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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pesisir pantai kota Bandar Lampung merupakan salah satu lokasi yang telah 

banyak dikonversi lahan pantainya menjadi kawasan industri, antara lain industri 

batubara, pembangkit tenaga listrik, pariwisata, pelabuhan niaga dan pemukiman 

(Wiryawan dkk, 1999).  Aktivitas-aktivitas tersebut, baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan 

pantai. 

 

Pengelolaan wilayah pesisir juga sangat dipengaruhi oleh pemberlakukan 

Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 pasal 10 bahwa Pemerintahan Daerah 

berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-

masing, dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan (Rahman, 

2006).  Pelabuhan Panjang merupakan salah satu sarana transportasi laut yang ada 

di Bandar Lampung sebagai pelabuhan peti kemas utama.  Besarnya aktivitas di 

pelabuhan dapat berdampak negatif bagi lingkungan jika tidak dikontrol dan 

ditangani dengan serius.  Salah satu dampak negatif tersebut adalah terjadinya 

pencemaran lingkungan di wilayah perairan sekitar pelabuhan.  Sumber 

pencemaran yang utama berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir 

melalui sungai-sungai yang bermuara ke laut di sepanjang pantai Kota Bandar 
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Lampung.  Selain itu, sampah- sampah domestik diperkirakan juga berasal dari 

wilayah lain yang dibawa oleh arus laut dan terdampar di sepanjang pantai 

(Yudha, 2007).  

 

Perubahan komponen fisik dan kimia tersebut selain menyebabkan menurunnya 

kualitas perairan juga menyebabkan bagian dasar perairan (sedimen) menurun, 

yang dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan terutama pada  struktur 

komunitasnya.  

 

Mengingat sampai saat ini Bandar Lampung belum memiliki Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) terpadu, dimungkinkan bahwa limbah industri yang 

merupakan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang dihasilkan dari proses 

produksi dialirkan langsung ke pesisir pantai (Wiryawan dkk, 1999).  Pencemaran 

yang terjadi disekitar pesisir pantai dan pelabuhan, salah satunya adalah 

pencemaran logam berat.  Pencemaran logam berat ini ditimbulkan oleh aktivitas 

yang ada di pelabuhan maupun lingkungan yang ada disekitarnya, seperti aktivitas 

kapal yang bersandar maupun aktivitas masyarakat (industri maupun rumah 

tangga) yang membuang limbahnya ke wilayah pesisir pantai di sekitar 

pelabuhan.  Limbah yang dibuang dikhawatirkan berupa limbah B3 (bahan-bahan 

beracun dan berbahaya).  Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung logam 

berat diantaranya adalah Cu dan Co.  Selain limbah industri, pencemaran logam 

berat juga berasal dari limbah domestik seperti buangan alat elektronik, alat-alat 

rumah tangga, korosi pipa-pipa air yang mengandung Cu (Connel and Miller, 

1995).  Logam-logam berat ini apabila masuk ke dalam ekosistem disekitar 
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pelabuhan dapat menimbulkan dampak yang fatal, baik bagi biota yang ada di 

perairan maupun manusia yang ada disekitar wilayah tersebut. 

 

Pencemaran yang dikhawatirkan adalah adanya logam berat pada sedimen, seperti 

logam Cu dan Co.  Tembaga (Cu) bersifat racun terhadap semua tumbuhan pada 

konsentrasi larutan di atas 0,1 ppm.  Konsentrasi yang aman bagi air minum 

manusia tidak lebih dari 1 ppm.  Organisme perairan membutuhkan Cu dan Zn  

sebagai kofaktor dalam proses fisiologi enzim, di mana Cu terdapat sebagai 

haemocyanin, cytochrom bersama-sama dengan Fe, dan Zn sebagai karbonic 

anhidrase (Johnston, 1976).  Keracunan logam berat umumnya berawal dari 

kebiasaan memakan makanan yang berasal dari laut terutama ikan, udang, dan 

tiram yang sudah terkontaminasi oleh logam berat.  Logam berat yang ada dalam 

air laut, selanjutnya dengan adanya proses biomagnifikasi yang bekerja di lautan, 

kadar logam berat yang masuk akan terus ditingkatkan, selanjutnya akan 

berasosiasi dengan sistem rantai makanan, masuk ke tubuh biota perairan, dan 

akhirnya ke tubuh manusia yang mengkonsumsinya. 

 

Konsentrasi normal komponen ini di tanah berkisar 20 ppm dengan tingkat 

mobilitas sangat lambat karena ikatan yang sangat kuat dengan material organik 

dan mineral tanah liat.  Kehadiran tembaga pada limbah industri biasanya dalam 

bentuk ion bivalen Cu(II) sebagai hydrolitic product.  Beberapa industri seperti 

pewarnaan, kertas, minyak, industri pelapisan melepaskan sejumlah tembaga yang 

tidak diharapkan. 

 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menetapkan batas 

maksimum cemaran logam berat tembaga pada sayuran segar yaitu 50 ppm.  
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Namun demikian, tembaga merupakan konstituen yang harus ada dalam makanan 

manusia dan dibutuhkan oleh tubuh (Acceptance Daily Intake/ADI = 0,05 mg/kg 

berat badan. 

 

Logam Cobalt dibutuhkan manusia dalam jumlah yang sangat sedikit untuk proses 

pembentukan butir darah merah.  Cobalt (Co) dalam jumlah tertentu dibutuhkan 

tubuh melalui Vitamin B12 yang masuk ke tubuh manusia.  Akumulasi logam 

Cobalt (Co) secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat merusak 

kelenjar gondok, sel darah merah menjadi berubah, tekanan darah menjadi tinggi, 

pergelangan kaki menjadi bengkak, penyakit gagal jantung, sesak nafas, batuk-

batuk dan kondisi badan yang lemah (Rahman, 2006). 

 

Daerah aliran sungai yang paling dekat dengan Pelabuhan Panjang adalah sungai 

Way Kuala yang terletak di daerah Garuntang.  Daerah Aliran Sungai (DAS) Way 

Kuala diketahui merupakan daerah yang berpotensi tercemar akibat pembuangan 

limbah industri bahan beracun berbahaya (B3) yang menyebabkan penurunan 

kualitas air sungai.  Beberapa industri di sekitar sungai Way Kuala adalah industri 

konstruksi (PT Darma Putra Konstruksi), (PT Jaya Persada Konstruksi), (PT 

Husada Baja), industri kimia (PT Golden Sari, PT Garuntang), industri 

pergudangan dan peti kemas (PT  Inti Sentosa Alam Bahtera). 

 

Menurut Goegoen dan Domini (2003), konsentrasi logam berat yang terkandung 

pada air sungai dan sedimen dapat digunakan sebagai indikator pencemaran 

sungai, dengan demikian kualitas suatu sungai dapat diketahui.   

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kosasi (2013) di wilayah 

perairan Pelabuhan Panjang didapat hasil bahwa untuk konsentrasi logam Timbal 
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masih berada di bawah standar baku mutu yang di tetapkan US-Environmental 

Protection Agency.  Sedangkan untuk konsentrasi logam Mangan pada sedimen 

tersebut telah melampaui standar baku mutu yang telah di tetapkan The Ontario 

Ministry of The Environment. 

 

Analisa logam berat seperti logam Cu dan Co biasanya menggunakan 

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) dimana alat ini dapat digunakan untuk 

menentukan unsur di dalam suatu bahan dengan kepekaan, ketelitian serta 

selektifitas yang tinggi.  Prinsip metode spektrofotometri serapan atom adalah 

absorbsi cahaya oleh atom pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat 

unsurnya (Skoog, 1985). 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui distribusi logam Cu pada sedimen lumpur laut di perairan 

Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui distribusi logam Co pada sedimen lumpur laut di perairan 

Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tentang 

distribusi tingkat pencemaran logam berat Cu dan Co pada Sedimen lumpur laut 

di perairan Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sehingga dapat dijadikan 
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masukan bagi pemerintah daerah, pihak industri dan masyarakat dalam mengelola 

kegiatan industri yang berwawasan lingkungan. 


