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 Teripang termasuk ke dalam kelas Holothuroidea merupakan salah satu 

produk perikanan yang telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat 

pesisir. Di pasaran Internasional teripang dikenal dengan nama teat fish karena 

kandungan nutrisinya yang tinggi dan sehat untuk dikonsumsi.  

Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat perlu 

dilindungi. Pembuangan lumpur lapindo ke laut akan menimbulkan dampak 

terhadap ekosistem perairan. Pada 2 km dari mulut muara sungai Allo menuju 

kearah laut mengandung Cr yang melebihi ambang batas, yaitu 0,1 ppm. Habitat 

teripang pada perairan pantai. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara pengendalian 

pencemaran terhadap laut.  

Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai biofilter dan bioakumulator 

pencemaran yang terjadi di perairan. Gracilaria sp. merupakan jenis rumput laut 

yang dapat memperbaiki kualitas perairan. Rumput laut jenis ini lebih dipilih 

karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan perubahan salinitas 

antara 17-40 º/oo. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan biofilter 

Gracilaria sp. dalam mengurangi kandungan logam berat (Cr) lumpur lapindo 

pada perairan. Penelitian menggunakan metode eksperimental. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan 

dan 5 kali ulangan, yaitu perlakuan A (tanpa Gracilaria sp.), B (100 gram 

Gracilaria sp.), C (200 gram Gracilaria sp.), dan D (400 gram Gracilaria sp.). 

Pengambilan data penelitian dilakukan melalui pemeliharaan teripang dan rumput 

laut Gracilaria sp. di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. 

Setelah 7 hari pemeliharaan dilakukan analisis kandungan kromium pada teripang 

dan Gracilaria sp. 
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Hasil perhitungan ANOVA menunjukkan jumlah Gracilaria sp. 

berpengaruh sangat nyata (p<0,01) terhadap penyerapan Cr oleh Gracilaria sp. 

selama perlakuan. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan yang menunjukkan bahwa hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan D (400 

gram Gracilaria sp.) dan C (200 gram Gracilaria sp.) berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Sedangkan hasil yang terendah didapat pada perlakuan A 

(tanpa Gracilaria sp.). Hasil perhitungan ANOVA yang lain menunjukkan jumlah 

Gracilaria sp. berpengaruh sangat nyata (p<0,01) terhadap penyerapan Cr oleh 

teripang selama perlakuan. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan yang menunjukkan bahwa hasil tertinggi diperoleh pada 

perlakuan A (tanpa Gracilaria sp.) dan B (100 gram Gracilaria sp.) yang berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan hasil yang terendah didapat pada 

perlakuan D (400 gram Gracilaria sp.). 
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