagai industri seperti industri makanan, minuman, farmasi, biologi dan lain 

lain. Sebagian besar agar-agar digunakan dalam industri makanan dalam bentuk 

jely; ice cream, makanan kaleng (daging dan ikan) dan roti, permen manisan, 

pemen selai (Anggadiredja, dkk,. 2006). 

 

1.4. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi 

elektromagnetik dengan atom. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode 

yang sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah (Khopkar, 1990). 

Teknik ini adalah teknik yang paling umum dipakai untuk analisis unsur. 

Spektroskopi serapan atom merupakan metode analisis instrumental yang 

digunakan untuk menentukan kadar logam dalam larutan. Metode ini didasarkan 

pada absorpsi cahaya oleh atom pada panjang gelombang tertentu tergantung pada 

jenis unsur. Pada analisis dengan SSA akan terjadi proses atomisasi yaitu sampel 

yang dianalisis diuraikan menjadi atom-atom netral dalam bentuk uap. 

Larutan sampel disemprotkan ke suatu nyala dalam bentuk aerosol dan 

unsur-unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom sehingga nyala 

mengandung atom unsur-unsur yang dianalisis. Beberapa diantara atom akan 
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tereksitasi secara termal oleh nyala, tetapi kebanyakan atom tetap tinggal sebagai 

atom netral dalam keadaan dasar (ground state). Atom-atom ground state ini 

kemudian menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber radiasi yang sesuai 

dengan unsur-unsur yang bersangkutan. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh 

sumber radiasi adalah sama dengan panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom 

dalam nyala.  

Proses atomisasi yang terjadi dalam SSA adalah sebagai berikut : larutan 

sampel disemprotkan dalam bentuk aerosol (kabut) ke dalam nyala/api. Mula-

mula terjadi penguapan pelarut yang menghasilkan sisa partikel yang padat dan 

halus di dalam nyala.Partikrl-partikel padat ini kemudian berubah menjadi bentuk 

uap (gas), selanjutnya sebagian atau seluruhnya mengalami disosiasi menjadi 

atom netral. Proses ini disebabkan pengaruh langsung dari panas atau peristiwa 

reduksi oleh zat-zat dalam nyala. Di dalam nyala atom-atom netral mampu 

menyerap (mengabsorpsi) energi cahaya yang dikenakan padanya dengan panjang 

gelombang yang sesuai dengan besarnya energi transisi dari tingkat energi dasar 

ke tingkat energi yang lebih tinggi. 

 

1.5. Metode Kurva Kalibrasi 

Analisis kuantitatif dengan kurva kalibrasi ini diperoleh dengan 

mengalurkan konsentrasi zat  standar dengan absorbansi. Kurva kalibrasi 

diperoleh dengan mengukur absorbansi dari sederetan konsentrasi larutan 

standar.Untuk senyawa atau zat yang mengikuti hukum Lambert-Beer, plot antara 

absorbansi dengan konsentrasi merupakan garis lurus. 
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Gambar 2.2. Kurva Kalibrasi 

 

Dengan kurva kalibrasi, konsentrasi larutan sampel dapat dengan mudah 

diketahui dengan pembacaan absorbansi sampel seperti pada gambar 

2.1.Perhitungan konsentrasi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 

regresi linier dengan model Y=bx + a, dimana Y adalah absorbansi, x adalah 

konsentrasi, b adalah slope dan a adalah intersep (Zainudin, 1986). 

 

1.6. Metode Adisi Standar 

Metode ini banyak digunakan dalam analisis menggunakan SSA. Metode adisi 

standar digunakan apabila analit memiliki komposisi yang komplek dan konsentrasi dari 

analit sangat rendah. Pada teknik ini larutan sampel dengan volume yang sama 

dimasukkan kedalam masing-masing labu takar. Kemudian ditambahkan larutan standar 

dengan konsentrasi yang berbeda. Absorbans dari masing-masing labu takar diukur 

setelah diencerkan sampai volume tertentu (Sadiq, 1992). 

Jika terdapat hubungan linier antara absorbans dan konsentrasi maka, 

Ax  = K Cx ..................................................................................... (1) 

Dan  At = K (Cs + Cx) ............................................................................ (2) 

Dimana Cx  = konsentrasi unsur dalam larutan sampel 
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𝐴𝑥

𝐶𝑥
=  

𝐴𝑡

(𝐶𝑠 + 𝐶𝑥)
 

𝐶𝑥. 𝐴𝑡 = 𝐴𝑥(𝐶𝑠 + 𝐶𝑥) 

𝐶𝑥 (𝐴𝑡 − 𝐴𝑥)  = 𝐶𝑠. 𝐴𝑥 

  Cs  = konsentrasi unsur dalam larutan standar yang ditambahkan 

  Ax = absorbans larutan sampel 

  At  = absorbans larutan sampel dan standar 

  K   = b, slope 

Dari persamaan (1) dan (2) akan diperoleh : 

 

  

Atau, 

 .................................................................... (3) 

 Konsentrasi unsur dalam larutan sampel dapat dihitung dengan cara 

ekstrapolasi sampai At = 0. Dari persamaan (3) terlihat jika At = 0 maka, 

Cx = -Cs 

Hubungan antara konsentrasi unsur yang ditambahkan dengan absorbans dapat 

dilihat pada Gambar 2.3, yaitu : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva Adisi Standar 

𝐶𝑥

𝐶𝑠
=  

𝐴𝑥

(𝐴𝑡 − 𝐴𝑥)
 

 


