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RINGKASAN 

ARGO ADHITYO. Kandungan Logam Berat (Pb) pada Akar dan Batang 
Mangrove (Sonneratia caseolaris) di Kawasan Mangrove Wonorejo, Surabaya 
dan di Desa Kedawang, Pasuruan, Jawa Timur. (dibawah bimbingan 
Dr.Ir.Mohammad Mahmudi, MS dan Ir.Mulyanto, M.Si) 
 

Mangrove merupakan tumbuhan tropis yang tumbuh di daerah pasang 
surut dan sepanjang-garis pantai, seperti tepi pantai, dan tepi sungai yang 
dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Salah satu fungsi mangrove 
adalah dapat menyerap kadungan logam berat. Melalui akarnya, mangrove 
dapat menyerap logam-logam berat yang terdapat pada sedimen maupun kolom 
air. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kandungan logam berat Pb 
pada perairan dan sedimen serta untuk mengetahui kemampuan tanaman 
mangrove jenis Sonneratia caseolaris dalam menyerap logam berat Pb. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni Tahun 2013 di  kawasan 
mangrove Wonorejo, Surabaya dan di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, 
Pasuruan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandungan logam 
berat Pb pada air dan sedimen serta akar dan batang Sonneratia caseolaris 
serta kualitas air pada setiap stasiun pengamatan yang meliputi suhu, tekstur, 
salinitas, DO, pH air, total N, total P dan akumulasi logam berat Pb. 

Suhu perairan pada kawasan mangrove Wonorejo berkisar antara 32-32,2 
oC, dengan nilai pH air 8-8,12, salinitas 1-5 ppt, DO 4,8-7,3 mg/l, nilai total N 0,05 
– 0,17 mg/kg-1 dan nilai total P 8,99 – 20,55 mg/kg-1. Pada kawasan mangrove 
Desa  Kedawang suhu perairan berkisar antara 32,3-33,2 oC dengan nilai pH air 
6,85-7,76, salinitas 16-26 ppt, DO 0,8-1,85 mg/l, nilai total N 0,06 – 0,14 mg/kg-1 
dan nilai total P 29,69 – 42,45 mg/kg-1. 

Kandungan logam berat Pb pada air di kawasan mangrove Wonorejo 
mempunyai reratan sebesar 1,007 ppm sedangkan di sedimen sebesar 7,783 
ppm. Di kawasan mangrove Desa  Kedawang kandungan logam berat Pb pada 
perairan mempunyai reratan sebesar 0,142 ppm sedangkan di sedimen sebesar 
3,287 ppm. Hasil analisis kandungan logam berat Pb pada air di kedua lokasi 
penelitian menunjukan nilai yang sudah melebihi ambang batas yang diijinkan 
yaitu 0,008 ppm, sedangkan untuk kandungan logam berat Pb pada sedimen 
masih dalam batas yang diijinkan yaitu < 30,240 ppm. 

Nilai Bioconcentration Factor (BCF) di kawasan mangrove Wonorejo 
mempunyai reratan sebesar 0,598 dan di daerah Kedawang sebesar 1,092. Nilai 
Translocation Factor (TF) di kawasan mangrove Wonorejo mempunyai reratan 
sebesar 0,215 dan di daerah Kedawang sebesar 0,217. Nilai Fitoremidiasi (FTD) 
di kawasan mangrove Wonorejo mempunyai reratan 0,383 dan di daerah 
Kedawang sebesar 0,875. Nilai BCF dan TF dapat digunakan untuk mengetahui 
nilai fitoremediasi (FTD) tanaman mangrove jenis Sonneratia caseolaris, 
sehingga dapat dijadikan dasar suatu tanaman sebagai fitoremediasi perairan. 
Dari nilai FTD antara 0,383 dan 0,878 menunjukan bahwa spesies mangrove 



 

jenis Sonneratia caseolaris dapat digunakan untuk tujuan fitoremidiasi 
lingkungan yang tercemar logam berat Pb. 

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka diperlukan suatu upaya untuk 
menjaga, melestarikan serta mengelola kawasan hutan mangrove secara 
berkelanjutan khususnya pada kawasan mangrove Wonorejo dan Desa 
Kedawang, karena kawasan hutan mangrove tersebut dapat berfungsi sebagai 
fitoremidiasi lingkungan yang tercemar logam berat khususnya logam berat Pb. 
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