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RINGKASAN 

ARIS TRI DIANTO. Sebaran Kandungan Logam Berat Zn, Hg dan Sn pada Air, 
Sedimen dan Kupang Putih (Corbula faba H.) Sebagai Indikator Pencemaran di 
Muara Sungai Porong, Sidoarjo, Jawa timur (dibawah bimbingan Dr. Ir. Guntur, 
MS dan Dwi Candra Pratiwi, S.Pi, M.Sc).  

 Wilayah Mojokerto dan Sidoarjo memiliki pemukiman penduduk yang 

padat, lahan pertanian yang cukup luas dan daerah padat industri. Secara 

langsung maupun tidak langsung dari kegiatan tersebut akan membuang 

limbahnya ke Sungai Porong. Selain dari kegiatan tersebut juga terdapat 

buangan lumpur lapindo yang di buang ke Laut melalui Sungai Porong. Limbah-

limbah buangan tersebut kemungkinan mengandung logam berat. Lingkungan 

perairan ada tiga media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam 

berat, yaitu air, sedimen dan organisme hidup. Jenis logam berat yang tergolong 

memiliki tingkat toksisitas tinggi antara lain adalah Hg, Cd, Cu, Ag, Ni, Pb, As, 

Pb, As, Cr, Sn, Zn dan Mn. Logam berat yang berada pada perairan akan turun 

dan mengendap pada dasar perairan kemudian membentuk sedimen dan hal ini 

akan menyebabkan organisme yang mencari makan di dasar perairan juga akan 

terpapar logam berat. Muara Sungai Porong sendiri juga banyak ditemukan 

kupang putih (Corbula faba H.). Mengingat akan berbahayanya kandungan 

logam berat dalam lingkungan dan betapa kompleksnya kondisi Muara Sungai 

Porong maka perlu dilakukan penelitian mengenai sebaran kandungan logam 

berat Zn, Hg dan Sn pada air, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) di 

Muara Sungai Porong. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai parameter 

lingkungan (fisika dan kimia perairan) dan nilai kandungan logam berat Zn, Hg 

dan Sn dalam air, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) serta mengetahui 

distribusi, mengelompokkan parameter lingkungan dan logam berat yang 

didapat, selanjutnya membandingkan serta menganalisis parameter lingkungan 

dan nilai logam berat yang didapat dengan standar nilai baku mutu lingkungan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 16-20 Agustus 2013 pada musim 

kemarau dengan angin muson timur dan bertempat di Muara Sungai Porong dan 

Laboratorium Kualitas Air Jasa Tirta I Malang. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 

dengan teknik pengambilan data meliputi, data primer dan data sekunder. 

Penentuan stasiun dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis 

clustering dengan bantuan SPSS-20 digunakan untuk mengelompokkan titik 

sampling berdasarkan konsentrasi logam berat dan parameter lingkungan yang 

diukur. Perbandingan baku mutu menggunakan KMLH No.51 Tahun 2004 

Lampiran II dan III serta standar International Association of Dredging 

Companies (IADC) Tahun 1997. 

Hasil penelitian didapatkan nilai pengukuran parameter lingkungan 

didapatkan nilai rata-rata suhu 31,670C, TSS 82,34 mg/L, kecerahan 0,48 m, 

kecepatan arus 0,17 m/s, salinitas 20,4 ppt, pH 8,41, DO 8,48 mg/L, BOD 13,4 

mg/L dan COD 39,65 mg/L, sedangkan kandungan logam berat didapatkan Zn 

air laut sebesar <0,0064 mg/L pada semua stasiun, Zn sedimen berkisar 5-10,67 
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mg/L dan kupang putih (Corbula faba H.) berkisar antara 3,68-42,92 mg/L. 

Kandungan logam berat Hg air laut berkisar 0,0002-0,0003 mg/L, Hg sedimen 

berkisar 0,005-0,018 mg/L dan kupang putih (Corbula faba H.) berkisar antara 

0,009-0,016 mg/L. Kandungan logam berat Sn air, sedimen dan kupang putih 

(Corbula faba H.) menunjukkan kondisi tidak terdeteksi kandungan logam berat 

Sn. 

Clustering parameter lingkungan (fisika dan kimia) dan konsentrasi logam 

berat menghasilkan masing-masing 2 cluster dan clustering parameter 

lingkungan (fisika dan kimia) dengan konsentrasi logam berat menghasilkan 3 

cluster. Kandungan logam berat tertinggi berada pada kupang putih (Corbula 

faba H.) pada Zn dan Hg dan menunjukkan kondisi tidak terdeteksi kandungan 

logam berat Sn pada air, sedimen, dan kupang putih (Corbula faba H.). 

Perbandingan dengan baku mutu lingkungan, parameter lingkungan 

menunjukkan ada 2 parameter fisika yang berindikasi negatif yaitu konsentrasi 

TSS yang nilainya tinggi melebihi baku mutu dan nilai kecerahan yang jauh 

dibawah baku mutu dimana kurang dari 1 m, sedangkan parameter kimia yang 

berindikasi negatif adalah konsentrasi COD (Chemical Oxygen Demand) yang 

nilainya tinggi melebihi baku mutu dan kandungan logam berat pada biota 

kupang putih (Corbula faba H.) pada Zn dan Hg berada di atas baku mutu 

lingkungan dan akan berindikasi negatif terhadap pencemaran. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Laut merupakan tempat bermuaranya berbagai aliran sungai yang menuju 

ke laut, membuat laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang 

dibawa oleh aliran air (Yanney, 1990 dalam Fitriyah, 2007). Pertambahan jumlah 

penduduk dan semakin meningkatnya kegiatan industri, pertanian dan domestik, 

meningkatkan pula jumlah limbah yang terbuang ke dalam lingkungan perairan, 

yang nantinya akan mengalir menuju sungai dan akhirnya bermuara ke laut 

(Rochyatun, 1996). Terdapat banyak aliran sungai yang melewati Jawa Timur, 

salah satunya adalah Sungai Porong. 

 Sungai Porong merupakan cabang dari Sungai Brantas. Percabangan 

sungai terjadi di Mojokerto (Brahmana et al, 2007). Sungai Porong mengalir dari 

Hulu di Mojokerto hingga bermuara di daerah Sidoarjo dan menuju ke Selat 

Madura. Wilayah Mojokerto dan Sidoarjo memiliki pemukiman penduduk yang 

padat, lahan pertanian yang cukup luas dan daerah padat industri. Secara 

langsung maupun tidak langsung dari kegiatan-kegiatan tersebut akan 

membuang limbahnya ke Sungai Porong. Selain dari kegiatan tersebut juga 

terdapat buangan lumpur lapindo yang di buang ke Laut melalui Sungai Porong. 

Limbah-limbah buangan tersebut kemungkinan mengandung logam berat. 

 Jenis logam berat yang tergolong memiliki tingkat toksisitas tinggi antara 

lain adalah Hg, Cd, Cu, Ag, Ni, Pb, As, Pb, As, Cr, Sn, Zn dan Mn (Suprihatin 

dan Indrasti, 2010). Logam berat yang bersifat toksik sedang terdiri dari unsur-

unsur Cr, Ni dan Co, toksik rendah terdiri dari unsur-unsur Mn dan Fe sedangkan 

yang bersifat toksik tinggi terdiri dari unsur-unsur Hg, Cd, Pb, Cu dan Zn (Sanusi, 

2006). 
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 Pencemaran seng terutama merupakan efek samping dari aktifitas 

manusia. Seng merupakan logam berat yang bersifat esensial dengan sejumlah 

fungsi bagi sistem biologis. Salah satu kasus pencemaran air oleh limbah logam 

berat adalah pencemaran seng (Zn). Logam seng dalam bentuk 

persenyawaannya dapat masuk dan mencemari lingkungan. (Dewi et al, 2012).  

 Merkuri adalah logam berat yang bersifat toksis terhadap perairan 

meskipun dalam kadar konsentrasi yang sangat kecil. Merkuri yang terdapat  

dalam limbah atau waste di perairan umum diubah oleh aktifitas mikroorganisme  

menjadi komponen metil-merkuri (Me-Hg) yang memiliki sifat racun dan daya ikat 

yang kuat disamping kelarutannya yang tinggi terutama dalam tubuh hewan air. 

Hal tersebut akan mengakibatkan merkuri terakumulasi baik melalui proses 

bioakamulasi maupun biomagnifikasi melalui rantai makanan (food chain) dalam 

tubuh jaringan tubuh hewan-hewan air, sehingga kadar merkuri dapat mencapai 

level yang berbahaya baik bagi kehidupan hewan air maupun kesehatan 

manusia yang mengkonsumsi hasil tangkap hewan-hewan air tersebut 

(Nicodemus, 2003 dalam Fitriyah, 2007). Menurut Wulandari (2006), Hg 

merupakan logam berat yang paling berbahaya diantara logam lainnya serta 

bersifat kumulatif dan dapat menyebabkan kematian. 

Timah putih (Sn) adalah logam yang pada dasarnya tidaklah terlalu toksis, 

toksisitasnya akan muncul apabila ia berikatan dengan senyawa organik 

membentuk organologam. Organologam adalah senyawa yang merupakan 

gabungan antara senyawa organik dengan unsur anorganik (logam berat Sn). 

Senyawa ini bersifat persisten dan toksik terhadap biota perairan seperti, 

moluska, krustase, ikan, invertebrata dan komunitas padang lamun. Logam Sn 

yang terpaparkan pada biota kerang akan mengakibatkan imposex seperti pada 

tiram raksasa dan neogastropoda, yang secara ekologis akan menurunkan 
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tingkat reproduksi hewan tersebut, sehingga akan membahayakan 

kelestariannya (Rochyatun dan edward, 2004).  

Lingkungan perairan ada tiga media yang dapat dipakai sebagai indikator 

pencemaran logam berat, yaitu air, sedimen dan organisme hidup. Setiap 

lingkungan perairan alami dihuni oleh berbagai organisme hidup dan semua 

organisme hidup ini berada dalam suatu sistem trofik (trophic level) (Fitriati, 

2004). Peningkatan kadar logam berat pada air laut akan mengakibatkan logam 

berat yang semula dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme (logam 

esensial) dapat berubah menjadi racun bagi organisme laut (Amin et al, 2011). 

 Logam berat terakumulasi dalam lingkungan terutama dalam sedimen 

sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik, 

melalui proses adsorpsi dan pembentukan senyawa komplek karena logam berat 

dapat terakumulasi dalam sedimen, maka kadar logam berat dalam sedimen 

lebih besar dari kadar logam berat dalam air (Tarigan et al, 2003).  

Logam berat yang ada pada perairan akan turun dan mengendap pada 

dasar perairan kemudian membentuk sedimen. Hal ini akan menyebabkan 

organisme yang mencari makan di dasar perairan seperti udang, rajungan dan 

kerang akan memiliki peluang yang besar untuk terpapar logam berat yang 

terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen (Payung et al, 2013). Muara 

Sungai porong banyak terdapat kupang putih (Corbula faba H.) yang ditemukan 

dalam dasar sedimen. Menurut Prayitno dan Susanto (2000) dalam Savitri (2011) 

mengatakan bahwa kupang putih (Corbula faba H.), termasuk biota pantai, hidup 

menetap di dasar perairan berlumpur atau berpasir dan konsentrasi terbesar 

terdapat di muara-muara sungai. Diduga kupang putih (Corbula faba H.) yang 

banyak ditemukan pada sedimen juga tercemar oleh logam berat. 

Handika (2013), mengemukakan bahwa perairan Muara Sungai Porong 

mengandung logam berat. Konsentrasi logam berat Hg pada air berkisar antara 
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0,00020-0,00038 mg/L dan pada sedimen berkisar antara 0,00008-0,00030 

mg/L. Konsentrasi logam berat Zn pada air berkisar antara 0,27700-0,3320 mg/L 

dan pada sedimen berkisar antara 0,31500-0,51600 mg/L. Pada penelitian 

Pramana (2013) yang juga dilakukan di Muara Sungai Porong menghasilkan nilai 

konsentrasi logam berat Hg pada air dengan rata-rata sekitar 0,00038 mg/L, 

sedimen memiliki rata-rata sekitar 0,0004 mg/L dengan 2 stasiun yang tidak 

terdeteksi adanya kandungan konsentrasi logam berat Hg pada sedimen dan 

pada biota kupang putih (Corbula faba H.) memiliki rata-rata sekitar 0,0004 mg/L 

dengan 1 stasiun yang tidak terdeteksi adanya kandungan konsentrasi logam 

berat Hg pada biota.  

Peningkatan konsentrasi logam berat yang melebihi batas tertentu juga 

akan mempengaruhi kualitas dari suatu perairan. Sehingga perlu dilakukannya 

pengukuran terhadap parameter fisika dan kimia suatu perairan untuk melihat 

sejauh mana kualitas dari perairan tersebut. Hasil yang didapat kemudian 

dibandingkan dengan nilai standar baku mutu perairan. Parameter fisika yang 

diukur yaitu suhu, kecepatan arus, kecerahan dan TSS sedangkan parameter 

kimia yaitu pH, salinitas, DO, BOD dan COD. 

Mengingat akan berbahayanya kandungan logam berat dalam lingkungan 

dan betapa kompleksnya kondisi Muara Sungai Porong maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai sebaran kandungan logam berat seng (Zn), merkuri (Hg) 

dan timah putih (Sn) pada air, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) di 

Muara Sungai Porong.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat pencemaran logam berat Zn, Hg dan Sn pada air, 

sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) beserta kualitas air 

berdasarkan parameter fisika dan kimia di Muara sungai Porong. 

2. Bagaimana sebaran logam berat Zn, Hg dan Sn pada air, sedimen dan 

kupang putih (Corbula faba H.) di Muara sungai Porong. 

1.3  Tujuan 

      Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan nilai parameter lingkungan (fisika dan kimia perairan) dan nilai 

kandungan logam berat Zn, Hg dan Sn dalam air, sedimen dan kupang putih 

(Corbula faba H.) di Muara Sungai Porong. 

2. Mengetahui distribusi dan mengelompokkan konsentrasi kandungan logam 

berat Zn, Hg dan Sn dalam air, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) 

di Muara Sungai Porong. 

3. Membandingkan serta menganalisis parameter lingkungan dan nilai logam 

berat yang didapat dengan standar nilai baku mutu lingkungan. 

1.4 Kegunaan 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswa 

 Meningkatkan wawasan dan kemampuan untuk menganalisis data serta 

memahami permasalahan yang ada dan menemukan solusinya dengan cara 

memadukan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada 

di lapangan. 
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2. Masyarakat 

 Memberikan informasi mengenai kondisi kualitas air dan kandungan logam 

berat pada air laut, sedimen dan  kupang putih (Corbula faba H.) di Muara 

Sungai Porong. 

3. Pemerintah 

 Memberikan dasar acuan untuk melakukan pemanfaatan,  pengembangan 

dan pengelolaan lebih lanjut pada perairan Muara Sungai Porong. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pencemaran Perairan 

 Perubahan sifat fisika, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki pada 

tanah, udara dan air adalah pengertian dari pencemaran. Perubahan tersebut 

dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia atau organisme lainnya. 

Pencemaran merupakan penambahan bermacam-macam bahan akibat dari 

aktifitas manusia pada lingkungan dan memberikan pengaruh berbahaya 

terhadap lingkungannya (Fitriyah, 2007). 

 Penambahan unsur atau organisme laut kedalam air, sehingga 

pemanfaatannya dapat terganggu disebut pencemaran air. Pencemaran air 

dapat berakibat kerugian ekonomi dan sosial, karena adanya gangguan oleh 

adanya zat-zat beracun atau muatan bahan organik yang berlebih. Keadaan ini 

akan menyebabkan oksigen terlarut dalam air pada kondisi yang kritis, atau 

merusak kadar kimia air. Rusaknya kadar kimia air tersebut akan berpengaruh 

terhadap fungsi dari air. Besarnya beban pencemaran yang ditampung oleh 

suatu perairan, dapat diperhitungkan berdasarkan jumlah polutan yang berasal 

dari berbagai sumber aktifitas air buangan dari proses-proses industri dan 

buangan domestik yang berasal dari penduduk (Salmin, 2005). 

2.2 Pencemaran Logam Berat di Lingkungan dan Ekosistem Perairan 

2.2.1 Seng (Zn) 

Zinkum (seng) adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zn, nomor atom 

30 dan massa atom relatif 65,39.  Seng tidak diperoleh dengan bebas di alam, 

melainkan dalam bentuk terikat. Mineral yang mengandung seng di alam bebas 

antara lain kalamin, franklinit, smithsonit, willenit dan zinkit (Kacaribu, 2008). 
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Seng paling melimpah di alam sebagai batuan sulfida sphalerite, ZnS. 

Sumber utama Zn berasal dari aktifitas manusia yaitu buangan limbah (dumping) 

dan polusi udara yang mengandung Zn, sedangkan sumber alami Zn adalah 

erosi batuan yang mengandung Zn di sungai (Bryan, 1976 dalam Anindita, 2002). 

2.2.2 Merkuri (Hg) 

 Merkuri (Hg), adalah satu-satunya logam  yang berwujud cair  pada suhu 

ruang. Merkuri, baik logam maupun metil merkuri (CH3Hg+), biasanya masuk 

tubuh manusia lewat pencernaan. Bisa dari ikan, kerang, udang, maupun 

perairan yang terkontaminasi. Namun bila dalam bentuk logam, biasanya 

sebagian besar bisa diekresikan. Sisanya akan menumpuk di ginjal dan  sistem 

saraf, yang suatu saat akan mengganggu bila akumulasinya makin banyak. 

Merkuri dalam  bentuk logam tidak begitu berbahaya, karena hanya 15% yang 

bisa terserap tubuh manusia. Tetapi begitu terpapar ke alam, dalam kondisi 

tertentu ia bisa bereaksi dengan metana yang berasal dari dekomposisi senyawa 

organik membentuk metil merkuri yang bersifat toksis. Dalam bentuk metil 

merkuri, sebagian besar akan berakumulasi di otak. Karena penyerapannya 

besar, dalam waktu singkat bisa menyebabkan berbagai gangguan. Mulai dari 

rusaknya keseimbangan tubuh, tidak bisa berkonsentrasi, tuli dan berbagai 

gangguan lain seperti yang terjadi pada kasus Minamata (Lestarisa, 2010).  

 Sebagai unsur, merkuri (Hg) berbentuk cair keperakan pada suhu kamar. 

Merkuri membentuk berbagai persenyawaan baik anorganik (seperti oksida, 

klorida dan nitrat) maupun organik. Merkuri dapat menjadi senyawa anorganik 

melalui oksidasi dan kembali menjadi unsur merkuri (Hg) melalui reduksi. Merkuri 

anorganik menjadi merkuri organik melalui kerja bakteri anaerobic tertentu dan 

senyawa ini secara lambat berdegredasi menjadi merkuri anorganik. Merkuri 

mempunyai titik leleh -38,87 dan titik didih 35,00C. Produksi air raksa diperoleh 
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terutama dari biji sinabar (86,2 % air raksa). Salah satu cara melalui pemanasan 

biji dengan suhu 8000C dengan menggunakan O2 (udara) (Subanri, 2008).   

2.2.3 Timah Putih (Sn) 

 Peraturan menteri perdagangan nomor 32 tahun 2013, menerangkan 

bahwa timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah, 

berat jenis 7,3 g/cm3 serta mempunyai sifat konduktif panas dan listrik. 

 Penambangan timah dilakukan dengan membongkar lapisan batuan yang 

tidak mengandung bijih timah dilanjutkan dengan menggali lapisan batuan yang 

mengandung bijih timah dan pencucian untuk memisahkan bijih timah. Bijih timah 

mengandung uranium dan thorium yang berikatan dengan berbagai mineral. 

Konsentrasi uranium dan thorium dalam bijih timah masing-masing 60 Bq.kg-1 

dan 5 Bq.Kg-1. Setelah proses pengeringan awal dan separasi basah uranium 

dan torium menjadi terpekatkan dan terlindi oleh proses asam. Informasi 

tingkatan konsentrasi radionuklida alam di sedimen sungai memungkinkan dapat 

mengakses potensi efek dari radionuklida alam tersebut terhadap kesehatan 

(Prihatiningsih dan Suseno, 2012). 

2.3 Kandungan Logam Berat Dalam Air 

 Logam berat dalam perairan dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dan 

tidak terlarut. Logam berat terlarut adalah logam yang membentuk kompleks 

dengan senyawa organik dan anorganik sedangkan logam berat yang tidak 

terlarut merupakan partikel yang berbentuk koloid dan kelompok senyawa logam 

yang terabsorpsi pada partikel-partikel tersuspensi (Rochyatun et al, 2004). 

 Bahan pencemaran dari berbagai aktifitas manusia dapat berupa limbah 

padat maupun limbah cair dan salah satu jenis limbah yang sangat berbahaya 

bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia adalah logam berat. Secara 

alamiah, unsur logam berat terdapat  dalam perairan, namun dalam jumlah yang 
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sangat rendah. Kadar ini akan meningkat bila limbah yang banyak mengandung 

unsur logam berat masuk ke dalam lingkungan perairan sehingga akan terjadi 

racun bagi organisme perairan (Rennika et al, 2013). 

2.4 Kandungan Logam Berat Dalam Sedimen 

 Logam berat yang masuk ke lingkungan perairan laut akan terlarut dalam 

air dan akan terakumulasi dalam sedimen dan dapat bertambah sejalan dengan 

berjalannya waktu tergantung pada kondisi lingkungan perairan tersebut. 

Akibatnya kadar logam berat dalam sedimen biasanya lebih tinggi dari pada air 

laut dan dalam sedimen itu sendiri dapat berbeda diantara lapisan yang berbeda 

(Amin et al, 2011). 

 Pada umunya logam-logam berat pada sedimen tidak terlalu berbahaya 

bagi makhluk hidup perairan, tetapi oleh adanya pengaruh kondisi perairan 

bersifat dinamis seperti perubahan pH, akan menyebabkan logam-logam 

mengendap dalam sedimen terisolasi ke perairan. Hal inilah yang merupakan 

bahan pencemar dan akan membawa sifat toksik terhadap organisme hidup bila 

ada dalam jumlah yang berlebih (Connel dan Miller, 1995 dalam Sarjono, 2009). 

2.5 Kandungan Logam Berat Dalam Biota 

  Logam berat yang masuk ke dalam tubuh hewan umumnya tidak 

dikeluarkan lagi dari tubuh mereka. Karena itu logam-logam ini cenderung 

menumpuk di dalam tubuh mereka. Sebagai akibatnya logam-logam ini akan 

terus ada disepanjang rantai makanan. Hal ini disebabkan oleh karena predator 

pada satu tropik level makan mangsa mereka dari tropik level yang lebih rendah 

yang telah tercemar (Hutabarat dan Evans, 1985). 

 Keberadaan logam berat dalam perairan akan berpengaruh negatif 

terhadap kehidupan biota. Logam berat yang terikat dalam tubuh organisme akan 

mempengaruhi aktifitas dari organisme tersebut. Bagi ikan, udang dan moluska 
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zat pencemar akan mempengaruhi syaraf, sifat genetis atau fisiologis serta 

perilaku seperti food habit migration. Pengaruh logam berat terhadap biota 

umumnya terjadi dalam periode telur, larva atau juwana, sehingga menghambat 

pertumbuhan (Ditjen Perikanan, 1976 dalam Herdiana, 2000). 

2.6 Parameter Kimia dan Fisika Kualitas Air 

2.6.1 pH 

Salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

organisme yang hidup di suatu lingkungan perairan merupakan derajat 

keasaman atau kadar ion H dalam air. Kondisi gas-gas dalam air seperti CO2, 

konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat, proses dekomposisi bahan 

organik di dasar perairan adalah faktor yang mempengaruhi tinggi atau 

rendahnya nilai pH air (Sutika, 1989 dalam Armita, 2011). 

Nilai pH adalah hasil pengukuran aktifitas ion hidrogen dalam perairan dan 

menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa air. Adanya asam-asam 

mineral bebas dan asam bikarbonat meningkatkan keasaman. Sedangkan 

karbonat, hidroksida dan bikarbonat akan meningkatkan kebasaan air (Saeni, 

1989 dalam Elfinurfajri, 2009).  

2.6.2 Salinitas 

Salinitas memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup organisme, hampir 

semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang mempunyai 

perubahan salinitas yang kecil (Hutabarat dan Evans, 1985). 

Konsentrasi ion yang terdapat diperairan disebut salinitas. Salinitas 

menggambarkan padatan total di air setelah semua karbonat dikonversi menjadi 

oksida, semua bromida dan iodida digantikan dengan klorida dan semua bahan 

organik telah dioksidasi (Effendi, 2003). 
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2.6.3 DO 

Salah satu parameter kimia air yang berperan pada kehidupan biota 

perairan merupakan oksigen terlarut. Penurunan okasigen terlarut dapat 

mengurangi efisiensi pengambilan oksigen bagi biota perairan sehingga 

menurunkan kemampuannya untuk hidup normal (Monoarfa, 2002). 

Semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau 

pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan 

pembiakan membutuhkan oksigen terlarut (Dissolved Oxygen = DO). Disamping 

itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik 

dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal sari 

suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup 

dalam perairan tersebut (Salmin, 2005) 

2.6.4 BOD 

Jumlah oksigen yang digunakan untuk mendegradasi bahan organik 

secara biokimia adalah BOD, sehingga juga dapat diartikan sebagai ukuran 

bahan yang dapat dioksidasi melalui proses biokimia. Oleh karena pemeriksaan 

BOD adalah bertujuan untuk menentukan pencemaran air akibat limbah domestik 

atau limbah industri (Monoarfa, 2002). 

Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lingkungan 

air untuk memecah atau mendegradasi atau mengoksidasi limbah organik yang 

terdapat didalam air disebut dengan Biological oxygen demand atau kebutuhan 

oksigen biologis. Jika konsumsi oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin 

kecilnya sisa oksigen terlarut, maka berarti kandungan bahan-bahan buangan 

yang membutuhkan oksigen tinggi (Togatorop, 2009). 
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2.6.5 COD 

Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi.  Sama halnya 

dengan BOD, COD juga digunakan menduga jumlah bahan organik yang dapat 

dioksidasi secara kimia (Monoarfa, 2002). Menurut Effendi (2003), Nilai COD 

pada perairan tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan perairan 

yang tercemar dapat lebih dari 200 mg/L.  

COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan 

untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena 

bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan 

oksidator kuat kailum bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator 

perak sulfat sehingga segala macam bahan organik baik yang mudah urai 

maupun yang kompleks dan sulit urai akan teroksidasi. Jadi COD 

menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada (Armita, 2011). 

2.6.6 Suhu 

Suhu di laut adalah salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan 

organisme di lautan, karena suhu mempengaruhi baik aktifitas metabolisme 

maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Oleh karena itu 

tidaklah mengherankan jika banyak dijumpai bermacam-macam jenis hewan 

yang terdapat di berbagai tempat di dunia (Hutabarat dan Evans, 1985). 

Pada umumnya suhu permukaan perairan Indonesia adalah berkisar 

antara 28-31oC. Suhu air merupakan parameter fisik air yang dapat 

mempengaruhi kehidupan biota perairan karena berkaitan dengan tingkat 

kelarutan oksigen, proses respirasi biota perairan dan kecepatan degradasi 

bahan pencemar (Monoarfa, 2002). 
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2.6.7 TSS 

Materi padat seperti pasir, lumpur, tanah maupun logam berat yang 

tersuspensi di daerah perairan disebut TSS (Total Suspended Solid). Salah satu 

parameter biofisik perairan yang dinamikanya mencerminkan dinamika 

perubahan yang terjadi di daratan dan perairan adalah TSS (Parwati, 2008). 

Padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat 

mengendap langsung disebut dengan total suspended solid atau padatan 

tersuspensi. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran 

maupun beratnya lebih kecil dari sedimen seperti bahan-bahan organik tertentu, 

tanah liat dan lain-lain. Misalnya air permukaan mengandung tanah liat dalam 

bentuk tersuspensi (Togatorop, 2009). 

2.6.8 Kecerahan 

  Salah satu faktor penentu perkembangan kehidupan tumbuhan air yang 

secara langsung ataupun tidak menentukan kehidupan organisme lainnya yang 

menjadikannya sebagai makanan adalah cahaya. Cahaya menyediakan energi 

bagi terlaksananya fotosintesis (zona eufotik), sehingga kemampuan penetrasi 

cahaya sampai pada kedalaman tertentu sangat menentukan distribusi vertikal 

organisme perairan (Widodo dan Suadi, 2006 dalam Armita, 2011). 

 Radiasi matahari juga penting dalam melengkapi cahaya yang dibutuhkan 

oleh tanaman hijau-hijauan untuk dipakai dalam proses fotosintesa. Penyinaran 

cahaya matahari akan berkurang secara cepat dengan makin tingginya 

kedalaman lautan. Pada perairan yang dalam dan jernih proses fotosintesa 

hanya terdapat sampai kedalaman sekitar 200 meter saja. Adanya bahan-bahan 

yang melayang-layang (suspended matter) dan tingginya nilai kekeruhan di 

perairan dekat pantai mengakibatkan penetrasi cahaya akan berkurang di tempat 

ini (Hutabarat dan Evans, 1985).  
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2.6.9 Kecepatan Arus 

 Arus merupakan gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh 

lautan di dunia. Arus-arus ini mempunyai arti yang sangat penting dalam 

menentukan arah pelayaran bagi kapal-kapal. Kecepatan arus ini, akan 

berkurang cepat sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan dan 

akhirnya angin menjadi tidak berpengaruh sama sekali terhadap kecepatan arus 

pada kedalaman di bawah 200 meter. Pada saat kecepatan arus berkurang, 

maka tingkat perubahan arah arus yang disebabkan oleh gaya coriolis akan 

meningkat (Hutabarat dan Evans, 1985). 

 Arus di laut merupakan suatu fenomena dinamika air laut yang terjadi 

setiap hari dan merupakan pencerminan gerakan massa air laut dari suatu 

tempat ke tempat lain. Fenomena ini berperan sangat penting dalam proses 

abrasi/akresi pantai, karakteristik ekosistem laut, serta pola penyebaran zat 

pencemar. Oleh karena itu dalam mempelajari proses abarasi pantai, 

karakteristik ekosistem laut serta pola penyebaran zat pencemar di laut, 

pengukuran arah dan kecepatan arus sangat perlu dilakukan. Berbagai cara 

untuk mengetahui pola arus laut dapat dilakukan, mulai dari pemakaian alat-alat 

sederhana   sampai   alat-alat   yang  canggih (Sudarto, 1993). 

2.7 Kupang Putih (Corbula faba H.) 

 Kupang putih diklasifikasikan sebagai berikut (Stoliczka 1870 dalam 

fakhrudin, 2009): 

Filum   : Molusca   Kelas   : Bivalvia 

Ordo    : Myoida    Famili   : Corbulidae  

Genus   : Corbula   Spesies : Corbula faba Hinds 

 Kupang putih merupakan salah satu jenis kerang yang masuk dalam 

phylum molusca. Jenis kupang ini berbentuk cembung lateral dan mempunyai 
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cangkang dengan dua belahan serta engsel dorsal yang menutup seluruh tubuh. 

Kupang ini mempunyai bentuk kaki seperti kaki kapak sehingga disebut  

pelecypoda. Perbedaan kupang putih adalah tidak mempunyai bysus, yaitu alat 

yang berfungsi untuk menempel pada substrat, memiliki  siphon dengan bentuk 

tampak jelas, cangkang menutup dengan tepi agak terbuka dan bentuknya agak 

lonjong (Subani et al. 1983 dalam Fakhrudin, 2009). Gambar 1 berikut 

merupakan morfologi kupang putih (Corbula faba H.). 

 

Gambar 1. Kupang putih (Corbula faba H.) 

 Kupang putih (Corbula faba H.) merupakan salah satu jenis kerang yang 

termasuk dalam phylum mollusca. Jenis kupang ini berbentuk cembung lateral 

dan mempunyai cangkang dengan dua belahan serta engsel dorsal yang 

menutup daerah seluruh tubuh. Kupang putih (Corbula faba H.) ini mempunyai 

bentuk kaki seperti bagian tubuh lainnya, yaitu cembung lateral sehingga disebut 

pelecypoda kaki kapak. Panjang rumah kupang ini antara 1-2 cm dan lebarnya 

antara 5-12 mm. Tubuh kupang hanya menempati sebagian dari rumahnya, yaitu 

menempel pada tepi kulit dekat hinge ligament (Prayitno dan Susanto 2000 

dalam Savitri, 2011). 

 Kupang putih (Corbula faba H.) termasuk biota pantai, hidup menetap di 

dasar perairan berlumpur atau berpasir dan konsentrasi terbesar terdapat di 

muara-muara sungai. Kupang putih (Corbula faba H.) hidup menancap pada 
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lumpur sedalam lebih kurang 5 mm, dengan kedudukan tegak pada ujung 

kulitnya yang berbentuk oval. Bila air surut dan keadaannya menjadi dingin, 

kupang putih menancap lebih dalam pada lumpur dan sebaliknya. Dibandingkan 

dengan kupang merah, kupang putih lebih cepat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan setempat. Daya tahan hidup kupang putih di udara bebas lebih 

kurang 24 jam. Jika mati, kulit kupang putih ini tidak membuka, sehingga tidak 

meimbulkan bau. Pada udara bebas, kupang putih sedikit bergerak atau bahkan 

tidak bergerak. Jenis kupang putih ini seringkali disebut kupang beras (Prayitno 

dan Susanto 2000 dalam Savitri, 2011). 
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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini mengenai sebaran kandungan logam berat seng (Zn), 

merkuri (Hg) dan timah putih (Sn) pada air, sedimen dan kupang putih (Corbula 

faba H.). Penelitian dilaksanakan Tanggal 16-20 Agustus 2013 pada musim 

kemarau dengan musim angin muson timur dan bertempat di Muara Sungai 

Porong, Sidoarjo, Jawa timur.  

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Handika, 2013), mengenai 

konsentrasi logam berat seng (Zn) dan merkuri (Hg) pada air dan sedimen 

dilakukan Tanggal 28 Juli 2012 pada musim kemarau dengan musim angin 

muson timur. Pramana (2013), melakukan penelitian mengenai analisis 

konsentrasi logam berat merkuri (Hg) pada air, sedimen dan kupang putih 

(Corbula faba H.) yang dilakukan Tanggal 7 April 2013 dalam musim penghujan 

dengan musim angin muson barat dan bertempat di Muara Sungai Porong, 

Sidoarjo, Jawa timur. 

3.2 Teknik Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam data, yaitu 

data primer dan data sekunder, dimana data primer pengumpulannya dilakukan 

dengan cara mencatat hasil observasi dan dokumentasi, sedangkan data 

sekunder didapat dari literatur penunjang. 

3.2.1 Data Primer 

Sumber data yang bersifat langsung memberikan data terhadap 

pengumpul data disebut juga sumber data primer. Sumber data primer banyak 
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dilakukan pada kegiatan observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan 

pengamatan atas fenomena-fenomena yang diteliti (Sugiyono,2010). 

Observasi dilakukan dengan cara melakukan penentuan lokasi 

pengamatan serta melakukan pangambilan data parameter lingkungan (fisika 

dan kimia) dan logam berat. pengambilan data dilakukan secara insitu di lapang 

dan eksitu di laboratorium. Parameter lingkungan (fisika dan kimia) yang diukur 

secara insitu antara lain Suhu, Kecerahan, Kecepatan arus, DO, pH dan Salinitas 

dan yang diukur secara eksitu di laboratorium adalah TSS, BOD dan COD. 

Kandungan logam berat (Zn, Hg dan Sn) pada air, sedimen dan kupang putih 

(Corbula faba H.) diambil dengan sampel dan diukur secara eksitu di 

laboratorium. 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian dilakukan dengan mengambil 

gambar dari kondisi perairan tiap stasiun pengamatan, gambar dari setiap titik 

stasiun pengamatan, gambar dari alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian dan gambar dari setiap kegiatan penelitian. 

3.2.2  Data Sekunder 

 Pengumpulan sumber data sekunder lewat orang lain atau dokumen 

memberikan data secara tidak langsung terhadap pengumpul data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara (Sugiyono, 2010).  

 Data sekunder dalam penelitian didapat dari buku-buku tentang logam 

berat dan penelitian-penelitian pendahulu mengenai pengukuran logam berat 

yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan pembuatan laporan seperti 

jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi maupun didapat dari buku 

yang membahas tentang logam berat serta informasi yang diambil dari internet. 
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 Data sekunder juga berupa nilai baku mutu perairan yang didasarkan pada 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air 

Laut dan standar International Association of Dredging Companies (IADC) Tahun 

1997. Data kondisi umum daerah penelitian juga merupakan data sekunder yang 

didalamnya mencakup tentang keadaan geografis, iklim, topografi, dan keadaan 

penduduk. 

3.3 Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan pada penelitian di Muara Sungai Porong dan 

analisis di Laboratorium kualitas air, Perum Jasa Tirta I, Malang dapat dilihat 

pada Tabel 1 dab Tabel 2 di bawah ini.  

Tabel 1. Alat yang digunakan di lapang beserta fungsinya 

No Alat Lapang Fungsi 

1 Botol sampel Polyetilen Wadah sampel air 

2 
DO meter Thermometer 
Dekko 

Mengukur kadar oksigen perairan 

3 
Thermometer digital 
Deko 

Mengukur suhu perairan 

4 
Salinometer Pocket 
Refractometer Atago Mengukur salinitas perairan 

5 
pH meter Waterproof 
Oakion 

Mengukur pH perairan 

6 Washing bottle Wadah aquades 

7 Sechii disk Mengukur kecerahan perairan 

8 Kamera digital Canon Mendokumentasikan kegiatan penelitian 

9 Cool box Menyimpan sampel air  

10 GPSMAP 76CSx Garmin 
Menentukan titik koordinat lokasi 
pengamatan 

11 Ember  
Tempat larutan pengulangan dan composite 
sampling 

12 Pipet tetes Memindahkan larutan dalam skala kecil 

13 Beaker Glass Wadah air laut sementara 
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Tabel 2. Alat yang digunakan di laboratorium beserta fungsinya 

No Alat Laboratorium Fungsi 

1 Gelas ukur 1000 cc Mengukur takaran larutan 

2 Botol Sampel air Wadah sampel air 

3 Biuret Wadah larutan 

4 Statif Menyangga biuret 

5 Inkubator Menyimpanan dengan suhu ruang 20oC 

6 Timbangan digital Menimbang berat benda secara digital 

7 Hot plate Memanaskan sampel 

8 Cawan seng Wadah bahan yang akan dipanaskan 

9 Erlemeyer 500 cc Wadah larutan 

10 Pipet tetes Mengambil larutan dengan skala kecil 

11 Oven Memanaskan kertas saring 

12 UV Visibility 
Spektofotometri 

Melihat kandungan zat dengan menggukan 
panjang gelombang warna 

13 Labu destilasi 
Wadah atau tempat suatu campuran zat 
cair yang akan didistilasi 

14 Corong Memasukan larutan dalam wadah 

15 Labu pemisah Memisahkan larutan (misalnya polar dan 
non polar)  

16 Labu ukur Meletakkan sampel dalam skala besar 

17 Mortar Menghaluskan sedimen 

18 Alat penyaring dan 

kompresor udara 

Mensuplai kebutuhan udara yang akan 

digunakan oleh AAS, pada waktu 

pembakaran atom 

19 AAS (AA-6800) 

Mengukur konsentrasi logam berdasarkan 

pada penyerapan absorbsi radiasi oleh 

atom bebas 

 Bahan-bahan yang digunakan saat penelitian di Muara Sungai Porong dan 

analisis sampel di Laboratorium kualitas air, Perum Jasa Tirta I, Malang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Bahan yang digunakan pada penelitian beserta fungsinya 

No Bahan Fungsi 

1 Sampel air laut Sampel yang diukur kualitas airnya 

2 Aquades 
Mengkalibrasi dan mensterilisasi alat 
sebelum digunakan, atau sebagai larutan 
pengencer 

3 Kertas label Menandai botol sampel 

4 Tissu  Membersihkan alat setelah digunakan 

5 Kertas saring Whatman Menyaring sampel 

6 MgSO4 Larutan pengencer analisis BOD 

7 CaCl2 Larutan pengencer analisis BOD 

8 FeCl3 Larutan pengencer analisis BOD 

9 Buffer Phospat Larutan pengencer analisis BOD 

10 Larutan Seed 
Larutan pengencer yang berupa 
mikroorganisme yang ada didalam limbah 
organik 

11 Larutan standar  Larutan pembanding 

12 K2C2O7 Larutan pengencer COD 

13 H2SO4-AgSO4    Larutan pengencer COD 

14 Ferro ammonium sulfat Bahan campuran titrasi 

15 Indikator Ferroin 
indikator warna kuning kebiru kehijauan 
pada analisis COD 

16 Alkohol Larutan desinfektan 

17 NaSO4 Larutan pengencer 

18 HNO3 pekat Pengikat logam berat 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel 

 Stasiun pengambilan sampel air laut, sedimen dan kupang putih (Corbula 

faba H.) di Muara Sungai Porong dilakukan pengambilan sampel secara 

purposive sampling, dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) 

sebanyak lima stasiun pengambilan sampling (Tabel 4). Penentuan lokasi 
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pengambilan sampel ditentukan berdasarkan aliran air Muara Sungai Porong 

yang meliputi : bagian sungai, muara dan laut. Pengambilan sampel dilakukan 

dari arah laut ke Muara Sungai Porong (melawan aliran air) karena diasumsikan 

tidak terjadi pengambilan sampel air yang sama karena aliran sungai mengarah 

ke laut. Gambar 2 merupakan peta lokasi pengambilan sampel. 

Tabel 4. Titik koordinat stasiun pengambilan sampel di Muara Sungai Porong 

Stasiun 

Koordinat 
Tempat 

Lintang Bujur 

1 S : 7°34'14.59" E : 112°52'15.06" Muara Sungai Porong Selatan 

2 S : 7°33'52.12" E : 112°52'15.86" Muara Sungai Porong Utara 

3 S : 07°33’25.3’’ E : 112°52’87.7’’ Depan daratan atau pantai 

4 S : 7°34'9.02" E : 112°53'10.76" Depan Pulau Sarinah 

5 S : 07°34’57.5’’ E : 112°53’49.1’’ Laut Lepas 

 

 

Gambar 2. Lokasi pengambilan sampel yang terdiri dari lima stasiun di Muara 
Sungai Porong 
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 Stasiun 1 terletak di bagian Muara Sungai Porong sebelah kanan atau 

wilayah aliran sungai yang berbelok ke arah selatan Muara Sungai Porong 

dikarenakan terdapat berbagai aktifitas antropogenik seperti adanya 

penambangan pasir, pengurukan tanggul sungai, pengurukan untuk reklamasi 

pantai, masukan bahan-bahan organik, aktifitas kapal dan memancing. Di sekitar 

stasiun ini terdapat mangrove yang berdasarkan fungsinya mampu memfilter 

atau bahkan mendegradasi bahan-bahan organik sebelum dialirkan ke laut. 

Stasiun 1 juga digunakan untuk melihat sejauh mana pencemaran logam berat 

yang berasal dari Sungai Porong yang mengalir melalui sisi kanan Muara Sungai 

Porong. Gambar 3 di bawah ini merupakan titik lokasi Stasiun 1.  

 

Gambar 3. Titik lokasi Stasiun 1 

 Stasiun pengamatan 2 merupakan percabangan sebelah kiri dari Muara 

atau wilayah aliran sungai yang berbelok ke arah utara Muara Sungai Porong 

yang dipisahkan oleh ujung Pulau Sarinah untuk mengetahui adanya perbedaan 

konsentrasi logam berat, parameter fisika dan parameter kimia perairan yang 

dipengaruhi oleh aktifitas domestik seperti aktifitas kapal dan memancing dan 

limbah domestik dari pemukiman sekitar. Stasiun 2 juga digunakan untuk melihat 

sejauh mana pencemaran logam berat yang berasal dari Sungai Porong yang 
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mengalir melalui sisi kiri Muara Sungai Porong. Lebih jelasnya mengenai titik 

Stasiun 2 dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Titik lokasi Stasiun 2 

 Stasiun pengamatan 3 berada di depan daratan/pantai untuk mengetahui 

kondisi kualitas air yang dipengaruhi oleh proses-proses oseanografi dan limbah 

domestik dari kegiatan antropogenik. Stasiun 3 yang letaknya berada di depan 

daratan nantinya digunakan untuk mengetahui seberapa besar pencemaran yang 

berada pada pesisir muara sungai porong karena letaknya berada antara muara 

dan perairan terbuka. Titik Stasiun 3 dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini. 

 

Gambar 5. Titik lokasi Stasiun 3 
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 Stasiun pengamatan 4 berada di depan Pulau Sarinah untuk mengetahui 

bagaimana kondisi kualitas air yang dipengaruhi oleh aliran limbah domestik dari 

aliran Muara Sungai Porong dan pemukiman sekitar, serta masukan air dari 

muara-muara yang terhalang Pulau Sarinah. Letak stasiun 4 yang berada di 

ujung/didepan Pulau Sarinah digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

adanya pengaruh Pulau Sarinah yang banyak ditumbuhi tanaman mangrove 

terhadap kondisi sebaran logam berat dan pengaruhnya terhadap kualitas 

perairan akibat adanya aliran air dari Muara Sungai Porong yang terhalang Pulau 

Sarinah. Gambar 6 di bawah ini merupakan titik lokasi Stasiun 4. 

 

Gambar 6. Titik lokasi Stasiun 4 

 Stasiun pengamatan 5 berada di laut karena laut merupakan tempat 

bermuaranya semua sungai sehingga dapat diketahui bagaimana kualitas air 

akibat berbagai sumber pencemaran yang terakumulasi di laut. Stasiun 5 yang 

berada di Laut memungkinkan lokasi tersebut menjadi dumping site limbah 

pencemaran dari Muara Sungai Porong yang mengalir menuju laut serta pada 

lokasi ini juga banyak terdapat biota kupang putih (Corbula faba H.) yang paling 

melimpah. Fungsi stasiun pengamatan kelima juga digunakan sebagai baseline 

data yakni dengan menetapkan stasiun lima dengan perkiraan kondisi stasiun 
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pengamatan kelima masih bersih atau memiliki kondisi yang masih baik. Gambar 

7 di bawah ini merupakan titik lokasi Stasiun 5. 

 

Gambar 7. Titik lokasi Stasiun 5 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan data parameter logam berat dilakukan secara ex-situ dengan 

mengambil sampel air laut, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.). 

3.4.2.1 Air Laut 

 Pengambilan sampel air laut dilakukan secara komposit untuk 

mendapatkan perwakilan sampel pada tiap pengulangan yang diambil. Tahapan 

yang dilakukan untuk mendapatkan sampel air laut adalah persiapan sampling 

yaitu mencuci dan labeling botol polyetilen, pengambilan sampel dan 

pengawetan sampel. 

 Pertama dilakukan persiapan sampling yaitu disiapkan botol polyetilen 

yang akan digunakan dalam pengambilan sampel air laut kemudian dicuci 

dengan menggunakan sabun agar bersih dan kotorannya hilang lalu dikeringkan. 

Setelah kering, dimasukkan aquades untuk mensterilkan botol polyetilen. Setelah 

itu, botol polyetilen dikeringkan kemudian ditutup dan diberi label dengan 

menggunakan kertas label. 
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 Botol polyetilen yang digunakan terdiri dari 3 botol polyetilen 500 ml untuk 

pengulangan dan 1 botol polyetilen 1 liter untuk komposit. 3 botol polyetilen yang 

berukuran 500 ml digunakan untuk melakukan pengambilan sampel air dengan 

selang waktu berbeda yang nantinya akan dijadikan satu pada botol polyetilen 1 

liter dan air yang berada pada botol 1 liter nantinya akan menjadi sampel air yang 

akan dianalisis. Misalkan untuk stasiun 1, untuk pengulangan, botol polyetilen 

pertama diberi label 1A, botol polyetilen kedua diberi label 1B, botol polyetilen 

ketiga diberi label 1C dan untuk botol polyetilen sebagai wadah komposit diberi 

label 1K dan botol yang diberi label 1K akan menjadi sampel air pada stasiun 1. 

 Langkah-langkah pengambilan sampel air laut yaitu dibilas botol polyetilen 

500 ml dengan air lokal. Kemudian botol polyetilen dimasukkan ke dalam 

perairan ± 5 cm dengan ketentuan semua bagian botol terendam air dan dalam 

keadaan tertutup kemudian dibuka tutup botol di dalam perairan dan diisi dengan 

air lokal hingga penuh, lalu ditutup botol polyetilen di dalam perairan. Ditunggu 10 

menit lalu dilakukan pengambilan sampel kedua dan seterusnya. Setelah 

diperoleh tiga sampel air laut, maka ketiga sampel dimasukkan ke dalam ember 

5 liter dan dikomposit dengan menggunakan botol polyetilen 1 liter. 

 Setelah diperoleh sampel air laut, sampel dimasukkan ke dalam cool box 

dan diberi es balok karena diasumsikan dengan pemberian es balok ini dapat 

menginkubasi plankton yang terdapat di dalamnya agar tidak bermetabolisme 

dan nilai kandungan organiknya tetap stabil. Selanjutnya dilakukan pengamatan 

secara visual terhadap kondisi perairan dan dicatat hasilnya. Pengambilan 

sampel air laut ini dilakukan dengan prosedur yang sama pada setiap lokasi 

stasiun pengamatan.  
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3.4.2.2 Sedimen 

 Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sampel sedimen adalah 

persiapan alat dan bahan dan pengambilan sampel. Pertama disiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk pengambilan sampel sedimen permukaan. 

Kemudian diberi label kantong plastik 1 kg dengan menggunakan kertas label. 

Misalkan untuk stasiun 1 adalah Sedimen S1, untuk stasiun 2 adalah Sedimen 

S2 dan seterusnya. 

 Pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan menggunakan Ekman 

Grab. Sampel sedimen yang diambil merupakan sedimen permukaan. 

Kedalaman pengambilan sampling ±30 cm dari permukaan sedimen. Langkah-

langkah pengambilan sampel sedimen yaitu disiapkan ekman grab lengkap 

dengan tali serta mesenggernya. Lalu dibuka katup bawah ekman grab dan 

kaitkan kawat katup pada tuas yang ada di bagian atas ekman grab. Selanjutnya 

dimasukkan ekman grab perlahan dalam air sampai di dasar perairan. Lalu 

dilepaskan mesenggernya dan katup ekman grab akan tertutup. Diangkat ekman 

grab ke permukaan secara perlahan dan dikeluarkan sedimen melalui katup atas 

di nampan. Kemudian diambil sedimen pada bagian yang tidak bersentuhan 

dengan dinding grab dikarenakan alat tersebut yang terbuat dari logam yang 

nantinya akan menimbulkan hasil analisis yang tidak sesuai dengan kondisi 

sebenarnya yang ditimbulkan kontaminasi dari alat tersebut. Sedimen diambil 

dengan sendok plastik dan dimasukkan ke kantong plastik sesuai dengan 

labelnya sebanyak ± 500 gram dan diikat dengan karet gelang dan sampel 

disimpan di dalam cool box. Pengambilan sampel sedimen ini dilakukan dengan 

prosedur yang sama pada setiap lokasi stasiun pengamatan.  
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3.4.2.3 Kupang Putih (Corbula faba H.) 

 Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sampel kupang putih 

(Corbula faba H.) adalah persiapan alat dan bahan dan pengambilan sampel. 

Pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan 

sampel kupang putih (Corbula faba H.) yaitu jaring dan kantong plastik. 

Kemudian diberi label kantong plastik dengan menggunakan kertas label. 

Misalkan untuk stasiun 1 adalah Kupang S1, untuk stasiun 2 adalah Kupang S2 

dan seterusnya. 

 Pengambilan sampel kupang putih (Corbula faba H.) dilakukan dengan 

menggunakan jaring. Langkah-langkah pengambilan sampel kupang putih 

(Corbula faba H.) yaitu jaring dimasukkan ke dasar perairan kemudian 

dipisahkan dengan sedimen. Kupang putih (Corbula faba H.) yang tersaring 

dimasukkan ke kantong plastik sesuai dengan labelnya dan direkatkan klipnya 

dan disimpan dalam cool box. Pengambilan sampel kupang ini dilakukan dengan 

prosedur yang sama pada setiap lokasi stasiun pengamatan.  

3.4.2.4 Parameter Lingkungan dan Logam Berat 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel air laut, 

sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.) untuk melihat seberapa besar 

konsentrasi kandungan logam berat Zn, Hg dan Sn dari setiap Stasiun untuk 

melihat sebaran kandungan logam berat di Muara Sungai Porong. 

 Pengukuran kondisi parameter fisika dan kimia perairan juga dilakukan 

dengan mengukur suhu, kecerahan, TSS, DO, BOD, COD, salinitas, pH dan 

kecepatan arus yang nantinya akan digunakan sebagai data pendukung 

penelitian. Parameter fisika dan kimia perairan tersebut dilakukan pengukuran 

secara langsung maupun secara tidak langsung di lapang dan di laboratorium. 

Parameter dan metode dapat dilihat pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Parameter dan metode pengukuran 

No Parameter Satuan Metode Alat Keterangan 

Parameter Fisika dan Kimia Perairan 

1 Suhu oC Pemuaian Termometer Hg Insitu 

2 Kecerahan M Pemantulan Secchi disk Insitu 

3 TSS mg/L APHA.2540 D-2005 
Timbangan 

analitik 
Eksitu 

4 Salinitas Ppt Konduktometri 

Salinometer 
Pocket 

Refractometer 
Atago 

Insitu 

5 BOD mg/L APHA.5210 B-1998 
DO meter 

Digital HACH 
sens ION6 

Eksitu 

6 COD mg/L 
QI/LKA/19 

(Spektofotometri) 
UV Visibility 

Spektofotometri 
Eksitu 

7 pH pH Potensiometri 
pH meter 

Waterproof 
Oakion 

In-situ 

8 DO mg/L 
QI/LKA/02 

(Elektrometri) 

DO meter 
Digital HACH 

sens ION6 
Insitu 

9 
Kecepatan 
arus 

m/s - Current meter Insitu 

Parameter Logam Berat 

1 Zn mg/L APHA.3111 B-2005 AAS (AA-6800) Eksitu 

2 Hg mg/L QI/LKA/56 (HVG) AAS (AA-6800) Eksitu 

3 Sn mg/L APHA.3111 B-2005 AAS (AA-6800) Eksitu 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kandungan Logam Berat 

 Perhitungan Konsentrasi Logam Berat Pada Sampel Air 

Konsentrasi logam berat pada sampel air dapat ditentukan atau dihitung 

secara langsung. Pengukuran logam berat menggunakan Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS). Nilai absorbansi yang terbentuk dan telah masuk ke dalam 
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komputer akan dapat dihitung dengan kurva konsentrasi dan rumus sebagai 

berikut : 

 

 (Lab Kualitas Air, 2010). 

 Perhitungan Konsentrasi Logam Berat Pada Sampel Sedimen 

 Konsentrasi logam berat pada sampel sedimen dapat ditentukan atau 

dihitung secara langsung. Pengukuran logam berat menggunakan Atomic 

Absorption Spectroscopy (AAS). Nilai absorbansi yang terbentuk dan telah 

masuk ke dalam komputer akan dapat dihitung dengan kurva konsentrasi dan 

rumus sebagai berikut : 

 

(Lab Kualitas Air, 2010). 

 Perhitungan Konsentrasi Logam Berat Pada Sampel Kupang Putih 

Konsentrasi logam berat pada sampel kupang putih dapat ditentukan atau 

dihitung secara langsung. Pengukuran logam berat menggunakan Atomic 

Absorption Spectroscopy (AAS). Nilai absorbansi yang terbentuk dan telah 

masuk ke dalam komputer akan dapat dihitung dengan kurva konsentrasi dan 

rumus sebagai berikut : 

 

(Lab Kualitas Air, 2010). 
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3.5.2 Perbandingan Dengan Baku Mutu  

 Data yang diperoleh dari hasil pengukuran parameter fisika dan kimia 

perairan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan membandingkan data hasil 

yang didapat dengan referensi yang ada dan standar baku mutu air laut 

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Lampiran 

II tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air untuk Wisata Bahari dan 

Lampiran III tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air untuk Biota Laut yang 

digunakan untuk melihat kondisi perairan secara umum. Hasil pembandingan 

tersebut selanjutnya digunakan untuk penarikan kesimpulan mengenai kondisi 

kualitatif di Muara Sungai Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  

 Data logam berat yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan 

untuk mengetahui tingkat pencemaran logam berat yang ada di Muara Sungai 

Porong, maka data yang diperoleh dari hasil pengukuran logam berat selanjutnya 

dibandingkan dengan tabel standar baku mutu perairan berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Lampiran II tentang Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air untuk Wisata Bahari dan konsentrasi logam berat 

pada kupang putih (Corbula faba H.) menggunakan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Lampiran III tentang Pedoman Penentuan 

Status Mutu Air untuk Biota Laut dan nilai konsentrasi logam berat pada sedimen 

dibandingkan dengan standar International Association of Dredging Companies 

(IADC) Tahun 1997. 

3.5.3 Analisis Clustering 

 Analisis cluster data yang bersifat kuantitatif maupun deskriptif dengan 

metode Agglomerative untuk mengidentifikasi sekelompok obyek yang 

mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dilihat dengan jelas. 

Klasifikasi  bertingkat hasil analisis ini selanjutnya disajikan dalam diagram dua 
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dimensi, yang dikenal dengan dendrogram, yang menggambarkan 

penggabungan yang dibuat bertahap (Purwantoro et al, 2005). 

 Penggunaan analisis clustering dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengelompokkan parameter lingkungan (fisika dan kimia) pada masing-masing 

stasiun pengamatan yang digunakan untuk melihat kesamaan karakteristik dari 

stasiun pengamatan, lalu mengelompokkan kandungan logam berat pada air, 

sedimen dan kupang putih pada masing-masing stasiun pengamatan yang 

digunakan untuk melihat kesamaan karakteristik dari stasiun pengamatan dan 

yang ketiga mengelompokkan antara parameter fisika kima dan kandungan 

logam berat pada masing-masing stasiun pengamatan yang digunakan untuk 

melihat kesamaan karakteristik dari stasiun pengamatan. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Menurut Pemkab Sidoarjo (2012), Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu 

penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami 

perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada 

di wilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan 

menengah yang dapat dikemas serta dikelola  dengan baik dan terarah. Berbagai 

potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka 

dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah 

strategis bagi pengembangan perekonomian regional.  Kabupaten Sidoarjo 

beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau pada bulan Juni sampai 

bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei. 

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112.5o-112.9o E dan antara 7.3o-7.5o S. 

Batas-batas wilayah kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara   : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik 

Sebelah selatan  : Kabupaten Pasuruan 

Sebelah timur   : Selat Madura 

Sebelah barat   : Kabupaten Mojokerto 

 Kabupaten Sidoarjo yang beribukota di Sidoarjo memiliki luas wilayah 

714.243 km2 yang terbagi dalam 353 Kelurahan/Desa dan 18 Kecamatan, Yaitu 

Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan 

Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, 

Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan 

Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, 

Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati dan Kecamatan 
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Sukodono. Kecamatan yang memiliki daerah terluas adalah Kecamatan Jabon 

yaitu sekitar 80.998 km2 sedangkan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan 

Gedangan yaitu sekitar 24.058 km2 (BPS Jatim, 2013). Peta wilayah Kabupaten 

Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini. 

 

Gambar 8. Peta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 
(Sumber : Pemkab.Sidoarjo, 2012) 

 Kabupaten Sidoarjo memiliki dataran delta dengan ketinggian antara 0-3 

meter dari permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 19.006 Ha, 

meliputi 29,99% wilayah yang merupakan daerah pertambakkan yang berada di 

wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan 

ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, 

perdagangan dan pemerintahan dengan cakupan wilayah sebesar 40,81%. 

Wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut 

merupakan daerah pertanian dengan cakupan wilayah sebesar 29,20%. 

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Sungai Surabaya 
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dan Sungai Porong yang merupakan cabang dari Sungai Brantas yang berhulu di 

kabupaten Malang (Pemkab Sidoarjo, 2012). 

 Sungai Porong atau Kali Porong mempunyai panjang 51 km, berhulu di 

Kota Mojokerto, bagian hilirnya merupakan perbatasan Kota Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan, mengalir ke arah timur dan bermuara di Selat Madura 

(Riyadi et al, 2009). Secara geografis, Sungai Porong terletak antara 112,50-

112,90 BT dan 7,30-7,50 LS. Sungai ini juga merupakan batas Kabupaten 

Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Kondisi geologi lembah Kali Porong berisi 

piedmonte batu karang vulkanis seperti grumosol, latosol, mediteran dan alluvial 

(Harnanto, 2011). 

 Sungai Porong dibangun tahun 1800 oleh Pemerintah Belanda sebagai 

pengendali banjir untuk induk Sungai Brantas, yang berada di Mojokerto. 

Pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo dilakukan 

khususnya di musim penghujan atau saat debit air Kali Brantas melebihi ambang 

batas yang membahayakan Surabaya (Abida, 2010). Menurut (BLH Kab. 

Sidoarjo (2012) dalam Handika (2013), banyak terdapat berbagai kegiatan 

industri yang ada di sekitar Kabupaten Sidoarjo dengan berbagai jenis yang 

beragam seperti makanan, pupuk, rokok, barang-barang stainless stell, berbagai 

komponen dari logam, alat-alat rumah tangga, elektronik, plastik, alat-alat 

kedokteran, bahan kimia, kemasan plastik, TV, pita kaset, radio, cat, material 

coating dan sebagainya. 

 Selain sebagai pengendali banjir untuk Sungai Brantas dan kawasan 

industri, areal lahan di sekitar Sungai Porong juga digunakan sebagai kawasan 

pertanian, pemukiman penduduk, kawasan transportasi masyarakat dan di 

bagian hilir banyak lahan yang digunakan sebagai pertambakan dan 

pertambangan pasir sehingga dari kegiatan tersebut diduga mengakibatkan 

pencemaran. Selain dari berbagai kegiatan yang berasal dari Sungai Porong 



 

 
 

38 
 

terjadi juga pencemaran yang berasal dari Sungai Brantas antara lain berasal 

dari limbah industri, limbah domestik dan air buangan dari saluran irigasi dan 

drainasi. Pada DAS Brantas bagian hulu sumber pencemaran yang utama 

berasal dari limbah domestik (rumah tangga dan pertanian/alami) (Handayani et 

al, 2001). 

 Pada akhir bulan Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas di lokasi 

pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, 

Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya 

beberapa kawasan di sekitar Kecamatan Porong. Solusi dari masalah semburan 

lumpur panas ini adalah dibuangnya lumpur panas tersebut ke Sungai Porong, 

yang secara langsung menambah jumlah sedimen yang mengalir di Sungai 

Porong yang dapat mempengaruhi morfologi Muara Sungai Porong (Riyadi et al, 

2009).  

4.2 Parameter Perairan 

Hasil pengukuran kualitas air terdiri dari parameter fisika dan kimia di 

Muara Sungai Porong. Pengukuran parameter dilakukan secara in-situ di lapang 

dan ex-situ di laboratorium. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya 

dibandingkan dengan nilai standar baku mutu perairan berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut 

lampiran II untuk Wisata Bahari dan Lampiran III untuk Biota Laut. Hasil 

pengukuran parameter lingkungan yang didapatkan menggambarkan kondisi 

kualitas perairan dari Muara Sungai Porong. Perbandingan hasil pengukuran 

dengan baku mutu perairan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil pengukuran kualitas air dan perbandingan dengan baku mutu perairan berdasarkan KEPMENLH no. 51 tahun 2004 
lampiran II (Wisata Bahari) dan III (Biota Laut) 

Stasiun 

Lokasi 

Parameter Fisika Parameter kimia 

Suhu (°C) TSS (mg/L) 
Kecerahan 

(m) 
Kecepatan 
Arus (m/s) 

Salinitas (
o
/oo) pH DO (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) 

1 33,13* 31,6 0,58 0,2 6 8,2 5,4 8 15,91 

2 32,17 45 0,57 0,1 8,33 7,6 12,73 8,55 23,27* 

3 30,97 104,5* 0,24 0,1 33 8,79* 9,77 15,1 43,43* 

4 31,07 63* 0,71 0,1 33 8,83* 9,5 13,98 38,14* 

5 31,03 167,6* 0,28 0,3 21,67 6,81 5 21,35* 77,51* 

Rata-rata 31,67 82,34 0,48 0,17 20,4 8,41 8,48 13,4 39,65 

Baku Mutu Lampiran  II 
(Wisata Bahari) 

28-32 
(Alami)(c) 

20 >6(b) -(f) 
32–34 o/oo 

(Alami)(a)(e) 
7-8,5 

(d)
 

>5 10 <20(f)(g) 

Baku Mutu Lampiran III 
(Biota Laut) 

28-32 
(Alami)(c) 

80 >3->5(b) -(f) 
s/d 34 o/oo 

(Alami)(a)(e) 
7-8,5 

(d) 
>5 20 <20(f)(g) 

Keterangan : 
*   Diatas baku mutu perairan. 
a.  Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim). 
b.  Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10%kedalaman euphotic. 
c.  Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <20C dari suhu alami. 
d.  Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <0,2 satuan pH. 
e.  Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <5% salinitas rata-rata musiman. 
f.  Tidak termasuk di dalam KEPMENLH no. 51 tahun 2004 lampiran II dan III. 
g.  Referensi lain: Menurut Effendi (2003), nilai COD pada perairan tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan perairan 

yang tercemar dapat lebih dari 200 mg/L.
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4.3 Hasil Pengukuran Parameter Fisika 

4.3.1 Suhu 

 Suhu pada perairan Muara Sungai Porong dilakukan secara tiga kali 

pengulangan dengan selang waktu 10 menit tiap pengukuran. Hasil pengukuran 

didapatkan nilai suhu pada stasiun 1 yang berlokasi di Muara Sungai sisi selatan 

didapatkan niliai suhu sebesar 33,130C dengan standar deviasi 0,65, stasiun 2 

yang berlokasi di Muara Sungai sisi utara didapatkan niliai suhu sebesar sebesar 

32,170C dengan standar deviasi 0,60. Stasiun 3 yang berlokasi di dekat 

daratan/pantai didapat nilai suhu sebesar 30,970C dengan standar deviasi 0,37. 

Stasiun 4 didapat nilai sebesar 31,070C dengan standar deviasi 0,83 yang 

berlokasi di depan Pulau Sarinah dan stasiun 5 yang berada di laut didapatkan 

nilai suhu sebesar 31,030C dengan standar deviasi 0,32. Grafik pengukuran suhu 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik pengukuran suhu 

 Hasil pengukuran suhu menunjukkan bahwa suhu di perairan Muara 

Sungai Porong berkisar antara 30-330C dengan rata-rata suhu pada perairan 

Muara Sungai Porong sebesar 31,670C. Grafik suhu pada Gambar 9 
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menunjukkan suhu tertinggi terletak di stasiun 1 sebesar 33,130C. Hal ini 

dikarenakan saat pengukuran suhu perairan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, 

dimana waktu tersebut merupakan waktu optimal dari penyinaran sinar matahari 

secara maksimum. Suhu terendah terjadi di stasiun 3 yaitu sebesar 30.97ºC 

karena pengukuran suhu dilaksanakan pada pagi hari yaitu sekitar pukul 08.00 

WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu penyinaran matahari belum terlalu 

optimal sehingga mengakibatkan nilai hasil pengukuran yang rendah. Menurut 

Massinai et al (2013), suhu udara permukaan bersifat dinamis dan sangat di 

pengaruhi oleh unsur-unsur cuaca seperti curah hujan, tekanan udara, 

kelembaban udara, kecepatan udara dan intensitas radiasi matahari. 

 Selain dari penyinaran matahari yang mengakibatkan tingginya nilai 

pengukuran suhu, tetapi dapat juga dilihat dari letak stasiun 1 yang masih berada 

pada lokasi sungai dengan kondisi sungai yang lebar sehingga memungkinkan 

suhu meningkat relatif tinggi. Menurut Rahayu et al (2009), sungai yang lebar 

dan dangkal akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak sehingga suhu air 

sungai meningkat. Rendahnya nilai suhu pada stasiun 3 juga dikarenakan saat 

pengukuran kondisi perairan dalam keadaan mulai terjadi pasang air sehingga 

mengakibatkan peningkatan arus yang lebih cepat mengakibatkan kondisi 

perairan menjadi tidak stabil dan membuat suhu menjadi lebih rendah karena 

kurang optimalnya penyinaran oleh sinar matahari akibat dari pergerakan massa 

air.   

 Suhu juga dapat mempengaruhi proses kelarutan logam berat yang masuk 

ke dalam perairan. Menurut Palar (2004), kenaikan suhu akan mengurangi 

adsorpsi senyawa logam berat pada partikulat. Suhu air yang lebih dingin akan 

meningkatkan adsorpsi logam berat ke partikulat untuk mengendap di dasar. 

Saat suhu air naik, senyawa logam berat akan melarut di air karena penurunan 

laju adsorpsi ke dalam partikulat. Logam yang memiliki kelarutan yang kecil akan 
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ditemukan di permukaan air selanjutnya dengan perpindahan dan waktu tertentu 

akan mengendap hingga ke dasar, artinya logam tersebut hanya akan berada di 

dekat permukaan air dalam waktu yang sesaat saja dan kemudian mengendap 

lagi. 

 Suhu perairan secara umum tergolong normal yakni berkisar antara 310C-

330C. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 

2004 lampiran II untuk wisata bahari dan lampiran III tentang baku mutu air laut 

untuk biota laut menyebutkan bahwa suhu perairan berkisar antara 28oC-32oC.  

Apabila dibandingkan maka suhu perairan masih dalam batas nilai toleransi baku 

mutu perairan. Dikarenakan masih memiliki kondisi perairan yang baik maka 

perairan Muara Sungai Porong masih baik digunakan oleh biota perairan untuk 

tinggal dan hidup. 

4.3.2 TSS (Total Suspended Solid) 

 Konsentrasi TSS (Total Suspended Solid) di Muara Sungai Porong pada 

setelah dilakukan pengukuran didapatkan nilai TSS pada stasiun 1 di Muara 

Sungai Porong sisi selatan sebesar 31,6 mg/L. Stasiun 2 di Muara Sungai 

Porong sisi utara sebesar 45 mg/L. Stasiun 3 di depan daratan/pantai sebesar 

104,5 mg/L. Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah sebesar 63 mg/L. Stasiun 5 di 

Laut sebesar 167,6 mg/L. Hasil pengukuran TSS menunjukkan bahwa nilai TSS 

di perairan Muara Sungai Porong berkisar antara 31-167 mg/L dengan nilai rata-

rata TSS pada perairan Muara Sungai Porong sebesar 82,34 mg/L. Grafik 

pengukuran TSS dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Grafik pengukuran TSS 

Grafik TSS pada Gambar 10 menunjukkan konsentrasi TSS tertinggi 

terletak di stasiun 5 yaitu sebesar 167.6 mg/L dikarenakan pengukuran dilakukan 

pada saat surut, dimana pergerakan massa air dari muara sungai keluar menuju 

laut dengan pergerakan massa aliran air yang besar sehingga massa air dari 

sungai akan terakumulasi di laut dalam jumlah yang sangat besar. Akibat adanya 

pergerakan massa aliran air mengakibatkan sedimen tersuspensi akan 

tercampur atau mengalami pengadukan kembali dalam badan air dan akhirnya 

akan terakumulasi di laut dalam jumlah yang besar. Menurut Kaharuddin (1994) 

dalam Chaerani (2011), pengaruh aktifitas pasang surut di daerah muara sungai 

sangat besar karena pasut bukan hanya merubah paras laut dengan merubah 

kedalamannya, melainkan dapat pula sebagai pembangkit arus yang dapat 

mentransport sedimen. Selain itu pasut juga berperan terhadap proses-proses di 

pantai, seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Pasang naik akan 

menimbulkan gelombang laut dimana sedimen akan menyebar di dekat pantai, 

sedangkan bila air laut surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah 

laut lepas. 
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TSS terendah berada di stasiun 1 yakni sebesar 31.6 mg/L dikarenakan 

stasiun ini merupakan daerah muara sehingga ketika pengukuran dilakukan 

dalam keadaan surut, massa air dari sungai keluar menuju laut sehingga 

pengadukan sedimen tersuspensi yang ada di estuari sedikit. Keberadaan 

tanaman mangrove yang berada pada sekitar sungai diduga dapat menangkap 

partikel tersuspensi yang mengalir menuju laut. Tanaman mangrove memiliki 

salah satu fungsi ekologis yakni memiliki struktur akar yang berfungsi untuk 

menahan sedimen. Menurut Dahuri (2008), salah satu fungsi mangrove secara 

ekologis adalah sebagai perangkap sedimen melalui akarnya. 

Padatan tersuspensi total juga merupakan salah satu unsur material  dalam 

sedimen selain batuan, material biologi, endapan zat kimia, kumpulan debu dan 

partikel sampah, tumbuhan, material daun, logam berat dan unsur jejak (Bent  et 

al, 2001 dalam Helfinalis et al, 2012). 

Secara rata-rata nila TSS pada perairan Muara Sungai Porong sebesar 

277,62 mg/L, jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II untuk wisata bahari dan lampiran III 

tentang baku mutu air laut untuk biota laut maka perairan Muara Sungai Porong 

melebihi nilai baku mutu perairan dikarenakan baku mutu perairan pada 

umumnya yang hanya sebesar 20-80 mg/L.  

4.3.3 Kecerahan 

Pengukuran kecerahan di Muara Sungai Porong dilakukan secara tiga kali 

pengulangan dengan selang waktu 10 menit tiap pengukuran. Hasil pengukuran 

didapatkan nilai kecerahan pada stasiun 1 di Muara Sungai Porong sisi selatan 

memiliki kecerahan 0,58 m dengan standar deviasi 0,07. Stasiun 2 di Muara 

Sungai Porong sisi utara memiliki kecerahan 0,57 m dengan standar deviasi 

0,02. Stasiun 3 di depan daratan/pantai memiliki kecerahan 0,24 m dengan 
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standar deviasi 0,03. Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah memiliki kecerahan 0,71 

m dengan standar deviasi 0,12. Stasiun 5 di laut memiliki kecerahan sebesar 

0,28 m dengan standar deviasi 0,05. Hasil pengukuran kecerahan menunjukkan 

bahwa kecerahan di perairan Muara Sungai Porong berkisar antara dengan rata-

rata 0,24-0,71 m dengan rata-rata kecerahan pada perairan Muara Sungai 

Porong sebesar 0,48 m. Adapun nilai kecerahan pada setiap stasiun dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Grafik pengukuran kecerahan 

Berdasarkan grafik pada Gambar 11 menunjukkan pengukuran kecerahan  

didapatkan bahwa nilai kecerahan tertinggi berada di stasiun 4 yaitu sebesar 

0,71 m dikarenakan letak stasiun ini agak jauh dari tepi perairan dan padatan 

tersuspensi diduga  tidak terlalu banyak dan dilihat dari nilai padatan tersuspensi 

pada stasiun 4 yang relatif lebih rendah. Selain itu pada pengukuran kecerahan 

dilakukan pada pukul 10.30 WIB dan kondisi cuaca sangat cerah sehingga 

cahaya matahari lebih optimal penyinarannya. Kandungan padatan tersuspensi 

total di kolom air juga mempengaruhi penetrasi cahaya matahari di perairan. 

Konsentrasi padatan tersuspensi total air laut yang rendah menyebabkan daya 



 

 
 

46 
 

tembus sinar matahari lebih besar dan sebaliknya apabila konsentrasinya tinggi 

maka penetrasi cahaya tidak jauh menembus kolom air laut (Dunton et al, 2003 

dalam Helfinalis et al, 2011). 

 Kecerahan terendah terjadi di stasiun 3 yaitu sebesar 0,24 m karena 

stasiun ini terletak pada depan daratan/pantai sehingga terdapat proses transfer 

sedimen akibat adanya arus dari laut ke pantai dan kondisi perairan yang 

dangkal mengakibatkan sedimen pada dasar perairan mudah teraduk dan 

menyebabkan kekeruhan pada perairan. Pengukuran kecerahan juga dilakukan 

pada pukul 08.00 WIB yang membuat penyinaran dari matahari belum optimal 

dan kedalaman perairan yang dangkal sehingga intensitas cahaya yang masuk 

juga terbatas dan sedimen yang cenderung berlumpur mengakibatkan cahaya 

sulit masuk ke dalam air. Menurut Hutabarat dan Evans (1985), tingginya nilai 

kekeruhan di perairan dekat pantai mengakibatkan penetrasi cahaya akan 

berkurang.  

 Menurut Setiapermana et al (1980) dalam Tarigan (2009), Kecerahan air 

laut sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas matahari dan juga tergantung 

pada besarnya suspensi terlarut di dalam kolom air seperti lumpur dan tanah liat 

atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air, dapat berupa komponen hidup 

(biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati 

(abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. Sebaran zat padat 

tersuspensi di laut antara lain dipengaruhi oleh masukan yang berasal dari darat 

melalui aliran sungai, ataupun dari udara dan perpindahan karena resuspensi 

endapan akibat pengikisan dan mempengaruhi kecerahan air laut. 

 Secara keseluruhan nilai kecerahan pada perairan Muara Sungai Porong 

berkisar antara 0,24-0,71 m, jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II untuk wisata bahari 

dan lampiran III tentang baku mutu air laut untuk biota laut maka perairan Muara 
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Sungai Porong berada dibawah nilai baku mutu perairan dikarenakan baku mutu 

perairan pada umumnya sebesar >3->6 m. 

4.3.4 Kecepatan Arus 

 Pengukuran kecepatan arus di Muara Sungai Porong dilakukan secara tiga 

kali pengulangan dengan selang waktu 10 menit tiap pengukuran. Hasil 

pengukuran didapatkan hasil pengukuran kecepatan arus yang menunjukkan 

bahwa nilai kecepatan arus berkisar antara 0,1-0,3 m/s. Grafik pengukuran 

kecepatan arus dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Grafik pengukuran kecepatan arus 

 Berdasarkan grafik pengukuran kecepatan arus diketahui bahwa nilai 

pengukuran pada stasiun 1 di Muara Sungai Porong sisi selatan sebesar 0,2 m/s. 

Stasiun 2 di Muara Sungai Porong sisi utara sebesar 0,1 m/s. Stasiun 3 di depan 

daratan/pantai sebesar 0,1 m/s. Nilai standar deviasi pada stasiun 1,2 dan 3 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 0. Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah 

sebesar 0,1 m/s. Stasiun 5 di Laut sebesar 0,3 m/s. Nilai standar deviasi pada 

stasiun 4 dan 5 memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,05. Rata-rata kecepatan 

arus pada perairan Muara Sungai Porong sebesar 0,17 m/s.  
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 Nilai kecepatan arus tertinggi berada di stasiun 5 yaitu sebesar 0.3 m/s 

karena stasiun ini merupakan lautan lepas sehingga memiliki tekanan air, 

salinitas dan densitas yang lebih besar dibandingkan dengan stasiun-stasiun lain 

yang berpengaruh pada kecepatan arus. Kecepatan arus terendah terjadi di 

stasiun 2, stasiun 3 dan stasiun 4 yakni sebesar 0.1 m/s. Hal ini disebabkan 

karena stasiun 2 terletak pada percabangan Muara Sungai Porong sebelah 

selatan yang berdekatan dengan stasiun 3 yang terletak di depan daratan/pantai 

yang memiliki kedalaman dangkal sehingga kecepatan arusnya pun kecil. 

Stasiun 4 letaknya berada di ujung Pulau Sarinah yang mengakibatkan perairan 

tersebut terlindung dan mengakibatkan arus pada daerah tersebut relatif lebih 

kecil. Peranan arus di suatu perairan sangat penting yaitu membawa massa air 

beserta partikel-partikel yang dikandungnya bergerak dari suatu tempat ke 

tempat lainnya yang mempunyai pola tertentu yang dapat dipelajari (Sanusi et al, 

2005).  

 Arus yang kuat juga memungkinkan terjadinya resuspensi dan desolusi 

logam berat dari sedimen ke dalam kolom air (Anindita, 2002). Menurut Gultom 

et al (2011), Pola arus mempengaruhi keberadaan logam berat dalam air karena 

arus perairan dapat menyebabkan logam berat yang terlarut dalam air dari 

permukaan kesegala arah. 

4.4 Hasil Pengukuran Parameter Kimia 

4.4.1 Salinitas 

 Pengukuran salinitas di Muara Sungai Porong dilakukan secara tiga kali 

pengulangan dengan selang waktu 10 menit tiap pengukuran. Hasil pengukuran 

salinitas menunjukkan bahwa salinitas di perairan Muara Sungai Porong berkisar 

antara 6-22 ppt dengan nilai pada stasiun 1 adalah sebesar 6 ppt dengan 

standar deviasi 0. Stasiun 2 sebesar 8.33 ppt dengan standar deviasi 0,57. 
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Stasiun 3 sebesar 33 ppt dengan standar deviasi 0. Stasiun 4 sebesar 33 ppt 

dengan standar deviasi 0 dan stasiun 5 sebesar 21.67 ppt dengan standar 

deviasi 0,57. Rata-rata salinitas pada perairan Muara Sungai Porong sebesar 

20,4 ppt. Grafik rata-rata dari pengukuran salinitas dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Grafik pengukuran salinitas 

 Berdasarkan grafik pengukuran salinitas pada Gambar 13 diketahui bahwa 

nilai konsentrasi salinitas tertinggi berada di stasiun 3 dan stasiun 4 yaitu sebesar 

33 ppt karena kondisi perairan saat dilakukan pengukuran adalah ketika terjadi 

pasang sehingga aliran air di estuari lebih dominan air laut yang bersalinitas 

tinggi dari pada air tawar yang berasal dari sungai yang memiliki salinitas lebih 

rendah. Pasang air membuat aliran air mengalir dari laut menuju estuari, 

sehingga dalam proses inilah aliran air ini melewati stasiun 3 dan 4 sehingga 

kedua stasiun ini bersalinitas tinggi. Stasiun 1 terletak di estuari yang banyak 

terkandung air tawar. Aliran air dari sungai menyebabkan rendahnya nilai 

salinitas. Nilai konsentrasi salinitas stasiun 1 sebesar 6 ppt dengan kondisi 

perairan saat pengukuran adalah surut sehingga air yang berada di estuari lebih 

didominasi oleh air tawar yang berasal dari aliran sungai daripada air laut yang 
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bersalinitas tinggi. Stasiun 5 meskipun letaknya berada jauh di Laut tetapi pada 

areal sekitar stasiun 5 terdapat banyak aliran sungai yang menyebabkan salinitas 

pada stasiun 5 terpengaruh adanya aliran air sungai yang masuk ke laut 

melewati stasiun 5. Menurut Hutabarat dan Evans (1985), air di daerah estuaria 

merupakan pencampuran antara air sungai dan air laut, sehingga menyebabkan 

daerah ini memiliki air yang bersalinitas lebih rendah daripada perairan laut 

terbuka. Menurut Effendi (2003), nilai salinitas perairan tawar biasanya kurang 

dari 0,5 ppt, perairan payau antara 0,5-30 ppt dan perairan laut 30-40 ppt. Pada 

perairan pesisir, nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan air tawar dari 

sungai. 

 Salinitas perairan sangat berpengaruh terhadap logam berat dalam air. 

Peningkatan nilai salinitas mempunyai pengaruh negatif pada konsentrasi logam 

berat, semakin tinggi salinitas maka konsentrasi logam berat akan semakin 

rendah (Hutagalung, 1994 dalam Siantiningsih, 2005). 

 Secara keseluruhan nilai salinitas pada perairan Muara Sungai Porong 

berkisar antara 6-33 ppt, jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II untuk wisata bahari dan 

lampiran III tentang baku mutu air laut untuk biota laut maka perairan Muara 

Sungai Porong berada dibawah nilai baku mutu perairan dikarenakan baku mutu 

perairan pada umumnya sebesar 32-34 ppt. 

4.4.2 Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran derajat keasaman (pH) di Muara Sungai Porong dilakukan tiga 

kali pengulangan dengan selang waktu 10 menit tiap kali pengukuran. Hasil 

pengukuran didapatkan nilai pH pada stasiun 1 di Muara Sungai Porong sisi 

selatan memiliki nilai pH sebesar 8,2 dengan standar deviasi 0. Stasiun 2 di 

Muara Sungai Porong sisi utara memiliki nilai pH sebesar 7,6 dengan standar 
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deviasi 0,43. Stasiun 3 di depan daratan/pantai memiliki nilai pH sebesar 8,79. 

Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah memiliki nilai pH sebesar 8,83. Stasiun 5 di laut 

memiliki nilai pH sebesar 6,81. Nilai standar deviasi pada stasiun 3, 4 dan 5 

memiliki nilai yang sama sebesar 0,02. Berdasarkan hasil pengukuran nilai pH 

didapatkan hasil pH berkisar antara 6,81-8,83 dan rata-rata pH pada perairan 

Muara Sungai Porong sebesar 8,41. Adapun nilai pH pada setiap stasiun dapat 

dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Grafik pengukuran pH 

 Berdasarkan Gambar 14 menunjukkan pengukuran pH di atas diketahui 

bahwa nilai konsentrasi pH tertinggi berada di stasiun 4 yaitu sebesar 8.83 

karena stasiun ini berada di depan Pulau Sarinah sehingga bahan buangan yang 

berasal dari berbagai kegiatan mengakibatkan bahan organik tersebut 

terperangkap di wilayah tersebut dan mengakibatkan tingginya nilai pH pada 

stasiun tersebut. Selain itu letak dari stasiun 4 yang masih berada di wilayah laut 

yang mengakibatkan pH menjadi lebih tinggi. Menurut Kordi dan Gufron (2011), 

Air laut mempunyai daya penyangga (buffer) yang besar terhadap perubahan pH. 

Umumnya pH air laut antara 7,6-8,7. Nilai konsentrasi pH terendah terjadi di 



 

 
 

52 
 

stasiun 5 yaitu sebesar 6.81. Hal ini disebabkan karena stasiun ini terletak di laut 

sehingga cepat terjadi proses dekomposisi bahan organik melalui berbagai 

proses di dalamnya. Dilihat dari parameter lain seperti tingginya TSS pada 

stasiun 5 yang diduga terdapat bahan organik yang sangat tinggi sehingga 

mengakibatkan terjadi proses dekomposisi bahan organik oleh perairan. Dilihat 

juga dari nilai DO yang rendah dan tingginya nilai BOD serta nilai COD. 

 Menurut Efendi (2003), tingginya nilai pH dipengaruhi oleh kandungan 

oksigen yang berasal dari proses fotosintesis sehingga dapat mempengaruhi nilai 

pH di perairan. Nilai pH terendah disebabkan oleh adanya proses dekomposisi 

bahan organik yang banyak menghasilkan CO2 sehingga dapat menyebabkan 

penurunan terhadap nilai pH. 

 Kelarutan logam dalam air juga dikontrol oleh pH air. Kenaikan pH air akan 

menurunkan kelarutan logam dalam air, karena kenaikan pH mengubah 

kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang membentuk ikatan 

dengan partikel pada badan air sehingga akan mengendap membentuk lumpur. 

pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia, seperti logam berat 

(Shindu, 2005). Nilai pH yang rendah akan menyebabkan logam lebih mudah 

terlarut (Palar, 1994). 

 Nilai pH di Muara Sungai Porong secara rata-rata masih berada dalam 

kisaran normal seperti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II untuk wisata bahari dan 

lampiran III tentang baku mutu air laut untuk biota laut. 

4.4.3 DO (Dissolved Oxygen) 

Pengukuran DO di Muara Sungai Porong dilakukan tiga kali pengulangan 

dengan selang waktu 10 menit tiap kali pengukuran. Hasil pengukuran 

didapatkan nilai DO pada stasiun 1 di Muara Sungai Porong sisi selatan 
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didapatkan nilai DO sebesar 5,4 mg/L dengan standar deviasi 0,26. Stasiun 2 di 

Muara Sungai Porong sisi utara memiliki nilai DO sebesar 12,72 mg/L dengan 

standar deviasi 1,8. Stasiun 3 di depan daratan/pantai memiliki nilai DO sebesar 

9,77 mg/L dengan standar deviasi 0,73. Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah 

memiliki nilai DO sebesar 9,5 mg/L dengan standar deviasi 1,8. Stasiun 5 di laut 

memiliki nilai DO sebesar 5 mg/L dengan standar deviasi 0,05. Berdasarkan hasil 

pengukuran nilai DO didapatkan hasil DO berkisar antara 5-13 mg/L dan rata-

rata DO pada perairan Muara Sungai Porong sebesar 8,48 mg/L. Nilai hasil 

pengukuran DO pada setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 15 dibawah ini. 

 

Gambar 15. Grafik pengukuran DO 

 Grafik DO pada Gambar 16 menunjukkan DO tertinggi terletak di stasiun 2 

yaitu sebesar 12.73 mg/L karena diduga pergerakan massa air di muara yaitu 

percampuran antara air tawar dan air laut yang menyebabkan oksigen dari 

atmosfer berikatan dengan air laut sehingga pergerakan yang dinamis ini akan 

mengikat banyak oksigen dan akan meningkatkan nilai DO. Kondisi stasiun 2 

yang relatif memiliki jumlah padatan tersuspensi yang sedikit mengakibatkan 

proses fotosintesis yang berlangsung optimal dan meningkatkan jumlah DO 
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dalam air. Pergerakan arus maupun gelombang juga menyebabkan difusi 

oksigen dari udara ke kolom perairan terjadi dengan baik. Rendahnya nilai 

kekeruhan pada stasiun juga turut berpengaruh dalam proses fotosintesis 

sehingga nilai konsentrasi DO relatif tercukupi (Sarjono, 2009).  

 Nilai konsentrasi oksigen terlarut terendah berada di stasiun 5 yakni 

sebesar 5 mg/L. Stasiun 5 adalah laut yang merupakan tempat akumulasi dari 

semua aliran sungai. Kadar DO yang rendah dapat berasal dari limbah-limbah 

yang masuk ke laut dan mengalami pembusukan. Tingginya nilai padatan 

tersuspensi yang diduga banyak terkandung bahan-bahan organik 

mengakibatkan terjadinya proses dekomposisi oleh perairan sehingga banyak 

membutuhkan kandungan oksigen yang banyal\k. Hal tersebut akan memicu 

rendahnya nilai DO pada stasiun 5. Menurut Salmin (2005), Oksigen terlarut 

(Dissolved Oxygen) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, 

proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi 

untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen juga dibutuhkan 

untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. 

Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal sari suatu proses difusi dari 

udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan 

tersebut. 

 Rendahnya nilai kandungan oksigen terlarut dapat menyebabkan tingkat 

toksisitas logam berat meningkat, sehingga daerah tersebut tidak menunjang 

untuk kehidupan biota perairan (Sarjono, 2009). Menurut Taftazani (2007), 

Oksigen terlarut rendah mengakibatkan daya larut logam berat menjadi lebih 

rendah dan lebih mudah mengendap. 

 Secara keseluruhan hasil pengukuran DO masih dapat dikatakan layak 

dikarenakan nilai pengukuran DO berkisar antara 5-13 mg/L. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II 
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untuk wisata bahari dan lampiran III tentang baku mutu air laut untuk biota laut 

nilai DO masih Muara Sungai Porong masih dalam batas aman. 

4.4.4 BOD (Biological Oxygen Demand) 

 Berdasarkan hasil pengukuran BOD di Muara Sungai Porong didapatkan 

hasil pengukuran BOD yang berkisar antara 8-22 mg/L dan rata-rata nilai BOD 

sebesar 13,4 mg/L. Nilai hasil pengukuran DO pada setiap stasiun dapat dilihat 

pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Grafik pengukuran BOD 

 Pengukuran nilai BOD pada stasiun 1 di Muara Sungai Porong sisi selatan 

didapatkan nilai BOD sebesar 8 mg/L. Stasiun 2 di Muara Sungai Porong sisi 

utara memiliki nilai BOD sebesar 8,55 mg/L. Stasiun 3 di depan daratan/pantai 

memiliki nilai BOD sebesar 15,1 mg/L. Stasiun 4 di depan Pulau Sarinah memiliki 

nilai BOD sebesar 13,98 mg/L. Stasiun 5 di laut memiliki nilai BOD sebesar 21,35 

mg/L. Berdasarkan grafik pada Gambar 16 menunjukkan pengukuran nilai 

konsentrasi BOD diketahui bahwa nilai konsentrasi BOD tertinggi berada di 

stasiun 5 yaitu sebesar 21.35 mg/L. Hal ini disebabkan karena stasiun 5 

merupakan laut, terdapat banyak material organik yang berasal dari limbah 
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domestik yang berasal dari aliran muara yang menuju ke arah laut. Dilihat dari 

tingginya nilai padatan tersuspensi yang berada di laut menunjukkan betapa 

besarnya kandungan bahan-bahan organik maupun anorganik yang berada di 

perairan, sehingga memacu mikroorganisme mendegradasi bahan-bahan 

tersebut dan mengakibatkan tingginya nilai BOD. Menurut Wardhana (2004), 

tingginya konsentrasi BOD di suatu perairan disebabkan oleh organisme atau 

bakteri aerob yang menggunakan O2 terlarut untuk merombak bahan organik. 

 Nilai konsentrasi BOD terendah berada di stasiun 1 yaitu sebesar 8 mg/L. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai TSS yang relatif rendah pada stasiun 1. TSS 

menunjukkan adanya bahan-bahan organik yang ada di suatu perairan. Bila 

bahan organiknya sedikit, maka oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

untuk menguraikannya juga sedikit. Sedikitnya bahan organik yang masuk dalam 

perairan membuat mikroorganisme tidak banyak melakukan degradasi atau 

dekomposisi bahan organik tersebut. Menurut Togatorop (2009), jika konsumsi 

oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, 

maka berarti kandungan bahan-bahan buangan membutuhkan oksigen yang 

tinggi untuk dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lingkungan air untuk 

memecah atau mendegradasi atau mengoksidasi limbah organik yang terdapat di 

dalam air. 

 Salah satu parameter penting untuk menunjukkan adanya pencemaran 

dalam perairan adalah kadar BOD. Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah 

oksigen terlarut dalam limbah cair yang dipakai untuk menguraikan sejumlah 

senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme pada kondisi dan suhu 

tertentu. Keberadaan logam berat merupakan suatu pencemaran terhadap 

perairan (Kusumastuti, 2009). 

 Berdasarkan hasil pengamatan BOD perairan selama pengamatan dapat 

disimpulkan, bahwa Muara Sungai Porong konsentrasi BOD masih berada pada 
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kondisi yang masih baik meskipun nilai BOD pada stasiun 5 yang berada di atas 

baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 

2004 lampiran II untuk wisata bahari dan lampiran III tentang baku mutu air laut 

untuk biota laut. 

4.4.5 COD (Chemical Oxygen Demand) 

 Hasil pengukuran COD menunjukkan bahwa COD di perairan Muara 

Sungai Porong berkisar antara 15-78 mg/L. dengan nilai pada stasiun 1 yang 

berlokasi di Muara Sungai sisi selatan adalah sebesar 15,91 mg/L, stasiun 2 

yang berlokasi di Muara Sungai sisi utara sebesar 23,27 mg/L, stasiun 3 yang 

berlokasi di dekat daratan/pantai sebesar 43,43 mg/L, stasiun 4 yang berlokasi di 

depan Pulau Sarinah sebesar 38,14 mg/L dan stasiun 5 yang berada di laut 

sebesar 77,51 mg/L. Rata-rata COD pada perairan Muara Sungai Porong 

sebesar 39,65 mg/L. Hasil pengukuran COD dapat dilihat pada Gambar 17 di 

bawah ini. 

 

Gambar 17. Grafik pengukuran COD 

 Grafik COD pada Gambar 17 menunjukkan COD tertinggi terletak di 

stasiun 5 sebesar 77,51 mg/L dan COD terendah terletak pada stasiun 1 sebesar 
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15,91 mg/L. Tingginya nilai COD pada stasiun 5 diduga karena banyaknya bahan 

organik yang berada dalam air. Hal tersebut dibenarkan dengan niai TSS yang 

besar pada stasiun 5 yakni sebesar 45,4 mg/L. Nilai TSS yang tinggi 

menyebabkan banyak terkandung bahan organik yang cukup banyak, 

mengakibatkan konsumsi oksigen terlarut dalam air meningkat dan 

menyebabkan nilai COD yang cukup tinggi. Oksigen terlarut dalam air dibutuhkan 

perairan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. 

 Rendahnya nilai COD pada stasiun 1 diduga diakibatkan oleh rendahnya 

bahan organik yang berada pada perairan. Hal ini juga dibenarkan dengan 

rendahnya nilai TSS pada stasiun 1 yakni sebesar 31,6 mg/L. Terdapatnya 

tanaman mangrove pada sekitar stasiun 1 juga dapat menyebabkan rendahnya 

nilai COD karena tanaman mangrove menyerap bahan-bahan organik yang 

berada di perairan. Rendahnya bahan organik, mengakibatkan konsumsi oksigen 

terlarut dalam air untuk proses dekomposisi atau degradasi bahan organik juga 

sedikit. Meski nilai DO yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai COD pada 

stasiun 1. Menurut Environmental Protection Agency (1972) dalam Rochyatun 

(1996), Kadar DO diperlukan oleh organisme perairan untuk pernapasan dan 

penguraian bahan-bahan organik. DO ini dapat dijadikan petunjuk untuk kegiatan 

hidup yang terjadi dalam suatu perairan, misalnya masuknya zat organik yang 

mudah terurai dalam suatu perairan dapat menurunkan kadar oksigen terlarut 

yang mencolok. COD didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi bahan-bahan yang terdapat di dalam perairan. Nilai COD 

yang diperoleh dapat memberi petunjuk banyaknya zat organik maupun 

anorganik di dalam perairan. 

 Manahan (2002) dalam Sitorus (2011), menjelaskan bahwa jika konsentrasi 

logam berat tinggi dalam air, ada kecenderungan konsentrasi logam berat 

tersebut tinggi dalam sedimen dan akumulasi logam berat dalam tubuh hewan 
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demersal semakin tinggi. Bila COD perairan relatif tinggi, ada kecenderungan 

kandungan logam berat dalam air dan sedimen akan tinggi, karena COD 

menunjukkan kadar bahan organik yang bersifat non biodegradable yang 

umumnya bersumber dari limbah industri. 

 Baku mutu parameter COD tidak tercantum di dalam Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 lampiran II untuk wisata bahari 

dan lampiran III tentang baku mutu air laut untuk biota laut sehingga nilai 

pengukuran COD akan dibandingkan dengan literatur lain yang mengacu pada 

buku dari Effendi (2003), yang mengatakan Nilai COD pada perairan tidak 

tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan perairan yang tercemar 

dapat lebih dari 200 mg/L. Secara rata-rata nilai COD pada perairan Muara 

Sungai Porong adalah 39,65 mg/L dan dapat dikatakan kondisi perairan Muara 

Sungai Porong berada di atas nilai COD pada perairan pada umumnya yakni <20 

mg/L.  

4.5 Konsentrasi Logam Berat 

 Hasil pengukuran logam berat meliputi logam berat seng (Zn), merkuri (Hg) 

dan timah putih (Sn). Pengukuran dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan 

sebaran dari konsentrasi logam berat seng (Zn), merkuri (Hg) dan timah putih 

(Sn) pada air, sedimen dan kupang putih (Corbula faba H.). Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai standar baku mutu 

perairan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 

Tahun 2004 tentang baku mutu air laut lampiran II untuk Wisata Bahari dan 

Lampiran III untuk Biota Laut dan untuk sedimen akan dibandingkan dengan 

standar International Association of Dredging Companies (IADC) Tahun 1997.  

 Menurut Rochyatun et al (2006), baku mutu logam berat di dalam lumpur 

atau sedimen di Indonesia belum ditetapkan, padahal senyawa-senyawa logam 
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berat lebih banyak terakumulasi dalam sedimen (karena proses pengendapan) 

yang terdapat kehidupan biota dasar. Biota dasar yang resisten terhadap 

perubahan kualitas lingkungan (tercemar oleh logam berat) dapat dijadikan 

sebagai indikator pencemaran dan seperti pernyataan Wulandari (2006), 

menyatakan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum memiliki standar baku 

mutu yang resmi untuk kadar logam berat pada sedimen. Baku mutu logam berat 

di dalam lumpur atau sedimen di Indonesia belum ditetapkan, sehingga sebagai 

acuan dapat digunakan baku mutu yang dikeluarkan oleh Dutch Quality Standars 

For Metals in Sediment (IADC/CEDA, 1997), mengenai kandungan logam yang 

dapat ditoleransi keberadaannya dalam sedimen sekaligus melihat tingkat/level 

dari pencemaran logam berat dalam sedimen. Perbandingan hasil pengukuran 

dengan baku mutu perairan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil pengukuran logam berat dan perbandingan dengan baku mutu perairan berdasarkan KEPMENLH no. 51 tahun 2004 
lampiran II (Wisata Bahari), lampran III (Biota Laut) dan standar International Association of Dredging Companies (IADC) Tahun 1997. 

Stasiun 

Logam Berat 

Zn Sn Hg 

Air Laut 
(mg/L) 

Sedimen 
(mg/L) 

Kupang 
(mg/L) 

Air Laut 
(mg/L) 

Sedimen 
(mg/L) 

Kupang 
(mg/L) 

Air Laut 
(mg/L) 

 
Sedimen 
(mg/L) 

 
Kupang 
(mg/L) 

  

1 a 6,93 - b b - 0,0002 c - 

2 a 8,09 - b b - 0,0002 0,005 - 

3 a 7,75 42,92* b b b 0,0002 0,018 0,015* 

4 a 10,67 3,75* b b b 0,0003 0,018 0,016* 

5 a 5 3,68* b b b 0,0003 0,008 0,009* 

MDL <0.0064 mg/L <0.1011 mg/L <0,00003 

Baku Mutu Lampiran  II 
(Wisata Bahari) 

0,095 
mg/L 

- - - - - 
0,002 
mg/L 

- - 

Baku Mutu Lampiran III 
(Biota Laut) 

- - 
0,05 
mg/L 

- - - - - 
0,001 
mg/L 

Standar IADC - 140 mg/L - - - - - 0,3 mg/L - 

Baku Mutu Lain - - - 3 mg/L 
(d)

 - - - 

Keterangan : 
*   Diatas baku mutu lingkungan.    a  <MDL Zn = <0,0064 mg/L. 
-   Tidak ditemukan biota kupang.    b  <MDL Hg = <0,00003 mg/L. 
MDL = Methode detection limit.   c  <MDL Sn = <0,1011 mg/L. 

d  Referensi lain : KepGub Jatim No. 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair
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4.5.1 Konsentrasi Logam Berat Seng (Zn) 

 Hasil analisis konsentrasi logam berat Zn pada air, sedimen dan biota 

kupang (Corbula faba H.) pada masing-masing stasiun dapat dilihat pada 

Gambar 18 di bawah ini. 

 

Keterangan : 

 Dibawah MDL Zn = <0,0064 mg/L  

Gambar 18. Grafik pengukuran logam berat Zn pada air, sedimen dan biota 
kupang (Corbula faba H.) 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada Gambar 18 konsentrasi logam berat 

Zn di perairan Muara Sungai Porong nilai konsentrasi logam berat Zn di air laut 

sebesar <0,0064 mg/L di semua stasiun. Hasil pengamatan konsentrasi logam 

berat Zn menunjukkan nilai konsentrasi logam berat Zn pada sedimen berkisar 

antara 5-11 mg/L dengan nilai konsentrasi logam berat Zn di stasiun 1 sebesar 

6,93 mg/L, stasiun 2 sebesar 8,09 mg/L, stasiun 3 sebesar 7,75 mg/L, stasiun 4 

sebesar 10,67 mg/L dan stasiun 5 sebesar 5 mg/L. Hasil pengamatan 

konsentrasi logam berat Zn menunjukkan nilai konsentrasi logam berat Zn pada 

biota kupang (Corbula faba H.) berkisar antara 3-43 mg/L dengan nilai 

konsentrasi logam berat Zn di stasiun 3 sebesar 42,92 mg/L, stasiun 4 sebesar 
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3,75 mg/L, stasiun 5 sebesar 3,68 mg/L dan sedangkan pada stasiun 1 dan 

stasiun 2 tidak ditemukan biota kupang (Corbula faba H.) pada kedua lokasi 

tersebut. 

 Konsentrasi logam berat Zn pada air menunjukkan nilai yang sama pada 

semua stasiun pengamatan yakni <0,0064 mg/L. Hal ini dikarenakan persebaran 

dari logam berat Zn merata pada perairan dan dapat disebabkan partikel logam 

berat Zn sudah mengendap pada dasar sedimen yang dibuktikan dengan 

tingginya nilai Zn pada sedimen. Logam berat dapat terakumulasi dalam 

sedimen, maka kadar logam berat dalam sedimen lebih besar dari air (Tarigan et 

al, 2003). Nilai logam berat Zn yang berada pada air cenderung relatif kecil yakni 

hanya <0,0064 yang jauh dari standar baku mutu perairan sehingga tidak ada 

dampak yang serius mengingat jumlahnya relatif sedikit dan rendahnya 

konsentrasi Zn pada air tidak terlalu membahayakan lingkungan. 

 Nilai konsentrasi logam berat Zn pada sedimen yang tertinggi terdapat di 

stasiun 4 karena diduga kecepatan arus pada stasiun ini relatif kecil yakni 0,1 

m/s sehingga akan tidak terlalu terjadi pengadukan materi di dalamnya. Hal ini 

dapat mengakibatkan partikel Zn yang ada di kolom air dapat tersuspensi pada 

sedimen dengan cepat. Tingginya nilai pH pada stasiun 4 juga akan 

mengakibatkan tingginya nilai logam berat pada sedimen karena diduga logam 

berat pada air akan mengendap pada sedimen. Menurut pernyataan Shindu 

(2005), kenaikan pH air akan menurunkan kelarutan logam dalam air, karena 

kenaikan pH mengubah kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang 

membentuk ikatan dengan partikel pada badan air sehingga akan mengendap 

membentuk lumpur. Nilai konsentrasi Zn terendah pada stasiun 5, diduga 

kecepatan arus pada stasiun ini lebih besar dibandingkan stasiun lainnya 

sehingga air relatif agak deras dan terjadi pengadukan materi di dalamnya. Hal 

ini dapat mengakibatkan partikel Zn yang ada di kolom air terus mengikuti aliran 
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air dan lebih lama tersuspensi di sedimen. Nilai pH pada stasiun 5 rendah diduga 

mengakibatkan rendahnya kandungan logam berat pada air sedimen.  

 Keberadaan kadar logam berat yang terlarut pada sedimen sangat 

tergantung pada baik buruknya kondisi perairan. Semakin tinggi aktifitas yang 

terjadi disekitar perairan baik di darat maupun area perairan maka kadar logam 

berat dapat meningkat pula (Makmur et al, 2013). Berdasarkan hasil pengukuran, 

nilai konsentrasi Zn pada sedimen di semua stasiun dapat dikatakan tidak 

melebihi nilai standar baku mutu lingkungan, maka konsentrasi Zn yang ada 

pada sedimen tidak berbahaya bagi lingkungan. 

 Hasil pengukuran nilai konsentrasi Zn pada biota kupang (Corbula faba H.)  

yaitu pada stasiun 1 dan 2 tidak terdapat biota kupang (Corbula faba H.) karena 

sedimen berupa lumpur, bukan pasir yang merupakan habitatnya. Nilai 

konsentrasi Zn tertinggi terdapat di stasiun 3 karena pada stasiun ini nilai 

konsentrasi Zn yang tersuspensi di sedimen juga besar sehingga Zn dapat 

terakumulasi di dalam tubuh biota kupang (Corbula faba H.) yang cara makannya 

melalui feeder filter. Nilai konsentrasi Zn terendah terdapat pada stasiun 5 karena 

pada stasiun ini nilai konsentrasi Zn yang tersuspensi di sedimen lebih kecil 

dibandingkan dengan stasiun lainnya sehingga Zn akan terakumulasi di dalam 

tubuh biota kupang (Corbula faba H.) juga akan sedikit. Logam yang ada di 

perairan suatu saat akan turun dan mengendap pada dasar perairan membentuk 

sedimentasi. Hal ini menyebabkan organisme yang mencari makan di dasar 

perairan akan memiliki peluang yang besar untuk terpapar (Makmur et al, 2013). 

Tingginya konsentrasi logam berat pada air dan sedimen akan mempengaruhi 

dari keberadaan organisme perairan seperti kerang. Sesuai dengan karakteristik 

kerang sebagai biota filter feeder dan sessil (menetap dalam waktu lama), maka 

logam berat Hg yang terdapat dalam sedimen dan air akan masuk ke dalam 

tubuh kerang baik melalui makanan (plankton) atau melalui air dan sedimen yang 
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terserap ke dalam tubuh kerang. Logam berat yang berada pada air dan sedimen 

yang nilainya tinggi akan terserap oleh kerang dan akan berdampak pada 

akumulasi logam berat dalam tubuh kerang juga tinggi (Yulina et al, 2009). 

 Berdasarkan hasil pengukuran, nilai konsentrasi Zn pada biota kupang 

(Corbula faba H.) di stasiun 3, 4 dan 5 melebihi standar baku mutu yang 

ditetapkan untuk biota sehingga biota kupang (Corbula faba H.) terpapar logam 

berat Zn cukup tinggi sehingga tidak layak untuk di konsumsi. Logam berat dapat 

menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh mahluk hidup, tetapi beberapa 

jenis logam masih dibutuhkan oleh mahluk hidup, walaupun dalam jumlah yang 

sedikit. Daya toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung 

pada spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi) dan 

kemampuan individu untuk menghindarkan diri dari pengaruh polusi (Apriadi, 

2005). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sunti et al (2008), hasil pemeriksaan 

laboratorium terhadap kandungan logam berat seng (Zn) pada air Sungai 

Pangkajene Kabupaten Pangkep menunjukan bahwa sampel Zn pada waktu pagi 

hari diperoleh hasil berkisar antara 0,002-0,008 mg/L, sedangkan pada sore hari 

berkisar antara 0,010-0,012 mg/L. Menurut Rochyatun et al (2004), hasil 

pengukuran kadar Zn dalam air laut (pada permukaan dan dasar) dan sedimen di 

perairan Digul Arafura didapatkan nilai kadar Zn pada air berkisar antara 0,006-

0,034 mg/L dan dalam sedimen kadar Zn berkisar antara 49,73-58,78 mg/L. 

4.5.2 Konsentrasi Logam Berat Merkuri (Hg) 

 Hasil pengamatan konsentrasi logam berat Hg di perairan Muara Sungai 

Porong nilai konsentrasi logam berat Hg pada air berkisar antara 0,0002-0,0003 

mg/L dengan nilai konsentrasi logam berat Hg di stasiun 1 sebesar 0,0002 mg/L, 

stasiun 2 sebesar 0,0002 mg/L, stasiun 3 sebesar 0,0002 mg/L, stasiun 4 
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sebesar 0,0003 mg/L dan stasiun 5 sebesar 0,0003 mg/L. Hasil pengamatan 

konsentrasi logam berat Hg menunjukkan nilai konsentrasi logam berat Hg pada 

sedimen berkisar antara 0,005-0,018 mg/L dengan nilai konsentrasi logam berat 

Hg di stasiun 2 sebesar 0,005 mg/L, stasiun 3 sebesar 0,018 mg/L, stasiun 4 

sebesar 0,018 mg/L stasiun 5 sebesar 0,018 mg/L dan sedangkan pada stasiun 

1 tidak terdeteksi adanya kandungan konsentrasi logam berat Hg. Hasil 

pengamatan konsentrasi logam berat Hg menunjukkan nilai konsentrasi logam 

berat Hg pada biota kupang (Corbula faba H.) berkisar antara 0,009-0,016 mg/L 

dengan nilai konsentrasi logam berat Hg di stasiun 3 sebesar 0,015 mg/L, stasiun 

4 sebesar 0,016 mg/L, stasiun 5 sebesar 0,009 mg/L dan sedangkan pada 

stasiun 1 dan stasiun 2 tidak ditemukan biota kupang (Corbula faba H.) pada 

kedua lokasi tersebut. Adapun nilai konsentrasi Hg pada masing-masing stasiun 

yang dilihat pada Gambar 19. 

 

Keterangan : 

 Dibawah MDL Hg = <0,00003 mg/L 

Gambar 19. Grafik pengukuran logam berat Hg pada air, sedimen dan biota 
kupang (Corbula faba H.) 
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 Konsentrasi logam berat Hg pada air menunjukkan nilai pengukuran 

konsentrasi logam berat Hg tertinggi berada pada stasiun 4 dan 5 sedangkan 

konsentrasi logam berat Hg terendah berada pada stasiun 1, 2 dan 3. Tingginya 

nilai Hg pada stasiun 4 dan 5 dikarenakan posisi dari stasiun 4 dan 5 yang 

cenderung lebih jauh dibandingkan stasiun 4 dan 5. Diduga kandungan logam 

berat Hg pada air terbawa arus permukaan air hingga sampai di titik terjauh pada 

stasiun 4 dan 5. Menurut Gultom et al (2011), Pola arus mempengaruhi 

keberadaan logam berat dalam air karena arus perairan dapat menyebabkan 

logam berat yang terlarut dalam air dari permukaan kesegala arah. Nilai COD 

pada stasiun 4 dan 5 juga diduga mempengaruhi tingginya nilai kandungan 

logam berat pada air di stasiun 4 dan 5. Manahan (2002) dalam Sitorus (2011), 

menjelaskan bila nilai COD (Chemical Oxygen Demand) perairan relatif tinggi, 

ada kecenderungan kandungan logam berat dalam air dan sedimen akan tinggi, 

karena nilai COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukkan kadar bahan 

organik yang bersifat non biodegradable yang umumnya bersumber dari limbah 

industri.  

 Rendahnya kandungan logam berat Hg pada air di stasiun 1, 2 dan 3 

diduga disebabkan karena stasiun 1, 2 dan 3 yang letaknya lebih cenderung ke 

daratan dan aliran arus permukaan diduga membawa kandungan logam berat 

dalam air terbawa hingga titik terjauh pada stasiun 4 dan 5. Menurut Rochyatun 

et al (2006), kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dalam 

air laut. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi logam berat dalam sedimen. Hal 

ini dimungkinkan karena logam berat dalam air mengalami proses pengenceran 

dengan adanya pengaruh pola arus pasang surut. Rendahnya kadar logam berat 

dalam air laut, bukan berarti bahan cemaran yang mengandung logam berat 

tersebut tidak berdampak negatif terhadap perairan, tetapi lebih disebabkan oleh 

kemampuan perairan tersebut untuk mengencerkan bahan cemaran yang cukup 
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tinggi. Nilai logam berat Hg yang berada pada air cenderung relatif kecil yakni 

hanya berkisar 0,0002-0,0003 mg/L yang jauh dari standar baku mutu perairan 

sehingga tidak ada dampak yang serius mengingat jumlahnya relatif sedikit dan 

rendahnya konsentrasi Hg pada air tidak terlalu membahayakan lingkungan. 

 Nilai konsentrasi logam berat Hg pada sedimen yang tertinggi terdapat di 

stasiun 3 dan 4 karena diduga nilai pH yang tinggi pada stasiun 3 dan 4 

menyebabkan tingkat kelarutan logam berat menjadi rendah dan mengakibatkan 

logam berat akan mengendap dalam sedimen. Menurut pernyataan Shindu 

(2005), kenaikan pH air akan menurunkan kelarutan logam dalam air, karena 

kenaikan pH mengubah kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang 

membentuk ikatan dengan partikel pada badan air sehingga akan mengendap 

membentuk lumpur. Kecepatan arus pada kedua stasiun tersebut juga relatif 

kecil sehingga kandungan logam berat pada air akan mudah mengendap pada 

sedimen sehingga akan meningkatkan jumlah kandungan logam berat Hg pada 

kedua stasiun tersebut. 

 Nilai konsentrasi Hg terendah pada stasiun 2 dan tidak terdeteksi pada 

stasiun 1, diduga tingginya nilai suhu pada stasiun 1 dan 2 akan meningkatkan 

kelarutan logam berat Hg pada air sehingga akan menyebabkan sedikitnya 

jumlah kandungan logam berat pada sedimen. Menurut Palar (2004), saat suhu 

air naik, senyawa logam berat akan melarut di air karena penurunan laju adsorpsi 

ke dalam partikulat. Selain itu letak stasiun 1 dan 2 masih berada dalam wilayah 

estuari akan berpengaruh terhadap keberadaan logam berat dan banyaknya 

tanaman mangrove pada kedua stasiun tersebut pasti akan berpengaruh 

terhadap jumlah kandungan logam berat. Nilai salinitas di estuari bersifat 

konservatif, karena keberadaannya tidak dipengaruhi oleh proses kimia dan 

biologi. Jika distribusi logam terlarut di estuari lebih banyak dikontrol oleh proses 

fisika (proses percampuran antara air sungai dan laut), konsentrasi akan linier 
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terhadap salinitas (Maslukah, 2006). Fungsi ekologis ekosistem mangrove juga 

berfungsi sebagai penyerap kandungan logam berat yang berbahaya bagi 

kehidupan dan mengendapkan lumpur serta menyaring bahan pencemar 

(Heriyanto dan Subandiono, 2011). Berdasarkan hasil pengukuran, nilai 

konsentrasi Hg pada sedimen secara keseluruhan nilai kandungan logam berat 

Hg lebih kecil dari nilai level target standar baku mutu, sehingga konsentrasi Hg 

yang ada pada sedimen tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. 

 Hasil pengukuran nilai konsentrasi Hg pada biota kupang (Corbula faba H.)  

yaitu pada stasiun 1 dan 2 tidak terdapat biota kupang (Corbula faba H.)  karena 

sedimen berupa lumpur, bukan pasir yang merupakan habitatnya. Nilai 

konsentrasi Hg tertinggi terdapat di stasiun 4 karena pada stasiun ini nilai 

konsentrasi Hg yang tersuspensi di air dan sedimen juga besar sehingga Hg 

dapat terakumulasi di dalam tubuh biota kupang (Corbula faba H.) yang tempat 

hidupnya di sedimen dan cara makannya melalui feeder filter. Nilai konsentrasi 

Hg terendah terdapat pada stasiun 5 karena pada stasiun ini nilai konsentrasi Hg 

yang tersuspensi di sedimen lebih kecil dan kecepatan arus menyebabkan logam 

berat akan lebih sulit untuk mengendap pada dasar sedimen dan akan 

menyebabkan akumulasi logam Hg di dalam tubuh biota kupang (Corbula faba 

H.) akan cenderung sedikit. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai konsentrasi Hg 

pada biota kupang (Corbula faba H.) di stasiun 3, 4 dan 5 melebihi standar baku 

mutu sehingga akan tidak layak untuk dilakukan konsumsi pada biota tersebut. 

Menurut Wulandari (2006), Hg merupakan logam berat yang paling berbahaya 

diantara logam lainnya serta bersifat kumulatif dan dapat menyebabkan 

kematian. 

 Apriadi (2005), mengemukakan kandungan logam berat Hg di perairan 

Kamal Muara, Teluk Jakarta selama pengamatan sebesar 0,00004-0,00021  

mg/L, pada sedimen sebesar 0,019-0,182 mg/L dan kandungan logam berat Hg 
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di dalam tubuh kerang hijau pada berbagai ukuran nilainya bervariatif.   

Kandungan Hg untuk kerang ukuran besar berkisar 0,0062-0.02 mg/L, ukuran 

sedang 0,0070-0,04 mg/L dan ukuran kecil 0,0035-0,0078 mg/L. 

4.5.3 Konsentrasi Logam Berat Timah Putih (Sn) 

 Hasil pengamatan konsentrasi logam berat Sn pada air di perairan Muara 

Sungai Porong menunjukkan nilai konsentrasi logam berat Sn di semua stasiun 

menunjukkan hasil tidak terdeteksi atau tidak ditemukan kandungan logam berat 

Sn pada air. Hasil pengamatan konsentrasi logam berat Sn pada sedimen 

menunjukkan nilai konsentrasi pada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4 dan 

stasiun 5 menunjukkan hasil tidak terdeteksi atau tidak ditemukan kandungan 

logam berat Sn pada sedimen. Hasil pengamatan konsentrasi logam berat Sn 

pada biota kupang putih (Corbula faba H.) menunjukkan nilai konsentrasi pada 

stasiun 3, stasiun 4 dan stasiun 5 menunjukkan hasil tidak terdeteksi atau tidak 

ditemukan kandungan logam berat Sn pada kupang (Corbula faba H.). Lokasi 

stasiun 1 dan stasiun 2 tidak ditemukan biota kupang (Corbula faba H.) pada 

kedua lokasi.  

 Logam Sn sendiri pada dasarnya tidaklah terlalu toksis, toksisitasnya akan 

muncul apabila ia berikatan dengan senyawa organik membentuk organologam. 

Organologam adalah senyawa yang merupakan gabungan antara senyawa 

organik dengan unsur anorganik (logam berat Sn) (Rochyatun dan edward, 

2004). Menurut Hutagalung (1984), Logam berat Sn di laut berasal dari kegiatan 

industri yang menggunakan jenis pemakaian plat timah, pateri, reduktor kimia, 

fungisida, campuran logam dan anti-fouling pain. 

 Konsentrasi logam berat Sn pada air menunjukkan nilai pengukuran yang 

tidak terdeteksi adanya kandungan logam berat Sn atau masih berada pada 

deteksi alat. Hal ini diduga berasal dari sedikitnya masukan sumber pencemar 
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logam berat Sn yang berasal dari daratan menuju laut. Sedikitnya masukan 

sumber pencemar logam berat Sn yang mengalir menuju laut menyebabkan nilai 

hasil pengukuran yang sangat kecil hingga alat AAS tidak mampu mendeteksi 

kandungan nilai logam berat Sn. 

 Nilai konsentrasi logam berat Sn pada sedimen semua stasiun pengukuran 

menunjukkan nilai tidak terdeteksi yang diduga sedikitnya atau bahkan tidak 

terdeteksinya kandungan logam berat pada air akan menyebabkan tidak 

terdeteksinya kandungan logam berat pada sedimen dikarenakan partikel logam 

Sn tidak ada yang mengendap pada dasar perairan. Berdasarkan hasil 

pengukuran, nilai konsentrasi Sn pada sedimen di semua stasiun menunjukkan 

nilai tidak terdeteksi adanya kandungan logam dan bila dibandingkan dengan 

nilai level target baku mutu, maka konsentrasi Sn yang ada pada sedimen tidak 

terlalu berbahaya bagi lingkungan. 

 Hasil pengukuran nilai konsentrasi Sn pada biota kupang (Corbula faba H.)  

yaitu pada stasiun 1 dan 2 tidak terdapat biota kupang (Corbula faba H.)  karena 

sedimen berupa lumpur, bukan pasir yang merupakan habitatnya. Nilai 

konsentrasi Sn pada semua stasiun pengukuran menunjukkan nilai tidak 

terdeteksi yang diduga diakibatkan tidak adanya kandungan logam berat pada air 

dan sedimen mengakibatkan tidak ada akumulasi logam berat Sn pada biota 

kupang (Corbula faba H.). Berdasarkan hasil pengukuran, nilai konsentrasi Sn 

pada biota kupang (Corbula faba H.) di stasiun 3, 4 dan 5 menunjukkan nilai tidak 

terdeteksi adanya kandungan logam dan bila dibandingkan dengan nilai level 

target baku mutu, maka konsentrasi Sn yang ada pada biota kupang (Corbula 

faba H.) tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. 

 Riani et al (2004) dalam jalius et al (2007), menyatakan bahwa hasil 

pengamatan kandungan timah putih (Sn) di Teluk Jakarta pada air berkisar 

sebesar <0,001 mg/L dan kandungan timah putih (Sn) pada sedimen berkisar 
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1,328-1,372 mg/L. Penelitian yang dilakukan oleh Henny (2011), menunjukkan 

adanya kandungan logam berat Sn pada perairan dan sedimen di tempat bekas 

pertambangan timah atau yang biasa disebut “kolong” di Pulau Bangka. 

Kandungan logam Sn pada perairan Bangka berkisar antara 0,38-0.02 mg/L dan 

pada sedimen berkisar antara 0,01-12,8 mg/L. Higashiyama et al (1991) dalam 

Rochyatun dan Edward (2004), melaporkan adanya akumulasi senyawa 

organologam (butyl-Sn) dalam kerang biru di Jepang dengan kisaran kadar 

antara 0,04-1,67 µg/g.  

4.6 Analisis Clustering 

 Analisis clustering disebut juga dengan analisis kelompok dan pada 

penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa 

kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga objek yang 

teletak dalam satu kelompok akan memiliki sifat yang relatif homogen. Objek 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah parameter penelitian yang meliputi 

parameter lingkungan perairan (parameter fisika dan kimia) dan logam berat. 

 Hasil clustering digunakan untuk melihat sejauh mana kesamaan 

karakteristik antar stasiun yang berada di dalam satu kelompok clustering dan 

hasil clustering juga digunakan dalam memudahkan analisis data, apabila dalam 

satu kelompok terdapat suatu konsentrasi logam berat dan parameter lingkungan 

dapat diduga variabel tersebut memiliki pengaruh satu sama lain di dalamnya. 

Analisis clustering yang digunakan adalah dengan menggunakan software SPSS 

20 (Statistical Package For The Social Sciences). 

4.6.1 Pengelompokkan (Clustering) Berdasarkan Parameter Lingkungan  

 Analisis clustering parameter lingkungan perairan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesamaan karakteristik parameter lingkungan 
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baik parameter fisika maupun kimia. Adapun dendogram hasil clustering 

parameter lingkungan perairan yang dapat dilihat pada Gambar 20 dibawah ini. 

 

Gambar 20. Dendogram Clustering Parameter Lingkungan Perairan 

 Berdasarkan pada Gambar 20 diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua 

kelompok clustering, kelompok pertama yaitu stasiun 1, 2, 3 dan 4 yang memiliki 

karakteristik yang sama dan kelompok kedua yaitu stasiun 5 yang memiliki 

karakteristik berbeda daripada stasiun pengamatan yang lain. 

 Kelompok clustering pertama atau pada stasiun 1, 2, 3 dan 4 membentuk 

satu kelompok atau clustering dikarenakan hasil pengukuran dari parameter 

lingkungan yang ada di dalam stasiun 1, 2, 3 dan 4 memiliki nilai hasil 

pengukuran yang hampir sama atau tidak berbeda jauh dari tiap pengukuran 

antara stasiun 1, 2, 3 dan 4. Selain itu diduga stasiun 1, 2, 3 dan 4 lokasinya 

yang lebih dekat ke daratan menyebabkan memiliki karakteristik yang sama.  

 Kelompok clustering kedua atau stasiun 5 memiliki karakteristik yang 

berbeda stasiun pengamatan lainnya dikarenakan letaknya yang berada di laut 
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membuat nilai hasil pengukuran menjadi berbeda disebabkan pengaruh dari 

kondisi lingkungan laut. Hal ini di juga disebabkan tingginya hasil pengukuran 

TSS, BOD dan COD yang membuat stasiun 5 menjadi berada di kelompok 

clustering kedua. 

4.6.2 Pengelompokkan (Clustering) Berdasarkan Parameter Logam Berat 

 Analisis clustering logam berat pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesamaan karakteristik logam berat pada tiap stasiun. 

Adapun dendogram hasil clustering logam berat dapat dilihat pada Gambar 21 

dibawah ini. 

 

Gambar 21. Dendogram Clustering Logam Berat 

 Berdasarkan pada Gambar 21 diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua 

kelompok clustering, kelompok pertama yaitu stasiun 1 dan 2 yang memiliki 

karakteristik yang sama dan kelompok kedua yaitu stasiun 3, 4 dan 5 yang 

memiliki karakteristik atau kesamaan yang sama. 
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 Kelompok clustering pertama atau pada stasiun 1 dan 2 membentuk satu 

kelompok atau clustering dikarenakan hasil pengukuran dari konsentrasi logam 

berat yang ada di dalam stasiun 1 dan 2 memiliki nilai hasil pengukuran yang 

hampir sama atau tidak berbeda jauh. Selain itu diduga stasiun 1 dan 2 lokasinya 

yang lebih dekat ke daratan menyebabkan memiliki karakteristik yang sama dan 

tidak terdapatnya biota kupang putih (Corbula faba H.) pada kedua stasiun 

tersebut membuat kedua stasiun tersebut berada di dalam satu kelompok 

clustering. 

 Kelompok clustering kedua atau stasiun 3, 4 dan 5 memiliki karakteristik 

yang sama dikarenakan hasil pengukuran dari konsentrasi logam berat yang ada 

di dalam stasiun 3, 4 dan 5 memiliki nilai hasil pengukuran yang hampir sama 

atau tidak berbeda jauh. Selain itu terdapatnya biota kupang putih (Corbula faba 

H.) pada stasiun 3, 4 dan 5 membuat stasiun tersebut berada di dalam satu 

kelompok clustering.  

4.6.3 Pengelompokkan (Clustering) Berdasarkan Parameter Fisika Dan 

Kimia Dengan Logam Berat 

 Analisis clustering parameter lingkungan (fisika dan kimia) dan logam berat 

pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesamaan karakteristik 

parameter lingkungan (fisika dan kimia) dengan logam berat pada tiap stasiun. 

Hasil analisis clustering antara parameter lingkungan (fisika dan kimia) dengan 

logam berat digunakan untuk melihat adanya pengaruh satu sama lainnya. 

Parameter lingkungan seperti suhu, kecepatan arus, pH, salinitas dan DO 

memiliki pengaruh terhadap logam berat sepert kelarutan, toksisitas dan 

penyebarannya sehingga perlu melakukan analisis clustering untuk mengetahui 

pengaruh satu sama lainnya. Adapun dendogram hasil clustering parameter 

lingkungan (fisika dan kimia) dengan logam berat dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 22. Dendogram Clustering Parameter Lingkungan Perairan Dengan 
Logam Berat 

 Berdasarkan pada Gambar 22 diatas dapat dilihat bahwa terdapat tiga 

kelompok clustering, kelompok pertama yaitu stasiun 1 dan 2 yang memiliki 

karakteristik yang sama dan kelompok kedua yaitu stasiun 3 dan 4 yang memiliki 

karakteristik yang sama dan kelompok ketiga yaitu stasiun 5 yang memiliki 

karakteristik berbeda daripada stasiun pengamatan yang lain. 

 Kelompok clustering pertama atau pada stasiun 1 dan 2 memiliki 

karakteristik yang hampir sama dikarenakan hasil pengukuran dari parameter 

lingkungan dan konsentrasi logam berat yang ada di dalam stasiun 1 dan 2 

memiliki nilai hasil pengukuran yang hampir sama atau tidak berbeda jauh. 

Selain itu diduga stasiun 1 dan 2 lokasinya yang lebih dekat ke daratan 

menyebabkan memiliki karakteristik yang sama dan tidak terdapatnya biota 

kupang putih (Corbula faba H.) pada kedua stasiun tersebut membuat kedua 

stasiun tersebut berada di dalam satu kelompok clustering. 
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 Kelompok clustering kedua atau pada stasiun 3 dan 4 memiliki karakteristik 

yang hampir sama dikarenakan hasil pengukuran dari parameter lingkungan 

dengan konsentrasi logam berat yang ada di dalam stasiun 3 dan 4 memiliki nilai 

hasil pengukuran yang hampir sama atau tidak berbeda jauh. Selain itu diduga 

stasiun 3 dan 4 yang arah alirannya berada di sisi muara sebelah utara terkena 

aliran arus air yang berasal dari sungai dan mengakibatkan memiliki karakteristik 

yang sama. 

 Kelompok clustering ketiga atau stasiun 5 memiliki karakteristik yang 

berbeda stasiun pengamatan lainnya dikarenakan letaknya yang berada di laut 

membuat nilai hasil pengukuran menjadi berbeda disebabkan pengaruh dari 

kondisi lingkungan laut. Hal ini di juga disebabkan tingginya hasil pengukuran 

parameter lingkungan seperti kecepatan arus, TSS, BOD dan COD yang 

membuat stasiun 5 menjadi berada di kelompok clustering ketiga. 
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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian di Perairan Muara Sungai 

Porong, antara lain: 

1. Hasil parameter lingkungan didapatkan nilai rata-rata suhu 31,670C, TSS 

82,34 mg/L, kecerahan 0,48 m, kecepatan arus 0,17 m/s, salinitas 20,4 ppt, 

pH 8,41, DO 8,48 mg/L, BOD 13,4 mg/L dan COD 39,65 mg/L, sedangkan 

kandungan logam berat didapatkan Zn air laut sebesar <0,0064 mg/L pada 

semua stasiun, Zn sedimen berkisar 5-10,67 mg/L dan pada biota kupang 

(Corbula faba H.) berkisar antara 3,68-42,92 mg/L. Kandungan logam berat 

Hg air laut berkisar 0,0002-0,0003 mg/L, Hg sedimen berkisar 0,005-0,018 

mg/L dan pada biota kupang (Corbula faba H.) berkisar antara 0,009-0,016 

mg/L. Kandungan logam berat Sn air, sedimen dan biota kupang (Corbula 

faba H.) menunjukkan kondisi tidak terdeteksi kandungan logam berat Sn.  

2. Analisis clustering didapatkan 3 grafik dendogram meliputi parameter 

lingkungan (fisika dan kimia), logam berat dan gabungan antara paremeter 

lingkungan (fisika dan kimia) dan logam berat. Clustering parameter 

lingkungan (fisika dan kimia) dan konsentrasi logam berat menghasilkan 

masing-masing 2 cluster dan Clustering parameter lingkungan (fisika dan 

kimia) dengan konsentrasi logam berat menghasilkan 3 cluster. Kandungan 

logam berat tertinggi berada pada biota kupang putih (Corbula faba H.) pada 

Zn dan Hg dan menunjukkan kondisi tidak terdeteksi kandungan logam Sn 

pada air, sedimen, dan biota kupang (Corbula faba H.). 

3. Perbandingan dengan baku mutu lingkungan didapatkan bahwa hasil 

pengukuran parameter lingkungan perairan menunjukkan ada 2 parameter 
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fisika yang berindikasi negatif yaitu konsentrasi TSS yang nilainya tinggi 

melebihi baku mutu dan nilai kecerahan yang jauh dibawah baku mutu dimana 

kurang dari 1 m, sedangkan parameter kimia yang berindikasi negatif adalah 

konsentrasi COD (Chemical Oxygen Demand) yang nilainya tinggi melebihi 

baku mutu. Perbandingan dengan baku mutu lingkungan didapatkan bahwa 

hasil pengukuran menunjukkan kandungan logam berat pada biota kupang 

putih (Corbula faba H.) pada Zn dan Hg berada di atas baku mutu lingkungan 

dan akan berindikasi negatif terhadap pencemaran. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan setelah penelitian di  Muara Sungai Porong ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengawasan dan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat dan 

pemerintah setempat untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dengan 

menjaga ekosistem pesisir. 

2. Perlu adanya kegiatan pengukuran dan pemantauan yang lebih sering 

dilakukan untuk mengetahui kondisi perairan setiap waktu. 

3. Penelitian lanjutan untuk melihat kandungan logam berat yang lain dan 

akumulasinya terhadap biota perairan yang lain yang terdapat dalam perairan 

Muara Sungai Porong. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Foto Dokumentasi Kegiatan Lapang 

Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan 
 

           

   

 
Pengambilan Sampel Air, Sedimen dan Kupang Putih (Corbula faba H.)  
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Lampiran 2. Hasil Pengukuran Lapang Parameter Fisika dan Kimia 

Stasiun Pengulangan Waktu (WIB) Suhu (0C) Kecerahan (m) Arus (m/s) pH Salinitas (‰) DO (mg/L) Lokasi 

1 

Pengukuran 1 13,09 32,4 50 0,2 8,2 6 5,7 
Cabang Selatan 
Muara Sungai 

Porong 
 

Pengukuran 2 13,19 33,6 65 0,2 8,2 6 5,3 

Pengukuran 3 13,29 33,4 55,5 0,2 8,2 6 5,2 

Rata-rata 33,13 56,83 0,20 8,20 6,00 5,40 

2 

Pengukuran 1 12,22 32,8 60,5 0,1 7,1 8 13,1 
Cabang Utara 
Muara Sungai 

Porong 
 

Pengukuran 2 12,32 31,6 55,5 0,1 7,9 9 14,4 

Pengukuran 3 12,42 32,1 56 0,1 7,8 8 10,7 

Rata-rata 32,17 57,33 0,10 7,60 8,33 12,73 

3 

Pengukuran 1 7,35 30,7 20,5 0,1 8,76 33 10,6 
Depan Daratan/ 

Pantai 
 
 

Pengukuran 2 7,45 30,8 25,5 0,1 8,81 33 9,5 

Pengukuran 3 7,55 31,4 26,5 0,1 8,79 33 9,2 

Rata-rata 30,97 24,17 0,10 8,79 33,00 9,77 

4 

Pengukuran 1 8,26 30,4 59,5 0,2 8,81 33 11,6 
Depan 
Pulau 

Sarinah 
 

Pengukuran 2 8,36 30,8 70 0,1 8,86 33 8,7 

Pengukuran 3 8,46 32 83 0,1 8,83 33 8,2 

Rata-rata 31,07 70,83 0,13 8,83 33,00 9,50 

5 

Pengukuran 1 9,55 30,8 22 0,3 6,84 22 4,4 
 

Laut 
 
 

Pengukuran 2 10,05 30,9 31 0,2 6,8 22 5,1 

Pengukuran 3 10,15 31,4 32 0,3 6,8 21 5,5 

Rata-rata 31,03 28,33 0,27 6,81 21,67 5,00 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Clustering 

Hasil Clustering Parameter Lingkungan 
 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 2 1873.950 0 0 3 

2 3 4 1891.936 0 0 3 

3 1 3 2696.288 1 2 4 

4 1 5 5651.980 3 0 0 

 

Cluster Membership 

Case 2 Clusters 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 
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Hasil Clustering Parameter Logam Berat 
 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 2 116.017 0 0 4 

2 3 4 611.257 0 0 3 

3 3 5 1022.464 2 0 4 

4 1 3 4068.575 1 3 0 

 

Cluster Membership 

Case 2 Clusters 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 
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Hasil Clustering Parameter Lingkungan dengan Parameter Logam Berat 
 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 2 1877.538 0 0 4 

2 3 4 1988.230 0 0 3 

3 3 5 4837.919 2 0 4 

4 1 3 5853.869 1 3 0 

 

Cluster Membership 

Case 2 Clusters 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 
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Lampiran 4. Pola Arus di Perairan Muara Sungai Porong 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Konsentrasi Logam Berat 

Hasil Analisis Konsentrasi Logam Berat di Air 
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Hasil Analisis Konsentrasi Logam Berat di Sedimen 
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Hasil Analisis Konsentrasi Logam Berat di Kupang Putih (Corbula faba H.) 
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