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Biofilter Terhadap Timbal (Pb) Pada Kerang Batik (Phapia undulata). Dosen 

Pembimbing I Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. dan Dosen Pembimbing II 

Dr. Endang Dewi Masitha, Ir., MP. 

 

Perkembangan perindustrian di Indonesia yang semakin meningkat 

menimbulkan suatu permasalahan yakni peningkatan limbah cair hasil produksi.  

Limbah cair yang dibuang ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu 

menimbulkan pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan perairan. Logam berat 

Pb yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, 

pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di 

perairan tersebut seperti kerang batik (Phapia undulata). Pada aktivitas budidaya 

di perairan, untuk menghindari besarnya logam berat Pb yang terserap ke dalam 

tubuh organisme yang dibudidayakan digunakan filter biologi (biofilter) sebagai 

penyerap logam berat dan unsur pencemar lainnya. Organisme perairan yang juga 

dapat digunakan sebagai biofilter adalah rumput laut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk Mengetahui pengaruh penambahan rumput laut jenis E. cottonii 

terhadap konsentrasi timbal (Pb) pada media penelitian, Mengetahui kemampuan 

rumput laut jenis E. cottonii menurunkan konsentrasi Pb pada kerang batik (P. 

undulata), dan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Pb terhadap jumlah 

klorofil-a pada E. cottonii. 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 di  Laboratorium 

Pendidikan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

Surabaya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kerang uji yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah kerang batik (P. undulata). 

Pb yang digunakan adalah Pb(NO3)2 dalam bentuk serbuk dengan kemurnian 

sebesar 93,8%. E. cottonii digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses 

biofilter terhadap bahan pencemar.     E. cottonii diperoleh dari Desa 

Pengandangan Kabupaten Sumenep, Madura. Parameter utama yang diamati 

adalah kandungan pb, sedangkan parameter pendukung yang diamati adalah suhu, 

pH dan salinitas.  

Hasil analisis varian (ANAVA) yang dilakukan menunjukkan bahwa 

setiap perlakuan yang ada berpengaruh sangat nyata. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa             E. cottonii dapat digunakan sebagai biofilter bagi perairan. Menurut 

hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa kandungan pb E. cottonii 

terbesar terdapat pada perlakuan A2B3 yang berbeda nyata terhadap perlakuan 

A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, dan A2B2. Sedangkan kandungan pd kerang batik 

pada perlakuan A2B3 merupakan perlakuan yang mengandung pb tertinggi dan 

berbeda nyata dengan perlakuan A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, dan A2B2.Kualitas 
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air selama penelitian yaitu suhu air berkisar antara 27-29 
o
C, suhu ruang selama 

penelitian berkisar antara 29-32
o
C, salinitas berkisar antara 35-38 ppt dan pH 

berkisar 7-7,8 masih dalam kisaran optimal untuk E. cottonii dan P. undulata. 
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