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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kupang yang berlokasi di 

kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur telah lama beroperasi selama kurang 

lebih 10 tahun. Di sekitar TPA tersebut terdapat tambak ikan yang dikelola oleh 

warga Kupang. TPA yang sudah lama beroperasi tersebut terkadang mengalami 

kebocoran air lindi yang volumenya meningkat akibat air hujan disaat musim 

hujan. Hal ini menyebabkan air lindi dari sampah yang terkumpul di TPA tersebut 

terkadang mengalir dan mencemari tambak warga tersebut. Di dalam air lindi 

tersebut terdapat logam berat yang jika melebihi ambang batas dapat 

menyebabkan dampak buruk bagi tumbuhan dan ikan pada tambak (Kusuma dkk, 

2013). 

Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi. Dalam 

kandungan rendah logam berat pada umumnya sudah beracun bagi tumbuhan, 

hewan, dan manusia. Logam berat yang sering mencemari ialah Hg, Cr, Cd, As 

dan Pb. Logam timbal (Pb) sangat berbahaya bagi manusia karena merupakan zat 

beracun yang tidak bisa dihancurkan atau diubah bentuknya. Zat ini bersifat stabil 

dan terakumulasi di dalam darah (Parsa, 2001). Mekanisme masuknya logam 

berat Pb ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernafasan, pencernaan ataupun 

langsung dari permukaan kulit. Daya toksik logam berat timbal (Pb) dapat 

mengakibatkan anemia, mual, dan sakit perut, serta kelumpuhan (Hamidah, 1980). 
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Logam berat Pb juga dapat terakumulasi pada tulang, karena logam ini dapat 

membentuk ion Pb2+ yang mampu menggantikan keberadaan ion Ca2+ yang 

terdapat pada jaringan tulang (Putra dan Putra, 2003). 

Baku mutu Pb untuk perairan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air dengan batas kandungan logam Pb tidak boleh 

melebihi 0.03 mg/l. Oleh karena itu, perlu adanya analisis kandungan logam berat 

pada tambak yang dicemari air lindi yang berasal dari TPA Kupang tersebut 

karena logam Pb yang melebihi baku mutu dapat menjadikan efek yang buruk 

bagi tumbuhan kangkung dan ikan yang ada di tambak tersebut (Anonim, 2001).  

Logam berat Pb yang berada di perairan tambak tersebut bisa jadi terserap 

pada kangkung dan pakan-pakan ikan. Ikan tersebut memakan pakan atau 

kangkung yang mengandung logam Pb dapat mengalami bioakumulasi yang 

menyebabkan meningkatkan toksisitas pada ikan dan berbahaya bagi manusia 

yang mengkonsumsi ikan tersebut. Analisis kandungan logam berat pada air lindi 

dan perairan tambak dapat berguna untuk mengetahui penyebaran logam berat Pb 

air lindi pada perairan tambak sekitar TPA Kupang, Jabon, Sidoarjo. Analisis 

kandungan Pb ini juga dapat digunakan sebagai data awal untuk mengetahui 

kandungan Pb pada tambak tersebut sebagai pembanding dengan data kandungan 

Pb yang dianalisis di kemudian hari. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah kandungan logam berat Pb pada air tambak  sekitar TPA Kupang, 

Jabon, Sidoarjo ? 

2. Berapakah indeks kesamaan parameter fisika dan kimia kualitas air tambak di 

sekitar TPA Kupang, Jabon, Sidoarjo ? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kandungan logam berat Pb pada air tambak sekitar TPA Kupang, 

Jabon, Sidoarjo. 

2. Mengetahui indeks kesamaan parameter fisika dan kimia kualitas air tambak di 

sekitar TPA Kupang, Jabon, Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan. 

2.  Memberikan informasi kandungan logam berat Pb pada perairan tambak dan 

hubungannya dengan jarak tambak dari TPA. 

3. Sebagai bahan masukan atau sumbangan ide pemikiran dan referensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. 
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