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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian dan sistematika penulisan mengenai 

topik yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia memberikan berbagai dampak bagi 

masyarakat dan lingkungan khususnya. Suatu kenyataan yang harus dihadapi akibat 

kemajuan dan keberadaan industri selain dapat menimbulkan dampak positip dan 

negatip. Banyaknya aktivitas industri dalam proses produksi yang menghasilkan 

produk bernilai juga menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan jika tidak dikelola sesuai prosedur dengan benar. Salah satu jenis 

limbah yang banyak dihasilkan dari aktivitas industri adalah limbah berbentuk 

cairan selain limbah padat. Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup 

berupaya untuk mengurangi dampak limbah industri dengan salah satunya 

menentukan syarat standar atau baku mutu air limbah kawasan industri. Standar 

tersebut tertuang dalam PerMen Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010, salah satu 

kriteria penting dalam standar mutu air hasil olahan industri adalah kadar logam 

berat.  

Kegiatan industri dapat menjadi penyumbang logam berat di perairan yang 

bermuara ke laut dapat menggangu dan membahayakan keberlangsungan mahluk 

hidup yang ada didalamnya. Logam berat di dalam limbah cair umumnya dapat 

diolah secara fisika-kimia, seperti evaporasi, adsorbsi, pertukaran ion, proses 

elektrokimia, dan teknologi membran. Namun, tidak dipungkiri logam berat masih 

tersebar pada lingkungan diatas baku mutu yang telah ditentukan. Menurut Mac 

Farlane (2001), polutan logam yang paling banyak dilepaskan oleh industri adalan 

Cu, Pb, dan Zn. Sedangkan Berti (1993), menyatakan bahwa timbal termasuk 

pencemar utama di lingkungan dan sumber utama pencemaran karena memiliki 

distribusi/penyebaran yang luas. Selanjutnya, Harbison (1986), mengungkapkan 

bahwa mangrove dapat berfungsi sebagai penghambat penyebaran logam berat ke 
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dalam ekosistem perairan. Artinya mangrove dapat digunakan sebagai 

fitoremediator pada proses fitoremediasi.  

Fitoremediasi merupakan proses pembersihan polusi maupun kontaminan di 

lingkungan dengan menggunakan media tanaman. Menurut Hidayati (2005), 

menyatakan bahwa tanaman bakau jenis rhizophora mucronata mampu 

mengakumulasi logam berat timbal (Pb). Penyerapan Logam berat yang terlarut 

baik dari sedimen maupun air laut dilakukan oleh akar. Akar tanaman yang berada 

ditanah dapat berperan penting dalam mengurangi kadar logam melalui filtrasi, 

adsorbsi dan pertukaran ion. Sel akar dapat menyerap larutan yang mengandung 

timbal dengan proses difusi apabila terjadi perbedaan konsentrasi. Karenanya 

distribusi timbal (Pb) pada akar bakau dapat direpresentasikan oleh persamaan 

difusi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi secara 

numerik adalah metode beda hingga. Darmin (2013), menyatakan bahwa metode 

beda hingga membawa domain persamaan diferensial parsial kedalam doamain 

komputasi yang berupa grid sehingga distribusi penyerapan timbal  dapat 

ditentukan. Untuk itu mengetahui distribusi konsentrasi timbal (Pb) pada akar 

bakau  (rhizophora mucronata) perlu diketahui sebagai media evaluasi lingkungan 

untuk mengkontrol aktivitas pembuangan limbah industri sehingga pencemaran air 

akibat limbah industri dapat teratasi. 

Tanaman bakau jenis rhizophora mucronata merupakan jenis bakau yang 

mudah tumbuh di hutan mangrove. Berdasarkan survei Kementrian Kehutanan 

tahun 2010 luas hutan mangrove  di Indonesia sekitar 3,7 juta hektar dan tersebar 

di Pulau Jawa hanya sekitar 35 ribu hektar. Tanaman bakau jenis rhizophora 

mucronata banyak memberikan manfaat diantaranya dapat dijadikan arang kayu 

bakau yang berkualitas dengan nilai kalor yang tinggi dengan nilai kalor besar 3088 

kal/g (dodi yuda, 2013). Pemanfaatan energi alternatif ini sangat diperlukan untuk 

mengantisipasi krisis bahan bakar fosil. Sedangkan kebutuhan bahan bakar untuk 

kehidupan manusia sangatlah penting dan semakin hari penggunaan bahan bakar 

semakin meningkat berimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan 

jumlah bahan bakar fosil semakin menipis. Cadangan minyak Indonesia berada 

pada posisi 28 atau 0,2% dari cadangan minyak seluruh dunia sebesar 3,7 milyar 

barel. Cadangan minyak tersebut diprediksi akan habis selama 12 tahun kedepan, 
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sedangkan gas alam akan habis dalam 42 tahun kedepan (Energia, 2013). Oleh 

karena itu selain dapat dijadikan fitoremediator tanaman bakau (rhizophora 

mucronata) dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar padat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah 

utama dan sub-sub yang terkait adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana distribusi konsentrasi timbal yang terserap pada akar bakau 

(rhizophora mucronata) dengan metode beda hingga ? 

2. Apakah pemanfaatan akar tanaman bakau yang telah digunakan pada proses 

fitoremediasi menjadi bahan bakar padat arang memiliki karakterisasi arang 

dalam standart SNI?   

3. Apakah pengarangan akar bakau hasil fitoremediasi mengandung gas 

kontaminan yang tidak ramah lingkungan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Mengetahui distribusi konsentrasi timbal (Pb) pada akar bakau (rhizophora 

mucronata) dengan metode beda hingga  

2. Mengetahui karakter arang dari pemanfaatan akar tanaman bakau yang telah 

digunakan pada proses fitoremediasi dan dibandingkan dengan karakter arang 

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 

3. Mengetahui apakah proses pengarangan akar bakau hasil fitoremediasi 

mengandung gas kontaminan yang tidak ramah lingkungan dengan uji sederhana 

pada ketahanan hidup serangga. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data konsentrasi timbal (Pb) di akar bakau (rhizophora mucronata) 

didapatkan dari data penelitian sebelumnya hasil eksperimen laboratorium  
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2. Kajian matematis menggunakan syarat batas Dirichlet dan Neumann dengan 

metode beda hingga maju skema eksplisit   

3. Pembuatan briket dari akar bakau dan uji karakterisasi briket dibuat skala 

sederhana dengan peralatan rumah tangga  

4. Terdapat beberapa asumsi untuk perhitungan distribusi timbal pada akar 

bakau dalam penelitian ini adalah aliran timbal pada akar bakauac hanya 

terjadi satu arah dari kulit ke titik tengah atau pusat akar dan nilai konsentrasi 

timbal yang menjadi batas kanan dan batas kiri sama sehingga perhitungan 

hanya dilakukan separuh domain. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 

1. Memberikan informasi ilimiah mengenai fitoremediasi dengan tumbuhan bakau 

(rhizophora mucronata)  untuk mengatasi pencemaran air oleh logam berat 

timbal (Pb)  

2. Menambah wawasan mengenai kandungan  timbal (Pb) pada tumbuhan bakau 

(rhizophora mucronata) sehingga dapat menjadi evaluasi untuk lebih peduli 

terhadap lingkungan  

3. Memahami lebih mendalam tentang kajian matematis mengenai distribusi 

konsentrasi timbal (Pb) pada akar bakau (rhizophora mucronata)  pada metode 

fitoremediasi  

4. Memberikan informasi tentang pemanfaatan akar bakau untuk bahan bakar padat 

5. Dapat memberikan kesadaran untuk melestarikan dan membudidayakan 

tumbuhan bakau (rhizophora mucronata)  untuk dapat dimanfaatkan dengan 

baik 

6. Dapat menyelesaikan skripsi sehingga dapat menyelesaikan perkuliah tepat 

waktu dan mencapai gelar Sarjana Teknik (S.T.) 

  


