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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) didefinisikan sebagai usaha pertambangan

atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi

aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah

(Herman, 2006:3). Salah satu bentuk PETI yang berkembang di masyarakat adalah

PETI bahan galian emas. Menurut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

(2015:33), pertambangan bahan galian emas di Provinsi Jambi berlangsung secara

intensif di 4 (empat) kabupaten, yaitu Bungo, Merangin, Tebo, dan Sarolangun.

Kegiatan PETI berlangsung terutama di sepanjang aliran Sungai Batanghari

ataupun aliran anak-anak sungai.

Kegiatan PETI bahan galian emas meliputi proses ekstraksi, pengolahan

bijih tambang, serta amalgamasi untuk mendapatkan emas. Walaupun keberadaan

PETI dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, namun dampak yang

ditimbulkannya juga besar. Salah satu yang dapat ditemui adalah kondisi pekerja

PETI yang tidak memiliki pelatihan dan keamanan yang memadai, sehingga

menyebabkan maraknya kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa

(Krisnayanti, dkk. 2016:27). Selain itu, kegiatan PETI juga menimbulkan kerusakan

dan pencemaran lingkungan pada wilayah kegiatan dan wilayah hilir dari lokasi

PETI. Kerusakan yang terjadi terdapat pada lahan di sekitar kegiatan pertambangan

yang kehilangan lapisan tanah. Sedangkan pencemaran lingkungan yang terjadi

disebabkan oleh pembuangan limbah pengolahan emas (tailing) ke badan air

maupun air tanah (Prilia, dkk. 2013:108).
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Limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan emas terutama

mengandung merkuri (Hg). Merkuri dapat melarutkan berbagai logam untuk

membentuk alloy yang disebut amalgam. Oleh sebab itu, merkuri sering digunakan

sebagai pengikat bijih emas dalam penambangan secara tradisional melalui proses

amalgamasi. Pada proses amalgamasi emas yang dilakukan secara tradisional,

merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan penggarangan.

Pada proses pencucian, yang mengandung merkuri dibuang langsung ke badan air

atau tanah (Mallongi, 2017:118). Di Provinsi Jambi, penelitian pada Sungai Limun

telah menunjukkan peningkatan konsentrasi merkuri terlarut dari 0,18 ppb (part per

billion) pada bagian hulu, menjadi 0,3 ppb pada bagian hilir akibat kegiatan

pertambangan emas di sepanjang aliran sungai (Yulianti, dkk. 2016:259).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, konsentrasi tersebut masih berada

di bawah ambang batas kandungan merkuri di perairan, yaitu 1 ppb. Namun,

terjadinya peningkatan konsentrasi merkuri terlarut menandakan telah masuknya

bahan pencemar di aliran sungai tersebut, sehingga membutuhkan perhatian khusus

pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih jauh.

Merkuri merupakan jenis logam sangat berat yang berbentuk cair pada

temperatur kamar, berwarna putih keperakan, dan bersifat sangat beracun.

Kontaminasi merkuri di lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem

melalui rantai makanan. Pencemaran merkuri di lingkungan dapat menyebabkan

bioakumulasi pada piramida makanan, mulai dari tumbuhan, hewan air, ikan,

hingga pada akhirnya terakumulasi pada manusia (Agung & Hutamadi, 2012:140).

Merkuri yang terakumulasi di lingkungan akan teroksidasi menjadi merkuri organik
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yang disebut metil merkuri (MeHg) oleh sistem biologi. MeHg dapat menembus

membran makhluk hidup dan menyebabkan keracunan pada manusia (Prasad,

2011:30). Keracunan merkuri berupa penumpukan merkuri pada jaringan darah,

otak, dan plasenta menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, ginjal, serta

dapat mengganggu pertumbuhan janin di kandungan (Pratiwi & Ariesyady,

2012:107).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran

lingkungan oleh merkuri adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan

penggunaan organisme untuk menanggulangi pencemaran lingkungan di suatu

tempat dengan menggunakan prinsip biogeokimia. Bioremediasi dapat diterapkan

untuk mengatasi pencemaran di tanah, air permukaan, air tanah, serta pengembalian

ekosistem. Proses yang digunakan untuk mengatasi pencemaran oleh logam berat

seperti merkuri disebut biosorpsi, di mana agen makhluk hidup berupa bakteri,

jamur, alga atau organisme lainnya digunakan untuk menyerap kandungan logam

berat yang terakumulasi di lingkungan (Prasad, 2011:18). Organisme yang

berpotensi digunakan pada biosorpsi merkuri, antara lain Lindernia crustacea,

Digitaria radicosa, Eichhornia crassipes, Scenedesmus sp., Chlorococcum sp.,

serta Chlorella sp. (Hidayati, dkk. 2009:91; Irhamni, dkk. 2017:82; Inthorn, dkk.

2002:256).

Chlorella sp. merupakan mikroalga non-motil yang termasuk ke dalam

kelompok alga hijau (Chlorophyta) yang memiliki diameter 3-6 µm (Wiel, dkk.

2016:4407). Sel Chlorella sp. berbentuk melingkar dengan kloroplas berbentuk

menyerupai mangkuk. Chlorella sp. hidup di perairan, baik air tawar maupun air

laut (Lee, 2008:213). Chlorella sp. telah banyak digunakan untuk bioremediasi
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limbah, terutama di lingkungan perairan. Chlorella sp. memiliki kemampuan untuk

hidup di air limbah yang memiliki kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan

COD (Chemical Oxygen Demand) yang tinggi dan bersifat berbahaya bagi

organisme lainnya (Lestari dkk., 2014:206). Chlorella sp. bahkan mampu

menurunkan kadar COD sebesar 38,3-62,3% pada limbah tekstil (Hadiyanto &

Azim, 2012:103). Chlorella sp. juga memiliki kemampuan biosorpsi logam berat

yang terdapat di limbah industri. Jenis logam berat yang mampu diserap oleh

Chlorella sp. meliputi timbal (Pb), kromium (Cr), kadmium (Cd), tembaga (Cu),

serta merkuri (Hg) (Fachrullah, 2011:51; Inthorn, dkk. 2002:256).

Potensi mikroalga Chlorella sp. sebagai agen biosorpsi merkuri dapat

diketahui dengan melihat pertumbuhannya pada media yang mengandung merkuri

terlarut. Pengaruh terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari pengukuran kepadatan

sel, berat kering, serta laju pertumbuhan spesifik (Choochote, dkk. 2010:128).

Mikroalga yang tidak mengalami gangguan pertumbuhan pada media yang

mengandung suatu logam berat menunjukkan bahwa mikroalga memiliki toleransi

tinggi dan mampu mengambil ion logam berat pada media kultur (Purnamawati

dkk., 2013:110).

Berdasarkan uraian, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Respons

Pertumbuhan Mikroalga Chlorella sp. Terhadap Penambahan Merkuri pada

Media Kultur sebagai Materi Pengayaan Mikrobiologi Terapan”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

a. Terdapat kegiatan PETI bahan galian emas di Provinsi Jambi, terutama di 4

(empat) kabupaten, yaitu Bungo, Merangin, Tebo, dan Sarolangun.

b. PETI menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan di lokasi

lahan sekitar tambang dan badan air tempat pembuangan limbah pengolahan

emas (tailing) yang mengandung merkuri (Hg).

c. Dibutuhkan upaya serius terhadap pengendalian pencemaran lingkungan akibat

masuknya Hg pada badan sungai di sekitar lokasi kegiatan PETI.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

a. Bibit mikroalga Chlorella sp. yang digunakan diperoleh dari Balai Perikanan

Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam.

b. Larutan merkuri yang digunakan dibuat dari melarutkan merkuri sulfat (HgSO4)

menjadi larutan dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5 ppm.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti

merumuskan masalah, yaitu:

a. Bagaimana pengaruh penambahan merkuri pada media kultur terhadap

pertumbuhan mikroalga Chlorella sp.?

b. Berapa ambang batas konsentrasi merkuri yang mampu ditoleransi mikroalga

Chlorella sp.?
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1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui pengaruh penambahan merkuri pada media kultur terhadap

pertumbuhan mikroalga Chlorella sp.

b. Mengetahui ambang batas konsentrasi merkuri yang mampu ditoleransi

mikroalga Chlorella sp.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Manfaat teoritis:

1) Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman baru di bidang Mikrobiologi dan

Mikrobiologi Terapan.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penunjang kegiatan

praktikum dalam bidang Biologi khususnya Mikrobiologi Terapan.

b. Manfaat praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam

pengelolaan sungai di Provinsi Jambi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif

untuk menanggulangi pencemaran air sungai oleh logam berat di Provinsi

Jambi.
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