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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar 

wilayahnya adalah perairan, beberapa diantaranya adalah wilayah perairan Muara 

Angke di Teluk Jakarta, perairan Cituis di Tangerang, dan perairan Indramayu. 

Pada perairan tersebut ditemukan berbagai jenis kegiatan seperti industri, tempat 

penangkapan ikan, dan pelabuhan kapal. Hal ini mengakibatkan perairan Cituis, 

Muara Angke, dan Indramayu menjadi tempat berkumpulnya polutan dari limbah 

pabrik dan sampah yang berasal dari kegiatan manusia. Salah satu pencemarannya 

adalah logam berat (Kusuma et al., 2015). 

Perairan Cituis, Muara Angke dan Indramayu merupakan perairan yang 

telah tercemar logam berat. Kadar logam berat pada perairan Muara Angke 

cenderung meningkat seiring dengan semakin banyaknya industri dan sudah 

melebihi batas yang telah ditetapkan. Hal ini harus menjadi perhatian karena dapat 

memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup (Rochyatun dan Rozak, 2007). 

Pencemaran logam berat pada perairan dapat mengganggu biota laut. Pada dasarnya 

biota laut mempunyai kemampuan untuk mengakumulasi logam berat dan lama 

kelamaan akan terus tersimpan untuk waktu yang cukup lama (Riani et al., 2017). 

Menurut Hananingtyas (2017), logam berat akan terakumulasi melalui rantai makan 

dan semakin tinggi tingkatan rantai makannya maka akumulasi logam berat dalam 
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tubuhnya akan semakin bertambah pula. Hal ini dibuktikan dengan kadar sedimen 

pada perairan yang tercemar logam berat memiliki kandungan logam berat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kadar logam berat pada air (Fernanda, 2012).  

Biota laut seperti cumi-cumi, kerang hijau, dan udang jerbung banyak 

dikonsumsi masyarakat Indonesia karena kandungan proteinnya yang tinggi, serta 

mudah ditemukan di perairan Indonesia. Tercemarnya perairan membuat cumi-

cumi, kerang hijau, dan udang jerbung mengakumulasi logam berat di dalam 

tubuhnya dan sudah melebihi batas maksimum yang telah diatur KMNLH 2004, 

SNI 7387-2009, dan BPOM 2018 (Ilyas 2018; Emawati et al., 2015, Wahyuningsih 

et al., 2015; Jalius et al., 2008). Kontaminasi logam berat pada biota laut dapat 

memberikan dampak negatif ketika manusia mengkonsumsinya. Konsumsi logam 

berat dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti kerusakan pembentukan sel 

darah merah, kerusakan ginjal, hati, jantung, dan sistem darah. Logam berat akan 

mengendap dan akan terakumulasi dalam tubuh sehingga menimbulkan efek dalam 

jangka panjang (Indrawati, 2017). 

Dalam meminimalkan pengaruh dari logam berat, maka digunakan metode 

biologi yang dapat menurunkan kadar logam berat, seperti bioremediasi. 

Bioremediasi merupakan proses reduksi logam berat pada perairan maupun tanah 

yang tercemar dengan menggunakan organisme, seperti bakteri, khamir, dan alga 

(Chairiyah et al., 2013). Menurut Ahmad (2018), bioremediasi adalah proses yang 

dilakukan untuk mengurangi limbah logam berat dari industri secara biologis atau 

menggunakan mikroorganisme hidup. Bioremediasi memiliki keuntungan seperti 

efektif dalam membersihkan air maupun tanah yang tercemar, murah, serta mudah 
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dilakukan. Salah satu mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai agen 

bioremediasi adalah khamir. Khamir mampu mengakumulasi logam berat hingga 

berbagai tingkat di bawah berbagai kondisi eksternal (Bahafid et al., 2017). Khamir 

Saccharomyces cerevisiae dan Candida albicans adalah khamir resisten logam 

berat. Dalam penelitian ini, akan ditentukan rasio kombinasi terbaik dari kedua 

khamir tersebut dalam mereduksi kandungan logam berat yang terdapat pada 

sampel cumi-cumi, kerang hijau, dan udang jerbung. Sampel diperoleh dari wilayah 

perairan Cituis di Tangerang, perairan Muara Angke di Teluk Jakarta, dan perairan 

Indramayu.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Tingginya kadar logam berat pada perairan yang diakibatkan pembuangan 

limbah pabrik, bahan bakar transportasi air, menyebabkan tercemarnya biota laut.  

Kandungan logam berat yang melebihi batas maksimum juga dapat memberikan 

dampak negatif bagi kesehatan masyarakat ketika mengkonsumsi makanan hasil 

laut. Logam berat bersifat akumulatif dalam makhluk hidup dan menjadi racun bagi 

tubuh. Beberapa jenis biota laut yang sering dikonsumsi masyarakat adalah cumi-

cumi, kerang hijau, dan udang jerbung.  

Salah satu cara penanganan yang dapat dilakukan dalam mereduksi logam 

berat dalam air adalah dengan menggunkan mikroorganisme resisten logam berat 

yang dapat berperan sebagai agen bioremediasi. Khamir adalah salah satu 

mikroorganisme yang dapat digunakan, seperti Saccharomyces cerevisiae dan 

Candida albicans. Kombinasi dari kedua khamir mampu meningkatkan kadar 
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reduksi logam berat, melalui penelitian ini akan ditentukan kombinasi terbaik dari 

kedua kultur khamir dalam mereduksi kadar logam berat dalam sampel, berupa 

cumi-cumi, kerang hijau, dan udang jerbung.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah menentukan rasio khamir 

Saccharomyces cerevisiae dan Candida albicans dalam mereduksi kandungan 

logam berat di dalam cumi-cumi, kerang hijau, dan udang jerbung yang diperoleh 

dari wilayah perairan Cituis di Tangerang, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara 

Angke di Teluk Jakarta, dan perairan Indramayu.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kurva pertumbuhan khamir Saccharomyces cerevisiae dan 

Candida albicans. 

2. Mengetahui kandungan logam berat yang terdapat dalam sampel cumi-cumi, 

kerang hijau, dan udang jerbung. 

3. Menentukan jenis khamir yang dapat mereduksi logam berat.  

4. Menentukan kombinasi khamir terbaik dalam mereduksi logam berat pada 

cumi- cumi, kerang hijau, dan udang jerbung.  

5. Menentukan penurunan jumlah logam berat sesudah menggunakan kombinasi 

khamir penguji. 


