
BAB VXII 
RINGKASAN

Damar pohon Api - api (Avicennia marina V) oleh 

masyarakat pesisir pantai telah lama digunakan sebagai 

obat KB tradisional. Pohon Api - api yang tumbuh diseki- 

tar pantai Kenjeran dimana tempat terakumulasinya limbah 

yang berasal dari aliran sungai bagian hulu raenuju muara 

misalnya, Pantai Kenjeran merupakan tempat terakumulasi

nya limbah yang berasal dari aliran sungai Kali Surabaya 

yang padat dengan industri serta limbah domestik dan 

pertanian mengandung logam berat C d , Pb, Cu dan Zn. 

Logam berat tersebut akan diserap oleh akar pohon Api 

api, selanjutnya akan disebarkan ke seluruh organ jari- 

ngan termasuk ke dalam damar pohon Api-api.

Untuk itu telah dilakukan analisis logam berat C d , 

Pb, Cu dan Zn dalam damar pohon Api - api <Avicennia 

marina V) yang tumbuh di pantai Kenjeran. Pengambilan 

sampel dilakukan pada bulan Oktober 1994 dengan cara 

membagi lokasi pantai Kenjeran menjadi 2 strata yaitu 

strata berdasarkan jarak dari garis pantai dan jarak dari 

muara sungai. Masing strata dibagi atas 4 substrata 

sehingga diperoleh 16 substrata.

Penetapan kadar logam berat sampel dilakukan dengan 

cara spektrofotmetri serapan atom. Sebelum sampel diukur 

dengan spektrofotometer serapan atom dilakukan destruksi 

basah. Untuk menunjang hasil analisis telah dilakukan
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validasi metode yang meliputi ketepatan,ketelitian, 

linieritas, batas deteksi dan batas kuantitasi.

Hasil penenetapan kadar logam berat pada masing 

masing substrata, setelah diuji dengan anlisis varian 

blok dihasilkan F hitung < F tabel, berarti tidak ada 

perbedaan kadar logam berat C d , Pb, Cu dan Zn pada mas

ing- masing substrata. Sedangkan hasil analisis harga 

kadar rata - rata (mg%) logam berat Cd, Pb, Cu dan Zn 

dalam damar pohon Api - api di pantai Kenjeran berturut - 

turut 0,0158; 0,0833; 02191 dan 0,3929.

Kadar logam berat C d , Pb, Cu dan Zn yang terdapat 

dalam damar pohon Api - api yang tumbuh di pantai Kenjer

an masih belum melampaui batas persyaratan yang diperbo

lehkan. Namun demikian pemantauan secara berkesinambungan 

masih perlu dilakukan agar dapat dideteksi adanya logam 

berat secara dini.
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