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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Teluk Lampung 

 

Provinsi Lampung memiliki wilayah perairan cukup luas (± 16.625,3 Km
2
), 

dengan wilayah laut pesisir sampai dengan zona ekonomi ekslusif (ZEE) 

mencapai ± 129.330 Km
2
, dan panjang garis pantai mencapai ± 1.105 Km

2
, yang 

terdiri dari Teluk Lampung dan Selat Sunda ± 160 Km
2
, Teluk Semangka ± 200 

Km
2
, Pantai Barat ± 129.330 Km

2
, Pantai Timur dan pulau-pulau kecil  ± 535 

Km
2
.  Di antara wilayah perairan tersebut di atas adalah salah satu teluk besar 

yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, yaitu Teluk Lampung (Bakosurtanal, 

1992). 

 

Pada dasarnya, wilayah perairan Teluk Lampung masih ada kaitannya dengan 

perairan Selat Sunda.  Berdasarkan kajian dari para ahli Geologi Laut (P3GL 

Bandung), bahwa Teluk Lampung merupakan bagian dari Selat Sunda.  Hal ini 

dicirikan dengan suatu morfologi dasar laut yang cukup kompleks, di antaranya 

dengan ditemukan adanya cekungan-cekungan menyudut dan memiliki 

kemiringan yang curam (Astjario–P3GL, 2011). 

 

Teluk Lampung tidak hanya besar karena di dalam Teluk Lampung ini juga 

terdapat teluk-teluk kecil yang tersebar pada bagian barat, sepeti Teluk Ratai, 
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Teluk Punduh, dan Teluk Pidada.  Di sepanjang wilayah perairan Teluk Lampung 

ini merupakan pusat segala kegiatan di Provinsi Lampung, baik dari rumah 

tangga, niaga, industri, dan perikanan yang mau tidak mau akan memberikan 

kontribusi besar berubahnya kondisi perairan Teluk Lampung, salah satunya 

munculnya red tide pada Oktober 2012 sampai Januari 2013 (Direktorat Jenderal 

Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP, 2010). 

 

 
 

Gambar 1.  Teluk Lampung. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 10 Tahun 1993 

tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi, perairan Teluk Lampung 

terutama pesisirnya diperuntukkan antara lain sebagai kawasan pariwisata, 

budidaya tiram, pelayaran, pelabuhan, pemukiman, dan kegiatan perdagangan. 

berbagai kegiatan seperti ini menghasilkan berbagai limbah yang akan 

menurunkan kondisi dan mencemarkan perairan teluk (Proyek Pesisir, 1998). 

 

Hasil penelitian tentang kualitas air di perairan Teluk Lampung masih sangat 

sedikit.  Pariwono (1985) melaporkan bahwa suhu, salinitas, pH, kecerahan, 



7 
 

kekeruhan, kandungan minyak, Cu, dan coliform di perairan Teluk Lampung, 

masih tergolong memenuhi syarat baku mutu untuk pariwisata dan rekreasi 

maupun tujuan budidaya perikanan dan biota laut.  Sebaliknya COD dan 

kandungan Cd sudah berada di luar batas yang diperbolehkan untuk tujuan 

kegiatan yang sama.  Sedangkan BOD, kandungan oksigen terlarut, Cr, Pb, dan 

padatan tersuspensi masih memenuhi syarat untuk tujuan rekreasi maupun 

budidaya di beberapa tempat, tetapi sudah berada di luar batas yang diperbolehkan 

di beberapa tempat yang lain. 

 

B. Air 

 

Air merupakan suatu material yang memegang peranan penting.  Dengan kata lain 

air tidak dapat dipisahkan dari setiap kehidupan mahluk hidup.  Tidak ada satupun 

mahluk hidup didunia ini yang tidak membutuhkan air.  Sel hidup misalnya, baik 

tumbuh-tumbuhan maupun hewan, sebagian besar tersusun oleh air, yaitu lebih 

dari 75% isi sel dari tumbuh-tumbuhan dan lebih dari 67% isi sel hewan tersusun 

oleh air (Wardhana, 2004). 

 

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, tidak bisa dihindari 

lagi adanya peningkatan jumlah kebutuhan air khususnya untuk keperluan rumah 

tangga, sehingga berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut antara lain: 

1. Mencari sumber-sumber air baru dari tanah, danau, air sungai dan sebagainya. 

2. Mengolah dan menawarkan air laut. 

3. Mengolah dan memurnikan kembali air kotor yang ada di sungai yang 

umumnya tercemar (Winarno, 1986). 
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Air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat.  

Untuk mendapatkan air yang baik, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi 

barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam 

limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, 

limbah dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya (Rukaesih, 2004). 

 

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

selalu ada senyawa atau mineral (unsur) lain yang terlarut didalamnya (Saeni, 

1989).  Hal ini tidak berarti bahwa semua air di bumi ini telah tercemar.  Sebagai 

contoh, air yang diambil dari mata air di pegunungan dan air hujan.  Keduanya 

dapat dianggap sebagai air yang bersih, namun senyawa atau mineral (unsur) yang 

terdapat didalamnya berlainan seperti tampak pada keterangan berikut ini: 

1. Air hujan mengandung SO4, Cl, NH3, CO2, N2, C, O2, debu. 

2. Air dari mata air mengandung Na, Mg, Ca, Fe, O2. 

 

1. Sumber-Sumber Air 

 

Mengingat pentingnya peranan air, sangat diperlukan adanya sumber air yang 

dapat menyediakan air yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.  Beberapa 

sumber air, yaitu: 

 

a. Air Permukaan (Surface Water) 

 

Air permukaan adalah air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan 

air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.  Areal tanah yang 

mengalirkan air ke suatu badan air disebut watershed atau drainage basins.  Air 

yang mengalir dari daratan menuju suatu badan air disebut limpasan permukaan 
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(surface run off), dan air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air 

sungai (river run off).  Sekitar 69% air yang masuk ke sungai berasal dari hujan, 

pencairan es/salju, dan sisanya berasal dari air tanah.  Wilayah di sekitar daerah 

aliran sungai yang menjadi tangkapan air disebut catchment basin.  Air hujan 

yang jatuh ke bumi dan menjadi air permukaan memiliki kadar bahan-bahan 

terlarut atau unsur hara yang sangat sedikit.  Air hujan biasanya bersifat asam, 

dengan nilai pH sekitar 4,2.  Hal ini disebabkan air hujan melarutkan gas-gas yang 

terdapat di atmosfer, misalnya gas karbondioksida (CO2), sulfur (S), dan nitrogen 

oksida (NO2) yang dapat membentuk asam lemah.  Setelah jatuh ke permukaan 

bumi, air hujan mengalami kontak dengan tanah dan melarutkan bahan-bahan 

yang terkandung di dalam tanah.  Perairan permukaan diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok utama, yaitu badan air tergenang (standing waters) dan badan air 

mengalir (flowing waters) (Effendi, 2003).  

 

b. Air Tanah (Groundwater) 

 

Air tanah (groundwater) merupakan air yang berada dibawah permukaan tanah.  

Air tanah ditemukan pada akifer.  Pergerakan air tanah sangat lambat, kecepatan 

arus berkisar antara 10
-10

-10
-3

 m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, 

permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air (recharge). 

 

Karakteristik utama yang membedakan air tanah dari air permukaan adalah 

pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal (residence time) yang sangat 

lama, dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun.  Karena pergerakan yang 

sangat lambat dan waktu tinggal yang lama tersebut, air tanah akan sulit untuk 

pulih kembali jika mengalami pencemaran.  Pada dasarnya, air tanah dapat berasal 
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dari air hujan (presipitasi), baik melalui proses infiltrasi secara langsung ataupun 

secara tak langsung dari air sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya.  Air 

yang terdapat di rawa-rawa (marshes) sering kali dikategorikan sebagai peralihan 

antara air permukaan dan air tanah.  Dinamika pergerakan air tanah pada 

hakikatnya terdiri atas pergerakan horizontal air tanah; infiltrasi air hujan, sungai, 

danau, dan rawa ke lapisan akifer; dan menghilangnya atau keluarnya air tanah 

melalui spring (sumur), pancaran air tanah, serta aliran air tanah memasuki sungai 

dan tempat-tempat lain yang merupakan tempat keluarnya air tanah (Effendi, 

2003). 

 

2. Kegunaan Air 

 

Air dibutuhkan untuk bermacam-macam keperluan.  Kualitas air untuk keperluan 

minum berbeda dengan keperluan industri.  Kegunaan air dibagi menjadi 

beberapa golongan sebagai berikut: 

1. Golongan I: Air minum yang dapat digunakan langsung tanpa pengolahan. 

2. Golongan II: Air untuk minum rumah tangga dan keperluan lainnya tapi tidak 

untuk golongan I 

3. Golongan III: Air untuk keperluan perikanan, peternakan, dan keperluan 

lainnya tetapi tidak sesuai golongan I dan II 

4. Golongan IV: Air untuk keperluan pertanian, usaha industri listrik tenaga air, 

lalu lintas air dan keperluan lainnya tapi tidak sesuai golongan I, II dan III 

5. Golongan V: Air yang tidak sesuai untuk golongan I, II, III dan IV (Agusnar, 

2008). 
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3. Sifat-sifat Air 

 

Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia yang 

lain.  Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0
o
C (32

o
F) – 100

o
C, air 

berwujud cair.  Suhu 0
o
C merupakan titik beku (freezing point) dan suhu 

100
o
C merupakan titik didih (boiling point) air.  Tanpa sifat tersebut, air yang 

terdapat didalam jaringan tubuh makhluk hidup maupun air yang terdapat di 

laut, sungai, danau dan badan air yang lain akan berada dalam bentuk gas atau 

padatan; sehingga tidak akan terdapat kehidupan dimuka bumi ini, karena 

sekitar 60% - 90% bagian sel makhluk hidup adalah air. 

2. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai 

penyimpan panas yang sangat baik.  Sifat ini memungkinkan air tidak 

menjadi panas ataupun dingin dalam seketika.  Perubahan suhu air yang 

lambat mencegah terjadinya stress pada makhluk hidup karena adanya 

perubahan suhu yang mendadak dan memelihara suhu bumi agar sesuai bagi 

makhluk hidup. 

3. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan.  Penguapan 

(evaporasi) adalah proses perubahan air menjadi uap air.  Proses ini 

memerlukan energi panas dalam jumlah yang besar.  Sebaliknya, proses 

perubahan uap air menjadi cairan (kondensasi) melepaskan energi panas yang 

besar.  Pelepasan energi ini merupakan salah satu penyebab mengapa kita 

merasa sejuk pada saat berkeringat. 

4. Air merupakan pelarut yang baik.  Air mampu melarutkan berbagai jenis 

senyawa kimia.  Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang 
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sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 

35.000 mg/liter.  Sifat ini memungkinkan unsur hara (nutrien) terlarut 

diangkut ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan memungkinkan 

bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup 

dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. 

5. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi.  Suatu cairan dikatakan 

memiliki tegangan permukaan yang tinggi jika tekanan antar molekul cairan 

tersebut tinggi.  Tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan air memiliki 

sifat membasahi suatu bahan secara baik (higher wetting ability).  Adanya 

tegangan permukaan memungkinkan beberapa organisme, misalnya jenis-

jenis insekta, dapat merayap dipermukaan air. 

6. Air merupakan satu-satunya senyawa yang meregang ketika membeku.  Pada 

saat membeku, air meregang sehingga es memiliki nilai densitas 

(massa/volume) yang lebih rendah daripada air.  Dengan demikian, es akan 

mengapung di air.  Sifat ini mengakibatkan danau-danau di daerah yang 

beriklim dingin hanya membeku pada bagian permukaan (bagian di bawah 

permukaan masih berupa cairan) sehingga kehidupan organisme akuatik tetap 

berlangsung (Effendi, 2003). 

 

4. Pencemaran Air  

 

Kualitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang Pengendalian 

Pencemaran Air, pencemaran air dapat didefinisikan dalam PP No. 20/1990  pasal 

1 ayat 2, tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan 

sebagai: “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, 
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zat, energi dan atau komponen lain ke  dalam air oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.  Berdasarkan definisi tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa pecemaran air adalah perubahan komponen zat terlarut 

di dalam air akibat penambahan zat lain secara berlebih yang dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem di dalamnya.  Secara garis besar sumber pencemaran 

perairan dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelas yaitu limbah industri, limbah 

cair permukiman (sewage), limbah cair perkotaan (urban storm water), 

pertambangan, pelayaran (shipping), pertanian dan budidaya perikanan.  Bahan 

pencemar utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketujuh sumber 

tersebut berupa sedimen, unsur hara (nutrien), logam beracun (toxic metal), 

pestisida, organisme eksotik, organisme patogen, sampah dan oxygen depleting 

substance (bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang) 

(Pallar, 1994). 

 

Indikator bahwa suatu lingkungan perairan sudah tercemar dibagi ke dalam tiga 

golongan, yaitu: 

 

a. Parameter Fisika 

 

Parameter fisika umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air tersebut.  

Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna dan jumlah zat padat 

terlarut (TDS). 

 

Air yang baik idealnya tidak berbau.  Air yang berbau busuk disebabkan proses 

penguraian bahan organik yang terdapat didalam air.  Air yang baik idealnya 
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harus jernih.  Air yang keruh mengandung partikel padat tersuspensi yang dapat 

berupa zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.  Disamping itu air yang keruh sulit 

didesinfeksi, karena mikroba patogen dapat terlindung oleh partikel tersebut 

(Alaerts dan Santika, 1987).  Air yang baik idealnya juga tidak memiliki 

rasa/tawar.  Air yang tidak tawar mengindikasikan adanya zat-zat tertentu di 

dalam air tersebut.  Selain itu juga, air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan 

suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien).  Misalnya, suhu air 

minum idealnya ± 3
o
C dari suhu udara air yang secara mencolok mempunyai suhu 

di atas atau di bawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu.  Padatan 

terlarut total (Total Dissolved Solid) adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10
-6

) 

dan koloid (diameter 10
-6

–10
-3

 mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan 

bahan-bahan lainnya (Mulia, 2005). 

 

b. Parameter Kimiawi 

 

Parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia organik. 

Zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan 

beracun serta derajat keasaman (pH).  Sedangkan zat kimia organik dapat berupa 

insektisida dan herbisida, volatile organic chemicals (zat kimia organik mudah 

menguap) zat zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen (Mulia, 

2005). 

 

Pengukuran indikator pH bertujuan untuk menjaga kestabilan biota akuatik di 

dalam ekosistem karena sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan 

pH yang signifikan.  Sebagian besar biota akuatik hidup pada pH 7-8,5 walaupun 

ada beberapa biota akuatik yang mampu hidup di pH asam atau basa. 
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Pengukuran kadar oksigen terlarut (DO) juga dilakukan untuk proses degradasi 

senyawa organik di dalam air yang meskipun tidak memberikan dampak secara 

fisiologis ke dalam tubuh manusia, tetapi dibutuhkan oleh biota akuatik.  Kadar 

kebutuhan okigen biokimia (BOD) adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan 

oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk mendegradasi limbah organik di 

dalam air menjadi karbondioksida dan air.  Sedangkan, kadar kebutuhan oksigen 

terlarut kimia (COD) adalah oksigen yang diperlukan agar limbah yang ada di 

dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi 

secara biologis maupun yang sulit didegradasi.  Penurunan kadar DO secara 

drastis merupakan salah satu indikator terjadinya eutrofikasi di perairan.  

Eutrofikasi yang berakibat pada fenomena blooming algae dapat menurunkan 

kadar oksigen dalam air.  Oksigen diperlukan untuk mendekomposisi biomasa 

(bahan organik) yang mati.  Rendahnya konsentrasi oksigen terlarut apalagi 

sampai batas nol akan menyebabkan ikan dan fauna lainnya tidak bisa hidup 

dengan baik dan  mati.  Selain menekan oksigen terlarut proses dekomposisi 

tersebut juga menghasilkan gas beracun seperti NH3 dan H2S yang pada 

konsentrasi tertentu dapat membahayakan fauna air. 

 

c. Parameter Biologis 

 

Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari 

kegiatan industri yang dibuang ke air lingkungan, baik sungai, danau maupun laut.  

Jika bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak, berarti 

mikroorganisme akan ikut berkembang biak.  Pada pengembang-biakan 
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mikroorganisme ini tidak tertutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut 

berkembang pula. 

 

C. Fosfat  

 

1. Keberadaan Fosfat di Lingkungan  

 

Fosfor merupakan unsur utama yang digunakan oleh semua organisme untuk 

pertumbuhan dan sumber energi.  Fosfor merupakan unsur yang penting dalam 

pembentukan protein dan membantu proses metabolisme sel suatu organisme 

(Hutagalung et al, 1997).  Menurut Berner dan Berner (1996), fosfor merupakan 

agen biologis yang paling aktif pada semua makronutrien, berarti rasio fosfat yang 

tersimpan dalam energi biomassa sangatlah tinggi.  Fosfor juga memegang 

peranan penting sebagai pembawa sifat gen yaitu pada DNA (Deoxyribonucleic 

Acid) dan RNA (Ribonucleic Acid).  Sedangkan, di alam unsur fosfor tidak 

ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya, melainkan dalam bentuk senyawa 

anorganik yang terlarut (ortofosfat dan polifosfat) dan senyawa organik yang 

berupa partikulat (Schlesinger, 1991).  Senyawa fosfor membentuk kompleks 

dengan ion besi dan kalsium pada kondisi aerob, tidak larut dalam air, dan 

mengendap pada sedimen sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh algae akuatik.  

Di alam, bentuk fosfor dapat mengalami perubahan terus menerus akibat proses 

dekomposisi bentuk organik dan bentuk anorganiknya akibat pengaruh mikroba.  

Semua bentuk polifosfat akan terhidrolisis menjadi ortofosfat.  Perubahan ini 

bergantung pada suhu, pH, dan jumlah bakteri yang terkandung di dalam air.  

Ortofosfat yang merupakan produk ionisasi dari asam polifosfat adalah bentuk 

fosfor yang paling sederhana di perairan.  Ortofosfat merupakan bentuk fosfor 
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yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan akuatik.  Setelah masuk 

ke dalam tumbuhan, misalnya fitoplankton, fosfat anorganik mengalami 

perubahan menjadi fosfat organik (Effendi, 2003).  

 

Fosfor biasanya berada dalam bentuk oksianion PO4
3-

.  Konstanta disosiasi untuk 

fosfat adalah: 

H3PO4(aq)  → H
+
(aq) + H2PO4

-
(aq)  Ka = 10

-2.2
 

H2PO4
-
(aq)   →  H

+
(aq) + HPO4

2-
(aq)  Ka = 10

-7.2
 

HPO4
2-

(aq)  →  H
+
(aq) + PO4

3-
(aq)  Ka = 10

-12.3
 

 

Dalam dunia pertanian, fosfat merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dan disebut sebagai salah satu nutrien.  Keberadaan fosfat sering menjadi masalah 

karena beberapa faktor.  Pertama, kandungan fosfat dalam tanah relatif rendah 

yaitu dengan rentang 0,001 mg/kg (tidak subur) hingga 1 mg/kg (sangat subur).  

Kedua, senyawa fosfat dan kompleksnya berada dalam bentuk yang tidak larut 

dalam tanah sehingga tidak dapat diserap secara biologis dan yang terakhir 

kompleks fosfat juga dapat mempengaruhi bentuk fosfat terlarut menjadi bentuk 

tidak terlarut yang tidak dapat diserap oleh tanaman.  Defisiensi fosfat dapat 

menghambat berbagai proses perkembangan tanaman, antara lain fotosintesis, 

pembuahan, dan fiksasi nitrogen (Brady dan Weil, 1999). 

 

Ekosistem air tawar dan air laut sangat sensitif terhadap peningkatan fosfat 

(Reddy et al., 1999).  Penambahan fosfat ke suatu danau biasanya dibatasi oleh air 

hujan dan fosfat di air danau yang di transfer ke sedimen.  Namun, setelah kurun 

waktu tertentu, fosfat yang berada pada sedimen akan dilepaskan lagi ke air 

melalui sorbsi oleh oksida besi dan alumunium (Berner dan Berner, 1996), 
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walaupun dalam jumlah yang kecil.  Erosi dari sedimen dan tanah merupakan 

salah satu sumber fosfat pada sistem akuatik, terutama karena erosi dapat 

mengikis partikel dan materi organik, dan keduanya merupakan sorben fosfat 

yang kuat. 

 

2. Siklus Kimia Fosfat  

 

Fosfor dapat ditemukan di bumi di dalam air, tanah dan sedimen.  Tidak seperti 

senyawa materi lain siklus fosfor tidak dapat ditemukan pada udara bertekanan 

tinggi.  Hal ini dikarenakan fosfor biasanya berbentuk cair pada suhu dan tekanan 

normal.  Keberadaan fosfat yang rendah di lingkungan menyebabkan siklus 

biologis yang sangat cepat, sebaliknya keberadaannya yang tinggi juga dapat 

menyebabkan terganggunya ekosistem.  Oleh karena itu, keseimbangan fosfat di 

lingkungan sangatlah penting (Schlesinger, 1991). 

 

Siklus fosfor terutama dapat ditemukan sebagai partikel debu yang sangat kecil 

yang bergerak perlahan dari endapan di sedimen dan organisme hidup.  Mineral 

yang dapat mengendalikan kadar fosfor dalam tanah dan sedimen adalah apatit, 

hidroksiapatit, fluorapatit, dan oktokalsium fosfat (Reddy et al., 1999). 

 

Fosfor yang paling sering ditemukan dalam sedimen berada dalam bentuk garam 

fosfat.  Garam fosfat yang dilepaskan dari pelapukan batuan melalui tanah akan 

berada dalam air dan diserap oleh tanaman.  Siklus fosfat melalui tanaman dan 

hewan jauh lebih cepat dibandingkan siklus fosfat melalui batuan dan sedimen.  

Ketika hewan dan tanaman mati, fosfat akan terdegradasi dan kembali ke tanah 

atau lautan.  Setelah itu, fosfat akan berakhir di formasi batuan sedimen dan 
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menetap di sana selama jutaan tahun.  Setelah terpisah dari batuan atau sedimen, 

fosfat dapat terbagi atas empat jenis yaitu mineral, labil dan non labil, serta fosfat 

organik (Brady dan Weil, 1999). 

 

Siklus fosfat secara global yang ditunjukkan pada Gambar 2 cukup menjelaskan 

bahwa fosfat di alam terdapat dalam beberapa bentuk yaitu bentuk inorganik 

terlarut, inorganik tak larut dan polifosfat.  Fosfat inorganik terlarut dapat diserap 

oleh organisme sebagai sumber fosfor dalam tubuh yang pada akhirnya akan 

tersimpan di sedimen atau diubah lagi menjadi polifosfat setelah biodegradasi.  

Runoff dari limbah dan pupuk dapat terikat sebagai kalsium dan besi fosfat dan 

disimpan pada sedimen.  Pelepasan fosfat pada sedimen setelah kurun waktu 

tertentu dapat dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup (Manahan, 1994). 

 

 
 

Gambar 2.  Skema siklus fosfat (Manahan, 1994). 

 

Jumlah fosfat organik melingkupi sekitar 20-80% fosfat total yang terdapat di 

lingkungan.  Fosfat organik dibagi menjadi tiga jenis.  Pertama adalah inositol 
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fosfat yang merupakan senyawa ester fosfat dari molekul mirip gula, stabil pada 

kondisi basa, dan mudah bereaksi dengan senyawa lain yang bermassa molekul 

besar.  Kedua adalah fosfat yang terdapat dalam asam nukleat, yang dapat diserap 

oleh claysilikat dan asam humat.  Terakhir adalah fosfolipid, yaitu molekul yang 

paling penting pada sitoplasma (Brady dan Weil, 1999). 

 

3. Eutrofikasi dan Fenomena Blooming Algae 

 

Eutrofikasi adalah proses kompleks yang terjadi baik di lingkungan air tawar atau 

air laut yang menunjukkan perkembangan dari suatu jenis alga tertentu secara 

berlebihan.  Eutrofikasi terjadi akibat penambahan sejumlah nutrien tertentu 

secara berlebihan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem (Nixon, 

1995).  Ketidakseimbangan ini mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen dalam 

air. 

 

Gejala awal dari peristiwa eutrofikasi di perairan ditunjukkan dengan 

melimpahnya konsentrasi unsur hara dan perubahan parameter kimia seperti 

oksigen terlarut (DO), kandungan klorofil a, dan turbiditas serta produktivitas 

primer.  Adanya eutrofikasi pada suatu perairan juga dapat diketahui apabila telah 

terjadi perubahan warna air menjadi kehijauan, keruh dan berbau busuk.  Salah 

satu tanda dari peristiwa eutrofikasi yaitu tumbuhnya tanaman air yang menutupi 

permukaan perairan. 

 

Dampak langsung dari adanya eutrofikasi ini adalah terjadinya ledakan 

pertumbuhan alga atau fenomena blooming algae di atas permukaan air secara 

berlebih yang akan menutup permukaan akuatik dan menyebabkan sulitnya filtrasi 
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sinar matahari ke dalam air.  Selain itu, masalah baru timbul ketika alga tersebut 

mati dan mengendap di dasar perairan.  Untuk mengurai alga yang telah mati ini, 

dilakukan dekomposisi yang membutuhkan banyak oksigen yang berada dalam 

perairan.  Oksigen yang digunakan oleh bakteri pengurai melebihi kadar oksigen 

yang dihasilkan melalui fotosintesis oleh tumbuhan perairan.  Oleh karena itu, 

kadar oksigen dalam perairan akan menurun dan dapat menyebabkan organisme 

lain yang berada dalam ekosistem akuatik mati (Volterra, 2002). 

 

 
 

Gambar 3.  Peristiwa eutrofikasi. 

 

Peristiwa eutrofikasi pada Gambar 3 di atas cukup mejelaskan bahwa kelebihan 

pertumbuhan alga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air.  Peristiwa 

eutrofikasi diawali dengan input nutrien berasal dari limpasan limbah.  Kelebihan 

nutrien ini memicu produksi biomassa tanaman secara berlebihan yang 

menyebabkan matinya bioamassa hewani.  Setelah biomassa ini mati akan 

terakumulasi di dasar perairan, dimana yang sebagiannya akan luruh, dan 

sebagiannya lagi akan memicu sistem daur ulang karbon dioksida, fosfor, 

nitrogen, dan potasium.  Jika perairan tersebut tidak terlalu dalam, akar tanaman 
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akan mulai tumbuh dan dapat mengakumulasi material padatan pada daerah 

tersebut sehingga dapat memicu timbulnya rawa (Manahan, 2000). 

 

Dampak lain dari fenomena blooming algae adalah adanya beberapa jenis alga 

yang bersifat toksin.  Beberapa jenis alga ini menghasilkan senyawa kimia yang 

berbahaya bagi organisme lain dan termasuk manusia.  Pada lingkungan air laut, 

alga yang dikenal bersifat toksin seperti Sargassum sp. dapat melepaskan racun 

dan memicu penurunan oksigen saat mereka mati dan terdekomposisi (Husna, 

2012). 

 

Penelitian kandungan fosfat di perairan Indonesia telah banyak dilakukan.  

Menurut Muchtar (2002), kadar fosfat di perairan Kalimantan Timur pada 

permukaan perairannya berkisar antara 0,08-0,40 mg/L, pada kedalaman 50 meter 

berkisar antara 0,17-0,78 mg/L, pada kedalaman 100 meter berkisar antara 0,28-

1,09 mg/L, dan pada kedalaman 200 meter berkisar antara 0,43-2,03 mg/L.  

Secara umum kandungan fosfat pada lapisan permukaan di perairan Kalimantan 

Timur lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil pengamatan di perairan Teluk 

Jakarta, perairan Mamberamo-Irian Jaya, dan Teluk Kuta-Lombok.  Kandungan 

fosfat di perairan Teluk Jakarta berkisar antara 0,16-1,42 mg/L, di perairan 

Mamberamo-Irian Jaya berkisar antara 0,05-1,02 mg/L, dan di perairan Teluk 

Kuta-Lombok berkisar antara 0,42-1,11 mg/L.  Konsentrasi fosfat pada beberapa 

perairan di Indonesia tersebut berada di atas ambang batas maksimum.  Menurut 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku 

mutu air laut, kadar fosfat maksimum adalah 0,015 mg/L. 
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Kelebihan fosfor akan dimanfaatkan pada saat perairan mengalami defisiensi 

fosfor, sehingga algae masih dapat hidup untuk beberapa waktu selama periode 

kekurangan pasokan fosfor. 

 

Berdasarkan kadar fosfat total, menurut Yoshimura dalam Hadianto (1996) 

perairan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

1. perairan dengan tingkat kesuburan rendah yang memiliki kadar fosfat total 

berkisar antara 0-0,02 mg/L. 

2. perairan dengan tingkat kesuburan sedang memiliki kadar fosfat 0,02-0,05 

mg/L. 

3. perairan dengan tingkat kesuburan tinggi, memiliki kadar fosfat total 0,051-

0,1 mg/L. 

 

D. Metode Analisis Kadar Fosfat 

 

Pemeriksaan kuantitatif untuk fosfat dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis 

dengan menggunakan larutan campuran ammonium molibdat, asam sulfat, asam 

askorbat, dan kalium antimonil tartrat yang membentuk larutan berwarna biru dan 

dapat diukur pada panjang gelombang maksimum 880 nm (Walinga, 1989). 

 

Persamaan reaksi antara fosfat dan ammonium molibdat: 

PO4
3-

 + 12(NH4)2MoO4 + 24H
+
 → (NH4)3PO4.12MoO3 + 21NH4

+
 + 12H2O 

(Radojevic, 2007). 

 

Dalam medium asam, ortofosfat membentuk kompleks berwarna kuning dengan 

ion molibdat.  Dengan adanya asam askorbat dan antimon, kompleks 

fosfomolibdat berwarna biru terbentuk.  Antimon ditambahkan untuk melengkapi 
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reduksi kompleks fosfomolibdenum kuning menjadi kompleks fosfomolibdenum 

biru.  Lebih jauh lagi, antimon meningkatkan intensitas warna biru dan 

menyebabkan pengukuran serapan yang lebih sensitif (Walinga, 1989).  

Sensitivitas merupakan slope dari kurva kalibrasi yang linear (Miller dan Miller, 

1988). 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sensitivitas pengukuran serapan 

dapat tercapai dengan menambah kalium antimonil tartrat dalam komposisi 

larutan campuran.  Selain itu, mengubah pH larutan campuran dengan mengubah 

komposisi asam sulfat juga dapat mengoptimasi serapan.  Perubahan pH setelah 

proses optimasi diduga dapat mengganggu stabilitas larutan campuran.  

Bagaimanapun juga, reagensia ammonium molibdat yang ditambahkan pada 

larutan fosfat harus bersifat asam kuat (Vogel, 1985). 

 

E. Spektrofotometri 

 

Spektrofotometri adalah salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari 

tentang analisis spektrum suatu senyawa.  Adapun beberapa keunggulan dari 

spektrofotometri yaitu: 

1. Jumlah zat yang diperlukan untuk analisis relatif kecil dan zat tersebut 

seringkali dapat diperoleh kembali. 

2. Waktu pengerjaan relatif cepat dengan instrumen modern, dan daerah 

pembacaannya otomatis (Skoog, 1996). 

 

Prinsip spektrofotometri didasarkan adanya suatu interaksi antara radiasi 

elektromegnetik dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia.  Radiasi 
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eletromagnetik yang dimaksud dapat berupa cahaya visibel, UV, dan inframerah.  

Spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang 

gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau yang diabsorpsi.  Jadi, spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, 

atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2002).  

Jangkauan panjang gelombang yang tersedia untuk pengukuran membentang dari 

panjang gelombang pendek ultraviolet sampai ke inframerah.  Daerah spektrum 

pada garis besarnya dibagi dalam daerah ulteraviolet (190 nm-380 nm), daerah 

cahaya tampak (380 nm-780 nm), daerah inframerah dekat (780 nm-3000 nm). 

 

1. Spektrofotometri UV-Vis 

 

Spektrofotometri ultraviolet-tampak merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik pada panjang 

gelombang sinar ultraviolet (UV) sampai sinar tampak.  Sinar ultraviolet 

mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, sementara sinar tampak 

mempunyai panjang gelombang 400-800 nm (Owen, 2000). 

 

Penggunaan absorbansi atau transmitansi dalam spektrofotometer UV-Vis dapat 

digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif spesies kimia (Khopkar, 2002).   

Konsentrasi dari analit di dalam larutan dapat ditentukan dengan mengukur 

absorban pada panjang gelombang tertentu menggunakan hukum Lambert-Beer.  

Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

A = ε. b. c 
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Rumus Lambert-Beer menyatakan simbol A sebagai absorban, ε absorptivitas 

molar, b tebal kuvet (cm) dan c konsentrasi (Dachriyanus, 2004). 

 

2. Cara Kerja Spektrofotometer UV-Vis 

 

Prinsip kerja dalam spektrofotometri UV-Vis seperti pada Gambar 4 Cahaya yang 

berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis 

diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan 

filter cahaya pada fotometer.  Monokromator kemudian akan mengubah cahaya 

polikromatis menjadi cahaya monokromatis (tunggal).  Berkas-berkas cahaya 

dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang 

mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu.  Oleh karena itu, terdapat 

cahaya yang diserap (diabsorbsi) dan ada pula yang dilewatkan.  Cahaya yang 

dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor.  Detektor kemudian akan 

menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh 

sampel.  Sehingga muncul nilai absorbansi pada layar (Fessenden dan Fessenden, 

1997).  Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung 

dalam sampel.  Konsentrasi zat diketahui dengan membandingkan absorbansi 

sampel dan kurva kalibrasi larutan standar (Day dan Underwood, 1998). 

 

 
 

Gambar 4.  Skema spektrofotometer UV-Vis. 

http://wanibesak.files.wordpress.com/2011/07/conventionalspectrophotometercopy1.jpg
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F. Validasi Metode 

 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter 

tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, yang bertujuan untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya.  

Parameter validasi metode antara lain: 

 

1. Linieritas  

 

Linieritas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon proporsional 

terhadap konsentrasi analit dalam sampel.  Linieritas suatu metode merupakan 

ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon (y) 

dengan konsentrasi (x).  Linieritas dapat diukur dengan melakukan pengukuran 

tunggal pada konsentrasi yang berbeda-beda.  Data yang diperoleh selanjutnya 

diproses dengan metode kuadrat terkecil, untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai 

slope, intersep, dan koefisien korelasinya. 

 

2. Limit Deteksi 

 

Batas deteksi atau limit deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang 

dapat terdeteksi yang masih memberikan respon signifikan.  Batas deteksi dapat 

ditentukan dengan persamaan berikut:  

Q = 3 x SD 

      b 

 

Keterangan : 

Q : LOD (limit deteksi) 

b : Slop 

SD : Simpangan baku respon analitik dari blanko 
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3. Presisi (ketelitian) 

 

Presisi merupakan ukuran derajat keterulangan dari metode analisis yang 

memberikan hasil yang sama pada beberapa perulangan, dinyatakan simpangan 

baku relatif (RSD) dan simpangan baku (SD).  Metode dengan presisi yang baik 

ditunjukan dengan simpangan baku relatif (RSD) <5 %.  Simpangan baku (SD) 

dan simpangan baku relatif (RSD) dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 

 

SD =   
 (x − x )² 

n − 1
 

 

Keterangan :  

SD : Standar Deviasi (simpangan baku) 

x : Konsentrasi hasil analisis 

n : Jumlah pengulangan analisis  

x   : Konsentrasi rata-rata hasil analisis 

 

 

RSD =  
𝑆𝐷

x 
 x 100 % 

 

Keterangan : 

RSD  : Simpangan baku relative 

x   : Konsentrasi hasil analisis 

SD  : Standar Deviasi 

 

 

4. Kecermatan (Akurasi) 

 

Akurasi adalah suatu kedekatan kesesuaian antara hasil suatu pengukuran dan 

nilai benar dari kuantitas yang diukur atau suatu pengukuran posisi yaitu seberapa 

dekat hasil pengukuran dengan nilai benar yang diperkirakan. 
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Kecermatan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang 

ditambahkan.  Persen perolehan kembali dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut: 

 

Persen perolehan kembali =  
 CF −  CA 

C∗ A
 x 100 % 

 

Keterangan : 

CF          : Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA      : Konsentrasi sampel sebenarnya 

C*A   : Konsentrasi analit yang ditambahkan 

 

(AOAC, 1993). 


