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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Pencemaran air bersih oleh polutan merupakan kajian penelitian yang 

harus diperhatikan. Perairan alami yang luas dapat terkontaminasi oleh logam 

berat yang dilepaskan dari limbah domestik, industri dan kegiatan manusia. Air 

yang terkontaminasi logam berat dapat menyebabkan permasalahan yang serius 

bagi kelangsungan hidup manusia maupun alam sekitarnya. Logam berat yang 

sering terdapat dalam limbah industri yaitu logam timbal (Pb), merkuri (Hg), 

kadmium (Cd), arsenik (As) dan khromium (Cr) (Sudarmaji dkk., 2006). 

Konsumsi makanan yang mengandung timbal dan kadmium secara terus-menerus 

dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Timbal dapat merusak jaringan 

dan syaraf. Kadmium dapat mengganggu saluran pencernaan, paru-paru dan 

kerusakan ginjal (BSN, 2009). 

Pencemaran air oleh logam berat dapat membinasakan aneka ragam 
organisme air (Farombi dkk., 2007). Ikan merupakan organisme air yang tidak 
bisa lepas dari efek buruk oleh polutan (Olaifa et. al., 2004). Logam berat yang 
terdapat di dalam perairan habitat ikan dapat menyebabkan akumulasi pada ikan, 
sebagai contoh adalah adanya kandungan logam berat Pb dan Cd dalam hati 
Tilapia nilotica di Wadi Hanifah, Saudi Arabia (Baki dk., 2011), hati ikan 
Cyprinus carpio di Tamilnadu, India (Vinodhini & Narayanan, 2008) serta Pb 
pada ikan bandeng di tambak kecamatan Gresik (Purnomo dan Muchyiddin, 
2007). Penyebab utama pencemaran pada organisme air tersebut adalah limbah 
industri.  

Perkembangan industri, pelabuhan serta kawasan perikanan dapat 
ditemukan di kota Semarang, khususnya di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang. Beberapa industri tersebut menggunakan logam berat dalam 
proses produksinya (Bapedal, 1994 cit Takarina, 2001). Industri yang beroperasi 
di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang antara lain: mebel, barang 
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dari plastik, tepung, minuman ringan, kapal, tekstil dan PLTU (Disperindag, 
2009). Industri tersebut ada yang membuang limbah langsung ke pantai. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perairan pantai Semarang telah 
terkontaminasi oleh logam berat. Logam Pb pada tiram (Crassostrea sp.) 
ditemukan  sebesar 0,651 ppm tetapi masih memenuhi standar kesehatan (0-2,5 
ppm) (Taufiq & Hartati, 2001). Wulandari et. al. (2009) menyebutkan kadar Cd 
dalam kerang darah (Anadara granossa) di muara Banjir Kanal Timur Semarang 
sebesar 16,770 ppm dan melampaui baku mutu yang ditetapkan yaitu 1,0 mg/kg. 

Perairan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dijadikan untuk 
tempat perikanan atau tambak terutama ikan bandeng. Ikan tersebut dikonsumsi 
oleh masyarakat sekitar dan bisa dimungkinkan mengandung logam berat. Sejauh 
penelusuran peneliti, kandungan logam berat pada ikan bandeng di pertambakan 
sekitar Pelabuhan Tanjung Emas sampai saat ini belum dipublikasikan. Penelitian 
logam Pb dan Cd dalam ikan bandeng (Chanos chanos) pada pertambakan di 
sekitar kawasan Tanjung Emas Semarang perlu dilakukan untuk mengetahui 
kondisi pencemaran di kawasan tersebut, sehingga dapat diketahui kandungan 
logam berat dalam ikan bandeng (Chanos chanos). 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat 

disusun perumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah ikan bandeng pada daerah perikanan di sekitar kawasan Pelabuhan 

Tanjung Emas Semarang mengandung logam Pb dan Cd ? 

2. Berapa konsentrasi logam Pb dan Cd dalam ikan bandeng pada daerah    

perikanan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :  

1.  Menentukan ada tidaknya logam Pb dan Cd dalam ikan bandeng pada daerah         

perikanan  di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

2. Menetapkan kadar logam Pb dan Cd dalam ikan bandeng pada daerah 

perikanan  di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran air 

Air adalah sumber alami utama bagi manusia, tetapi banyak kejadian yang 

tidak diinginkan telah terjadi, seperti pencemaran logam dalam perairan. 

Pencemaran logam berat dalam perairan akan diabsorbsi oleh ikan baik secara 

langsung maupun melalui rantai makanan. Absorbsi secara langsung biasanya 

melalui insang atau kulit, sedangkan melalui rantai makanan terjadi saat ikan 

memakan phytoplankton atau zooplankton. Proses air yang mengandung logam 

masuk ke dalam insang dapat menyebabkan keracunan dengan cara reaksi kation 

logam dengan fraksi tertentu dari lender insang. Kondisi ini dapat mengganggu 

proses metabolisme, sehingga terjadi penumpukan lender yang mengakibatkan 

respirasi dan pengikatan oksigen menjadi lambat (Cahaya, 2003 cit Yudiati dkk., 

2009). 

Banyak penelitian yang melaporkan tambak dan sungai di Indonesia telah 

tercemar oleh logam berat, antara lain kandungan logam berat Pb dan Cd dalam 

air di muara sungai Babon dan Seringin Semarang sebesar 0,038 - 0,128 ppm dan 

0,021-0,076 ppm. Kandungan logam Hg dan Cd dalam kerang (Anadara granosa) 

di lokasi perairan Banjir Kanal Timur Semarang sebesar berturut-turut 0,583 

µg/mL dan 16,770 µg/mL (Wulandari dkk., 2008, 2009). Penelitian lain 

menyebutkan kandungan Pb sebesar 0,041 ppm pada ikan bandeng di tambak 

kecamatan Gresik (Purnomo & Muhyiddin, 2007), adanya kandungan logam berat 

Pb pada daging ikan Nila pada air limbah di instalasi pengolahan air limbah 

Bantul-Yogyakarta (Wiryani & Setyowati, 2005), di laporkan juga kandungan Cd 

dalam hati Tilapia nilotica di Wadi Hanifah, Saudi Arabia sebesar 15,1 ppb (Baki 

dkk, 2011).  

2. Logam berat 

a. Timbal (Pb) 

Semua industri yang memakai Pb sebagai bahan baku maupun bahan 

penolong yang berpontensi menimbulkan cemaran Pb misalnya: industri 

pengecoran maupun pemurnian, baterai, bahan bakar, kabel, industri kimia yang 

menggunakan bahan pewarna (Sudarmaji dkk., 2006). Timbal dapat masuk dalam 
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tubuh melalui pernafasan dan makanan. Bayi, janin dan anak-anak lebih sensitif 

terhadap paparan timbal. Paparan timbal pada bayi dan anak menyebabkan 

kerusakan otak dan ginjal, penghambatan pertumbuhan, mual, sakit kepala, 

kehilangan nafsu makan serta gangguan pendengaran, kecerdasan dan tingkah 

laku (BSN, 2009). (Tabel 1) (NIOSH, 2012). 
Tabel 1. Sifat fisika serta akibat terpapar timbal  

 Sifat Fisika  Rute paparan Target organ  Gejala 
simbol BM NA Pemerian  
Pb 207,2 82 Lembut, 

padat, 
berwarna 
abu-abu 

Inhalasi, 
Pencernaan, 
Kulit, 
atau mata 

Mata, 
Gastrointesti
nal,Ginjal, 
darah, 

Lesu, insomnia, 
anemia, muka pucat, 
konstipasi,penyakit 
ginjal, hipertensi dll. 

 
b. Kadmium (Cd) 

Kadmium banyak digunakan pada berbagai industri, terutama platting 

logam, pigmen, baterai dan plastik (Sudarmaji, 2006). Kadmium bersifat 

karsinogenik yang dapat mengganggu saluran pencernaan, paru-paru serta 

kerusakan ginjal. Kerusakan yang terjadi di sebabkan oleh proses destruksi 

eritrosit, proteinuria, rhinitis, emphysema dan bronkhitis kronik. Penyakit itai-itai 

di Jepang disebabkan konsumsi beras berkadar Cd lebih dari 0,4 mg/kg (BSN, 

2009). Air yang mengandung kadmium akan terjadi penumpukkan pada lumpur 

dan sedimen. Sumber kadmium dalam tanah berasal dari alam dan antropogenik. 

Sumber alam berasal dari batuan atau material lain seperti glacial dan alluvium, 

sedangkan antropogenik berasal dari pupuk dan limbah (Sudarmaji dkk., 2006). 

(Tabel 2) (NIOSH, 2012). 
Tabel 2. Sifat fisika serta akibat terpapar kadmium  

 Sifat Fisika  Rute 
paparan 

Target organ  Gejala 
simbol BM NA Pemerian  
Cd 112,4 48 putih, biru-

biruan berkilau,  
padat tidak 
berbau 

Inhalasi, 
Pencerna 
an, 
 

Sistem 
pernafasan, 
Prostat, 
Ginjal, darah, 

Edem paru-paru, nyeri, 
sakit kepala, muntah, 
anemia, batuk dll. 

 
3. Bandeng (Chanos chanos) 

Ikan merupakan salah satu biota air yang dapat dijadikan sebagai indikator 

pencemaran dalam perairan. Hal ini ditujukan dalam penelitian Baki dkk. (2011) 

yang menyebutkan bahwa terdapat akumulasi logam Cu dalam ikan dengan level 

tinggi dan Hg dalam level rendah. Kamaruzzaman dkk. (2011) juga menyebutkan 
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tingginya konsentrasi Pb dan Cd dalam insang Lutjanus sebae dan Otolithes 

ruber.  

a. Klasifikasi 

Ikan bandeng diklasifikasi dalam : 

Filum  : Chordata 

Klas  : Pisces 

Ordo  : Gonorhynchiformes 

Famili  : Chanidae 

Genus  : Chanos 

Spesies : Chanos chanos (Kordi, 2010) 

b. Lingkungan hidup, makanan dan penyebaran 

Bandeng memiliki sebaran cukup luas. Bandeng hidup di pantai-pantai 

mulai dari bagian selatan Jepang sampai Australia serta dari pantai Timur Afrika 

dan Madagaskar sampai ke berbagai pulau di Samudera Pasifik. Makanannya 

berupa ganggang benang (Chlorophyceae), Diatome, Rhyzopoda (Amuba), 

Gastropoda (siput) dan beberapa jenis plankton lainnya (Kordi, 2010).  

4. Pelabuhan tanjung emas 

Pelabuhan Tanjung Emas merupakan satu-satunya pelabuhan di kota 

Semarang, tepatnya wilayah Kelurahan Tanjung mas dan berbatasan langsung 

dengan Kelurahan Bandarharjo (Maskur, 2003). Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang merupakan sarana yang multifungsi, selain sebagai sarana transportasi 

juga sebagai sarana perdagangan dan bisnis, industri, rekreasi, cagar budaya dan 

permukiman (Gambar 1). Peningkatan permintaan akan jasa pelabuhan 

mendorong aktivitas di pelabuhan semakin tinggi yang memungkinkan 

bertambahnya kandungan logam berat Pb yang berasal dari bahan bakar yang 

digunakan. Di sekitar Tanjung Emas terdapat banyak industri yang membuang 

limbahnya ke perairan. Perairan tersebut digunakan untuk budidaya ikan di 

tambak serta pemancingan, salah satunya adalah ikan bandeng. Masyarakat 

sekitarnya tidak sadar akan bahaya lingkungan tersebut. Industri yang beroperasi 

di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun 2009 antara lain: 
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mebel, barang dari plastik, tepung, minuman ringan, kapal, tekstil dan PLTU 

(Disperindag, 2009). 

 
Gambar 1. Peta lokasi pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

 A. Pelabuhan Tanjung Emas, B. Area Industri, C. Area Pemukiman 

 
5. Spektrofotometri serapan atom 

Spektrofotometri Serapan Atom adalah suatu metode analisis yang 

digunakan untuk menentukan unsur-unsur di dalam suatu bahan dengan tingkat 

kepekaan, kecepatan, ketelitian, dan selektifitas yang tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis sampel dalam jumlah kecil dan zat konsentrasi 

rendah (Khopkar, 2003). Penggunaanya untuk analisis kuantitatif unsur-unsur 

logam dalam jumlah sekelumit (trace) dan sangat kelumit (ultra trace) dan 

mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm), 

pelaksanaannya relatif sederhana dan interferensinya sedikit (Rohman, 2007). 

a. Instrumentasi 

Senyawa tertentu diaspirasikan ke dalam nyala maka akan menguap lalu 

terurai menjadi uap-uap atom bebas (proses atomisasi). Uap-uap atom bebas 

tersebut menyerap energi radiasi yang berasal dari lampu katoda cekung (Hollow 

Catoda Lamp) pada panjang gelombang tertentu yang khas dan karakteristik 

untuk setiap unsur. Proses penyerapan radiasi tersebut menyebabkan elektron dari 

atom-atom bebas tereksitasi, dan kembali ke keadaan semula sambil 

memancarkan energi radiasi. Pengukuran pada spektrofotometri serapan atom 

adalah banyaknya intensitas sinar yang diserap oleh atom-atom netral yang berada 

A B C 
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pada tingkat tenaga dasar atau atom-atom yang tidak tereksitasi oleh nyala dari 

unsur yang dianalisa ( Gambar 2) (Hendro & Gunanjar, 1997). 

Gambar 2. Sistem Potometri AAS Shimadzu Seri AA-6650 (Shimadzu Corporation). 
b. Contoh analisis menggunakan spektrofotometri serapan atom 

Kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan beberapa penelitian unsur 

logam menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Penelitian itu antara 

lain : Analisis Cemaran Logam Berat Pb, Cu, dan Cd pada Ikan Air tawar dengan 

Metode Spektrofotometri Nyala Serapan Atom (SSA), Analisis Logam Pb, Cd, Cu 

dan Zn dalam Ketam Batu dan Lokan Segar yang Berasal dari Perairan Belawan 

Secara Spektrofotometri Serapan Atom, dan banyak penelitian lainnya yang 

menggunakan spektrofotometri serapan atom.  

Tahap analisis menggunakan spektrofotometri serapan atom dilakukan 

destruksi terlebih dahulu. Cara destruksi dibagi menjadi 3: destruksi kering, basah 

dan kombinasi. Cara analisis logam dalam ikan menggunakan destruksi basah 

adalah 2 g organ (berat kering) dimasukkan dalam beker terbuka, ditambahkan 10 

mL 10 asam nitrat – hidrogen peroksida 1:1 dengan hati-hati, reaksi ditunggu 1 

jam kemudian dipanaskan menggunakan hot plate kurang lebih 2 jam untuk 

mengurangi volume sampai 2-5 mL. Dinginkan dan tambahkan air deionisasi 

sampai 25 mL (Olaifa et. al., 2004).   

 

E. Keterangan Empiris 

Ikan bandeng (chanos chanos) pada tambak di sekitar kawasan Tanjung 

Emas Semarang mengandung logam Pb dan Cd dengan kadar telah melampaui 

ambang batas yang sudah diatur. 

Monokromator Detektor 

Penguat 
arus 

searah 
Tabung katoda cekung 

Sumber tenaga 

Motor 

Pemotong
berputar Nyala 

Pencatat 


