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ABSTRAK 

Kabupaten Banyuwangi mempunyai pesisir terpanjang di Jawa Timur dengan pantai berpasir maupun 
karang dan terdapat berbagai macam jenis sumberdaya pesisir dan lautan yang bisa dimanfaatkan baik 
dari segi ekonomis maupun lingkungan. Namun dalam era industrialisasi saat ini, wilayah pesisir di 
Banyuwangi menjadi sebagai prioritas utama untuk pengembangan industri, agribisnis, agroindustri, 
pemukiman, transportasi, pelabuhan dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kandungan logam berat jenis tembaga (Cu), timbal (Pb) dan timah (Sn) dan pengaruhnya kualitas 
perairan terhadap kandungan logam berat di pesisir Kabupaten Banyuwangi. Metode dalam penelitian 
ini menggunakan deskriptif. Data diambil di sepanjang pesisir Kabupaten Banyuwangi meliputi kualitas 
air (alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, suhu air dan salinitas), logam berat jenis tembaga (Cu), timbal 
(Pb) dan timah (Sn). Analisa data menggunakan analisa regresi linier berganda, dilanjutkan uji F dan 
uji t. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kualitas perairan terhadap nilai logam 
berat tembaga (Cu), dengan nilai R-Square 0,681 yang artinya memiliki proporsi pengaruh terhadap 
nilai tembaga (Cu) sebesar 68,1%. Begitu juga untuk kualitas perairan terhadap logam berat jenis timah 
(Sn), terdapat pengaruh dengan nilai R-Square sebesar 0,700 yang artinya pengaruh seebsar 70%. 
Sedangkan kualitas perairan terhadap logam berat timbal (Pb) tidak terdapat pengaruh signifikan. 

Kata Kunci: Logam Berat, Kualitas Perairan, Pesisir Banyuwangi 

PENDAHULUAN 

Pesisir Kabupaten Banyuwangi bagian dari pantai yang berada di Selat Bali hingga Pantai Selatan 
Pulau Jawa yang mempunyai potensi pesisir dan kelautan yang cukup tinggi. Sisi lain, potensi pesisir 
dan kelautan yang besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal namun terjadi 
beberapa kerusakan. Kerusakan lingkungan laut dan pesisir yang terjadi karena fenomena alam itu 
sendiri dan juga karena beberapa kegiatan manusia. Sikap yang arif dan bijak dari berbagai lintas 
sektor yang mempunyai kepentingan dan kewenangan di kawasan ini. 

Seperti halnya perairan pesisir lainnya, Pesisir Kabupaten Banyuwangi berpotensi mengakumulasi 
beban antropogenik yang dibawa dari beberapa aliran sungai. Hal ini diperparah dengan adanya 
penyalahgunaan sungai sebagai tempat pembuangan limbah sehingga beban pencemar akan 
terdistribusi sampai ke muara sungai hingga laut. Masukan limbah dari darat menuju ke muara 
umumnya berasal dari kegiatan manusia seperti seperti industri, perkapalan, antropogenik dan lain-lain 
(Bengen, 2001). Hal tersebut menjadikan daerah muara dan pesisir merupakan kawasan yang rentan 
tercemar (Sari et al., 2017). 

Seperti air tawar, air laut juga mempunyai kemampuan yang besar untuk melarutkan bermacam-
macam zat, baik yang berupa gas, cairan, maupun padatan.  Laut merupakan tempat bermuaranya 
sungai-sungai yang mengangkut berbagai macam zat, dapat berupa zat hara yang bermanfaat bagi 
ikan dan organisme perairan, dapat pula berupa bahan yang tidak bermanfaat, bahkan mengganggu 
pertumbuhan dan perkembangan ikan dan organisme perairan atau dapat mengakibatkan penurunan 
kualitas air (Cahyadi, 2000).  

Penurunan kualitas air ini diakibatkan oleh adanya zat pencemar, baik berupa komponen-komponen 
organik maupun anorganik.  Komponen-komponen anorganik diantaranya adalah logam berat yang 
berbahaya. Darmono (1995) menjelaskan pengertian logam berat adalah unsur logam dengan berat 
molekul tinggi, yaitu berat jenis lebih besar dari 5 g/cm3. Namun unsur-unsur metaloid yang mempunyai 
sifat berbahaya juga dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, yang termasuk ke 
dalam logam berat saat ini mencapai lebih kurang 40 jenis unsur.    

mailto:ervinawahyu@untag-banyuwangi.ac.id


Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

145 
 

Salah satu bahan pencemar yang berpotensi ditemukan di Pesisir Kabupaten Banyuwangi adalah 
logam berat. Pencemaran logam berat dikategorikan sebagai pencemaran yang menimbulkan dampak 
berbahaya terhadap lingkungan dan organisme di dalamnya. Logam berat mempunyai sifat non-
degradable. Selain itu, logam berat akan terakumulasi di dalam lingkungan seperti kolom air dan 
sedimen serta terabsorpsi ke dalam biota laut (Effendi, 2003). 

Logam berat dapat masuk ke lingkungan hidup dengan berbagai cara, seperti pelapukan batu-batuan 
yang mengandung logam berat, aktivitas gunung berapi dan pembuangan limbah yang berasal dari 
pertambangan, industri dan transportasi. Sumber utama kontaminan logam berat bersal dari udara dan 
air yang mencemari tanah. Logam-logam tertentu dalam konsentrasi tinggi akan sangat berbahaya bila 
ditemukan di dalam lingkungan. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya 
adalah karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup yang ada 
di lingkungan. Akibatnya logam-logam tersebut terakumulasi ke lingkungan. Logam berat 
membahayakan apabila masuk ke dalam sistem metabolisme dalam jumlah melebihi ambang batas. 
Ambang batas untuk tiap jenis logam berat berbeda-beda (Darmono, 1995). 

Beberapa logam berat tersebut banyak digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, oleh karena 
itu diproduksi secara rutin dalam skala industri. Penggunaan logam-logam berat tersebut dalam 
berbagai keperluan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau sengaja maupun 
tidak sengaja, telah mencemari lingkungan. Beberapa logam berat yang berbahaya dan sering 
mencemari lingkungan terutama adalah merkuri (Hg), timbal/timah hitam (Pb), arsenik (As), tembaga 
(Cu), kadmium (Cd), khromium (Cr), dan nikel (Ni) (Fardiaz, 1992). 

Cu merupakan elemen mikro yang sangat dibutuhkan oleh organisme, baik darat maupun perairan,  
namun dalam jumlah yang sedikit.  Keberadaan Cu di suatu perairan umum dapat berasal dari daerah 
industri yang berada di sekitar perairan tersebut. Logam ini akan terserap oleh biota perairan secara 
berkelanjutan apabila keberadaannya dalam perairan selalu tersedia. Terlebih lagi bagi biota perairan 
dengan mobilitas yang rendah seperti kerang (Cahyani et al., 2012). Timbal (Pb) merupakan logam 
berwarna abu-bau, dapat ditempa dan dapat dibentuk. Mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga dapat 
digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkartan. Bila dicampur dengan logam lain, timbal 
dapat membentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam murninya. Selain itu timbal juga 
mempunyai kepadatan melebihi logam lain. Logam ini banyak digunakan pda industri baterai, kabel, 
cat (sebagai zat pewarna), penyepuhan, pestisida dan yang paling banyak digunakan sebagai zat 
antiletup pada bensin. Timbal juga digunakan sebagai zat penyusun pateri dan sebagai formulasi 
penyambung pipa (Darmono, 1995). Timah (Sn) merupakan logam berwarna putih keperakan, berkilau, 
daapt ditempa dan dapat dibentuk. Timah memiliki titik lebur 231,930C. Logam ini tidak mudah 
teroksidasi dalam udara sehingga sering digunakan sebagai pelapis logam lainnya untuk mencegah 
karat. Timah juga sering digunakan sebagai pelapis logam lainnya untuk mencegah karat. Timah juga 
sering digunakan sebagai campuran dengan logam lain seperti pada solder lunak (Winter, 2010). 

Kehadiran logam berat pada konsentrasi yang tinggi di kolom peraian akan membahayakan organisme 
perairan laut mulai dari menghambat proses metabolisme hingga menyebabkan kematian biota 
(Vangronsveld and Clijsters, 1994).  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memantau 
konsentrasi logam berat terlarut di sepanjang Pesisir Kabupaten Banyuwangi dan menganalisis 
keterkaitannya dengan faktor lingkungan perairan. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juni 2018. Metode pengambilan data menggunakan 
purposive sampling  di sepanjang pesisir Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian bisa dilihat pada 
gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pesisir Banyuwangi. 

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu data disajikan dengan menjelaskan dan 
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Pengukuran kualitas air yang meliputi suhu, salinitas, 
pH, DO diukur secara langsung di lokasi penelitian sementara untuk pengamatan alkalinitas, NH4, PO4, 
NO3 dilakukan di Laboratorium Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi. Sedangkan pengambilan sampel air untuk logam berat menggunakan botol kaca gelap di 
setiap titik lokasi penelitian sepanjang pesisir Kabupaten Banyuwangi, kemudian dibawa ke Balai Riset 
Dan Standarisasi Industri Surabaya untuk dilakukan pengukuran kadar logam berat. Prosedur kerja 
untuk analisis kandungan logam berat Tembaga (Cu) metode uji menggunakan SNI 6989.6 : 2009, 
Raksa (Hg) menggunakan uji SNI 6989.78 : 2011, Timbal (Pb) menggunakan metode uji SNI 
6989.46:2009, sedangkan Timah (Sn) menggunakan metode uji APHA Ed.21.311 B,2005. 

Analisa data menggunakan analisa regresi linier berganda. Untuk menentukan derajat pengaruh antara 
variabel kualitas air dan logam berat. Hasil uji statistik disajikan dalam bentuk persamaan matematis, 
yaitu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  

 
  
 
 
Keterangan:  
Y  : Variabel terikat  
a  : Konstanta  
b1,b2  : Koefisien regresi  
X1,X2  : Variabel bebas 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Parameter Kualitas Air 

Data kualitas air yang diambil berupa suhu, salinitas, pH, DO dan NH4 di perairan pantai Banyuwangi 
dengan lokasi pengamdilan data di sembilan titik mewakili seluruh kecamatan sepanjang pesisir 
Banyuwangi dengan ulangan sebanyak dua kali.  
 

Y = a+b1X1+b2X2+…+bnXn 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10416
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10416
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Tabel 1. Data Kualitas Air Perairan Pantai Banyuwangi tahun 2018. 

Kualitas Air 
 
Lokasi Penelitian 

DO Suhu Air pH Air Salinitas 
NH4 

(ppm) 
NO3 
(ppm) 

PO4 
(ppm) 

Alkalinitas 

CO3 
(ppm) 

HCO3 
(ppm) 

Alas Buluh 6,7 30,3 7,6 26 0 1 0 12 116 
 

6,5 29,7 7,3 25 0 0 0 36 112 

Kampe 7,1 30,1 7,3 22 0 0 0 24 100 
 

7 28,8 7 23 0 0 0,1 12 144 

BP3 8 27,3 7,2 20 0 0 0 24 116 

 6,1 27,5 7,1 20 0 0 0,1 16 136 

Pantai Cemara 7,5 31 9 25 0 0 0,1 80 88 
 6,4 29,3 8 25 0 0 0 32 100 

Pakem Kertosari 7,7 31,6 7.2 24 0 0 0 12 112 
 7,4 29,3 7.4 27 0 0 0 16 124 

Pulau Santen 7,2 29,7 7.2 26 0 0 0 36 92 
 6,5 29,2 7.4 26 0 0 0 36 100 

Blimbingsari 6,1 30,3 8,9 27 0 0 0,1 12 120 

 6.4 30.1 8.4 27 0 0 0,1 12 140 

Teluk Pangpang 7,04 30,3 6,9 23 0,7 0 0 24 98 
 

0,9 29,17  18 0,8 0 0 24 116 

Lampon 6,9 30,6 7,1 25 0 0 3 44 84 
 

6,8 30,7 6,9 26 0 0 0 44 80 
 

Sebagian besar parameter kualitas air tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi, sebaran dan 
toksisitas logam berat di perairan merujuk Hutagaol (2012) yang menyatakan bahwa suhu, kekeruhan, 
pH, salinitas dan DO merupakan parameter yang mempengaruhi toksisitas logam berat diperairan.  

Parameter lingkungan diduga berpengaruh pada konsentrasi logam berat seperti suhu, pH dan 
salinitas. Kenaikan suhu akan mengurangi adsorpsi senyawa logam berat pada partikulat untuk 
mengendap ke dasar. Kenaikan pH dapat menurunkan kelarutan logam berat dalam air karena adanya 
perubahan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang membentuk ikatan dengan partikel pada 
perairan. Kenaikkan salinitas menyebabkan penurunan daya toksik logam berat karena terjadinya 
proses desalinasi. Jadi senyawa logam berat yang ada dapat terjadi proses sedimentasi (Aminah et al., 
2016). 

Logam Berat Cu, Hg, Pb dan Sn di Pesisir Kabupaten Banyuwangi 

Logam berat yang dianalisa dalam penelitian ini adalah jenis Tembaga (Cu), Raksa (Hg), Timbal (Pb) 
dan timah (Sn). Berikut hasil uji logam berat yang dilakukan di laboratorium Balai Riset Dan 
Standarisasi Industri Surabaya. 
 

Tabel 2. Hasil Uji Logam Berat Cu, Hg, Pb dan Sn Pesisir Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.  

Parameter 
Satua

n 

Hasil Uji 

Metode Uji 
P. 2169 

Alas 
buluh 
(Surut) 

P. 2170 
Alas 

buluh 
(Pasang

) 

P. 2171 
Kampe 
(Pasang

) 

P. 2172 
Kampe 
(Surut) 

P. 2173 
BP 3 

(Pasang
) 

P. 2174 
BP 3 

(Surut) 

Tembaga 
(Cu) 

mg/L 
<0.022

3 
0,026 0,032 

<0.022
3 

0,026 0,026 SNI 6989.6 : 2009 

Raksa (Hg) mg/L 
<0.000

5 
<0.0005 <0.0005 

<0.000
5 

<0.0005 
<0.000

5 
SNI 6989.78 : 2011 

Timbal (Pb) mg/L 0,012 0,015 0,015 0,016 0,017 0,015 SNI 6989.46:2009  

Timah (Sn)* mg/L 
<0.105

0 
<0.1050 0,469 

<0.105
0 

<0.1050 
<0.105

0 
APHA Ed.21.311 

B,2005 
 

Parameter Satuan 

Hasil Uji 

Metode Uji 
P. 2175 

P. Santen 
(Pasang) 

P. 2176 
P. Santen 

(Surut) 

P. 2177 
P. Pakem 
(Pasang) 

P. 2178 
P. Pakem 

(Surut) 

P. 2179 
P. Cemara 
(Pasang) 

P. 2180 
P. Cemara 

(Surut) 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10416
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Tembaga (Cu) mg/L <0.0223 <0.0223 0,026 <0.0223 0,03 <0.0223 SNI 6989.6 : 2009 

Raksa (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 SNI 6989.78 : 2011 

Timbal (Pb) mg/L 0,017 0,018 0,017 0,022 0,018 0,018 SNI 6989.46:2009  

Timah (Sn)* mg/L <0.1050 <0.1050 <0.1050 <0.1050 <0.1050 4,136 
APHA Ed.21.311 

B,2005 

 

       Parameter              Satuan 

Hasil Uji 

Metode Uji 
P. 2181 

Teluk Pampang 
(Pasang) 

P. 2182 
Lampan 
(Pasang) 

P. 2183 
Lampan 
(Surut) 

P. 2184 
P. Blimbing 

Sari 
(Pasang) 

Tembaga (Cu) mg/L <0.0223 <0.0223 <0.0223 <0.0223 SNI 6989.6 : 2009 

Raksa (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 SNI 6989.78 : 2011 

Timbal (Pb) mg/L 0,018 0,019 0,021 0,018 SNI 6989.46:2009  

Timah (Sn)* mg/L 4,703 4,791 3,743 3,656 APHA Ed.21.311 B,2005 

Catatan: 

- Parameter di uji sesuai dengan parameter 

- Tanda “<” menunjukan nilai Limit Of Quantity dari pengujian 
 

Secara umum, kisaran konsentrasi Cu 0,0104 mg/L, Hg 0 mg/L, Pb 0,0173 mg/L dan Sn 1,3436 mg/L 

yang diperoleh di perairan pesisir Kabupaten Banyuwangi. Jika  merujuk Keputusan Mentri Lingkungan 
Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Raksa (Hg) 0,001 mg/l, Tembaga (Cu) dan 
Timbal (Pb) 0,008 mg/l, dan Timah (Sn) 2 mg/l, maka nilai logam berat Hg dan Sn masih di bawah 
ambang batas sedangkan Cu dan Pb sudah di atas ambang batas.  

Secara umum sumber logam berat di pesisir lautan dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber yang masuk 
ke perairan laut secara alami dan buatan. Sedangkan logam berat yang masuk ke perairan laut bisa 
berasal dari tiga sumber yaitu: 

- Masukan dari daerah pantai yang berasal dari sungai dan hasil abrasi pantai oleh aktivitas 
gelombang. 

- Masukan dari laut dalam meliputi logam-logam yang dibebaskan oleh aktivitas gunugn berapi di laut 
yang dalam dan logam-logam yang dibebaskan dari partikel melalui proses kimiawi. 

- Masukan dari lingkungan dekat daratan pantai, termasuk logam-logam yang berasal dari atmosfer 
sebagai partikel debu. 

Sedangkan sumber logam yang bersifat buatan adalah logam yang dibebaskan selama prose industri 
logam dan batu-batuan. Beberapa industri hanya menggunakan logam berat terntentu untuk aktivitas 
produksinya. Namun pada umumnya kebanyakan industri menggunakan berbagai jenis unsur logam 
berat sehingga sulit untuk melacak asal sumber pencemaran. 

Dari keempat logam berat tersebut di atas, di air laut diperoleh konsentrasi logam berat yang berbeda. 
Perbedaan konsentrasi ini dimungkinkan akibat variabilitas logam dalam air yang disebabkan oleh arus, 
adsorpsi, pasang surut, ataupun deposisi (Sagala et al., 2014). 

Pengaruh Kualitas Air Terhadap Logam Berat  

Berdasarkan hasil analisa regresi, dari empat jenis logam berat yaitu Tembaga (Cu), Timbal (Pb), 
Raksa (Hg) dan Timbal (Pb) di pesisir Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan untuk kualitas air tidak 
ada pengaruh terhadap logam berat jenis Timbal (Pb) dan Raksa (Hg). Sedangkan dua jenis logam 
berat lainnya yaitu Tembaga (Cu) dan Timah (Sn) terdapat pengaruh. 

Berkaitan dengan ini maka walaupun nilai Pb berada di ambang batas tapi tidak disebabkan oleh nilai 
kualitas air, melainkan adanya limbah yang masuk ke kawasan pesisir. Sedangkan jenis Hg nilainya 
memang di bawah ambang batas dan limbah yang masuk ke kawasan pesisir berarti masih minim 
mengandung Hg. Menurut Anggoro (2011) logam berat merupakan salah satu paremeter limbah 
sebagai sumber dampak di perairan pesisir.  

 

 

 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10416
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Tabel 3. Uji F: Kualitas Air terhadap Logam Berat Tembaga (Cu). 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,000 8 ,000 8,265 ,000b 

Residual ,000 31 ,000   

Total ,000 39    

a. Dependent Variable: Tembaga Cu 

b. Predictors: (Constant), Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, Salinitas 

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh nilai logam berat tembaga (Cu) terhadap alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, 
suhu air, dan salinitas. 

Tembaga (Cu) merupakan salah satu logam berat yang dapat ditemukan pada lingkungan perairan 
maupun dalam sedimen (Anazawa et al., 2004). Logam berat secara alami memiliki konsentrasi yang 
rendah pada perairan. Tinggi rendahnya konsentrasi logam berat disebabkan oleh jumlah maksimum 
limbah logam berat ke perairan. Logam Berat yang masuk perairan akan mengalami pengendapan, 
pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan. 

Maslukah (2006) menyatakan bahwa proses masuknya Cu di perairan selanjutnya mengalami proses 
adsorpsi yang diikuti dengan proses flokulasi dan desorpsi. Adanya proses adsorpsi oleh partikel 
menyebabkan terjadinya pengendapan materi pada sedimen dan membuat konsentrasi di dekat dasar 
kolom air menjadi tinggi kembali. 

Tabel 4. Nilai R Square: Logam Berat Tembaga (Cu) Terhadap Kualitas Air. 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,825a ,681 ,598 ,0017955 2,587 

a. Predictors: (Constant), Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, Salinitas 

b. Dependent Variable: Tembaga Cu 

Jika dilihat dari nilai R-Square yang besarnya 0,681 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel 

tembaga (Cu) terhadap variabel alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, suhu air, dan salinitas sebesar 
68,1%. Artinya, nilai variabel bebas memiliki proporsi pengaruh terhadap nilai tembaga (Cu) sebesar 
68,1% sedangkan sisanya 31,9% (100% – 68,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di 
dalam model regresi linier. 
Tabel 5. Uji t: Logam Berat Tembaga (Cu) Terhadap Kualitas Air. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,014 ,011  -1,289 ,207   

DO ,000 ,001 ,079 ,683 ,500 ,762 1,312 

Suhu Air ,002 ,000 ,620 4,258 ,000 ,485 2,060 

pH ,001 ,001 ,182 1,496 ,145 ,692 1,445 

Salinitas -,001 ,000 -,928 -5,907 ,000 ,417 2,396 

NH4 -,011 ,002 -,688 -5,193 ,000 ,586 1,707 

NO3 -,004 ,001 -,445 -3,387 ,002 ,597 1,674 

PO4 -,001 ,000 -,202 -1,882 ,069 ,895 1,118 

Alkalinitas 4,021E-005 ,000 ,231 1,711 ,097 ,567 1,764 

a. Dependent Variable: Tembaga Cu 

 
Nilai probabilitas t hitung dari variabel bebas oksigen terlarut (DO) sebesar 0,50, pH sebesar 1,45, PO4 
sebesar 0,069, dan alkalinitas sebesar 0,097 (lebih besar dari Sig. 0,05) menunjukkan bahwa variabel 
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bebas oksigen terlarut (DO), pH, PO4, dan alkalinitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat tembaga (Cu). Nilai probabilitas t hitung variabel bebas suhu air sebesar 0,00, salinitas sebesar 
0,00, NH4 sebesar 0,00 dan NO3 sebesar 0,02 (lebih kecil dari nilai Sig. 0,05), menunjukkan bahwa 
variabel bebas suhu air, salinitas, NH4, dan NO3 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 
tembaga (Cu). 

Berdasarkan nilai di atas, maka interpretasi model alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, dan 
Salinitas Terhadap Logam Berat Tembaga (Cu) adalh sebagai berikut: 
 

Tembaga Cu = -0,14 + 0,00 DO + 0,002 Suhu Air + 0,001 pH - 0,001 salinitas – 0,011 NH4 – 0,004 NO3 
– 0,001 PO4 + 4,021 alkalinitas 

Koefiseien regresi oksigen terlarut (DO) bernilai positif artinya pada saat nilai oksigen terlarut (DO) naik, 
maka nilai logam berat Tembaga (Cu) juga akan mengalami kenaikan. Apabila nilai oksigen terlarut 
(DO) turun maka nilai logam berat Tembaga (Cu) akan mengalami penurunan. Apabila nilai oksigen 
terlarut (DO) naik sebesar 1 mg/L maka akan meningkatkan nilai tembaga (Cu) total sebesar 0,000 
mg/L dan sebaliknya penurunan oksigen terlarut (DO) sebesar 1 mg/L akan menurunkan nilai tembaga 
(Cu) sebesar 0,000 mg/L.  

Koefiseien regresi suhu air bernilai positif artinya pada saat nilai suhu air naik, maka nilai tembaga (Cu) 
juga akan mengalami kenaikan. Apabila nilai suhu air turun maka nilai tembaga (Cu) akan mengalami 
penurunan. Apabila nilai suhu air naik sebesar 1 oC, maka akan meningkatkan nilai tembaga (Cu) 
sebesar 0,002 mg/L dan sebaliknya penurunan suhu air sebesar 1 oC akan menurunkan nilai tembaga 
(Cu) sebesar 0,002 mg/L.  

Koefiseien regresi pH bernilai positif artinya pada saat nilai pH naik, maka nilai tembaga (Cu) juga akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai pH turun maka nilai tembaga (Cu) akan mengalami penurunan. 
Apabila nilai pH naik sebesar 1, maka akan meningkatkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L dan 
sebaliknya penurunan pH sebesar 1 akan menurunkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L.  

Koefiseien regresi alkalinitas bernilai positif artinya pada saat nilai alkalinitas naik, maka nilai tembaga 
(Cu) juga akan mengalami kenaikan. Apabila nilai alkalinitas turun maka nilai tembaga (Cu) akan 
mengalami penurunan. Apabila nilai alkalinitas naik sebesar 1, maka akan meningkatkan nilai tembaga 
(Cu) sebesar 4,021 mg/L dan sebaliknya penurunan alkalinitas sebesar 1 akan menurunkan nilai 
tembaga (Cu) sebesar 4,021 mg/L.  

Koefisien regresi salinitas bernilai negatif artinya pada saat nilai salinitas naik maka nilai tembaga (Cu) 
akan mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai salinitas turun, nilai tembaga (Cu) akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai salinitas mengalami peningkatan sebesar 1 maka akan menurunkan 
nilai tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai salinitas sebesar 1 akan 
meningkatkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L.  

Koefisien regresi NH4 bernilai negatif artinya pada saat nilai NH4 naik maka nilai tembaga (Cu) akan 
mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai NH4 turun, maka nilai tembaga (Cu) akan mengalami 
kenaikan. Apabila nilai NH4 mengalami peningkatan sebesar 1 mg/L maka akan menurunkan nilai 
tembaga (Cu) sebesar 0,011 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai NH4 sebesar 1 mg/L akan 
meningkatkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,011 mg/L. 

Koefisien regresi NO3 bernilai negatif artinya pada saat nilai NO3 naik maka nilai tembaga (Cu) akan 
mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai NO3 turun, maka nilai tembaga (Cu) akan mengalami 
kenaikan. Apabila nilai NO3 mengalami peningkatan sebesar 1 mg/L maka akan menurunkan nilai 
tembaga (Cu) sebesar 0,004 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai NO3 sebesar 1 mg/L akan 
meningkatkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,004 mg/L. 

Koefisien regresi PO4 bernilai negatif artinya pada saat nilai PO4 naik maka nilai tembaga (Cu) akan 
mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai PO4 turun, maka nilai tembaga (Cu) akan mengalami 
kenaikan. Apabila nilai PO4 mengalami peningkatan sebesar 1 mg/L maka akan menurunkan nilai 
tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai PO4 sebesar 1 mg/L akan 
meningkatkan nilai tembaga (Cu) sebesar 0,001 mg/L. 
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Tabel 7. Uji F: Logam Berat Timah (Sn) Terhadap Kualitas Air. 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 113,151 8 14,144 9,049 ,000b 

Residual 48,452 31 1,563   

Total 161,603 39    

a. Dependent Variable: Timah Sn 

b. Predictors: (Constant), Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, Salinitas 

Nilai probabilitas F hitung (Sig.) pada Tabel di atas nilainya 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang diestimasi layak digunakan 
untuk menjelaskan pengaruh nilai Timah (Sn) terhadap Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, 
dan salinitas. 
 

Tabel 8. Nilai R Square: Logam Berat Timah (Sn) Terhadap Kualitas Air. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,837a ,700 ,623 1,2501901 1,453 

a. Predictors: (Constant), Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, Salinitas 

b. Dependent Variable: Timah Sn 

Jika dilihat dari nilai R-Square yang besarnya 0,700 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel 
timah (Sn) terhadap variabel Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, dan salinitas. sebesar 70 
%. Artinya, nilai nilai timah (Sn) memiliki proporsi pengaruh terhadap Alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, 
NO3, Suhu Air, dan salinitas sebesar 70% sedangkan sisanya 30% (100% - 70%) dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier. 

Tabel 9. Uji t: Logam Berat Timah (Sn) Terhadap Kualitas Air. 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 7,143 7,425  ,962 ,343   

DO -1,147 ,454 -,285 -2,527 ,017 ,762 1,312 

Suhu Air ,264 ,264 ,141 ,998 ,326 ,485 2,060 

pH ,527 ,388 ,160 1,356 ,185 ,692 1,445 

Salinitas -,056 ,115 -,074 -,483 ,632 ,417 2,396 

NH4 4,329 1,520 ,366 2,848 ,008 ,586 1,707 

NO3 -1,352 ,773 -,222 -1,748 ,090 ,597 1,674 

PO4 ,904 ,322 ,292 2,806 ,009 ,895 1,118 

Alkalinitas -,063 ,016 -,499 -3,822 ,001 ,567 1,764 

a. Dependent Variable: Timah Sn 

Nilai probabilitas t hitung dari variabel bebas suhu air sebesar 0,326, pH sebesar 0,185, salinitas 
sebesar 0,632, dan NO3 sebesar 0,09 (lebih besar dari Sig. 0,05) menunjukkan bahwa variabel bebas 
suhu air, pH, salinitas, dan NO3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat timah (Sn). Nilai 
probabilitas t hitung variabel oksigen terlarut (DO) sebesar 0,017, NH4 sebesar 0,08, PO4 sebesar 
0,009, dan alkalinitas sebesar 0,01 (lebih kecil dari nilai Sig. 0,05), menunjukkan bahwa variabel bebas 
oksigen terlarut (DO), NH4, PO4, dan alkalinitas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat timah 
(Sn). 
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Berdasarkan nilai di atas, maka interpretasi model alkalinitas, NH4, PO4, DO, pH, NO3, Suhu Air, dan 
Salinitas terhadap Logam Berat Timah (Sn) adalah sebagai berikut: 
 

Timah (Sn) = 7,143 – 1,147 DO + 0,264 Suhu Air + 0,527 pH – 0,56 salinitas + 4,329 NH4 – 1,352 NO3 
+ 0,904 PO4 – 0,063 alkalinitas 

Koefisien regresi suhu air bernilai positif artinya pada saat nilai suhu air naik, maka nilai timah (Sn) juga 
akan mengalami kenaikan. Apabila nilai suhu air turun maka nilai timah (Sn) akan mengalami 
penurunan. Apabila nilai suhu air naik sebesar 1 oC, maka akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 
0,264 mg/L dan sebaliknya penurunan suhu air sebesar 1 oC akan menurunkan nilai timah (Sn)) 
sebesar 0,264 mg/L.  

Koefisien regresi pH bernilai positif artinya pada saat nilai pH naik, maka nilai timah (Sn) juga akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai pH turun maka nilai timah (Sn) akan mengalami penurunan. Apabila 
nilai pH naik sebesar 1, maka akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 0,527 mg/L dan sebaliknya 
penurunan pH sebesar 1 akan menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 0,527 mg/L. 

Koefisien regresi NH4 bernilai positif artinya pada saat nilai NH4 naik, maka nilai timah (Sn) juga akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai NH4 turun maka nilai timah (Sn) akan mengalami penurunan. 
Apabila nilai NH4 naik sebesar 1 mg/L, maka akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 4,329 mg/L 
dan sebaliknya penurunan NH4 sebesar 1 mg/L akan menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 4,329 mg/L. 

Koefiseien regresi PO4 bernilai positif artinya pada saat nilai PO4 naik, maka nilai timah (Sn) juga akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai PO4 turun maka nilai timah (Sn) akan mengalami penurunan. 
Apabila nilai PO4 naik sebesar 1 mg/L, maka akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 0,904 mg/L 
dan sebaliknya penurunan PO4 sebesar 1 mg/L akan menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 0,904 mg/L. 

Koefisien regresi oksigen terlarut (DO) bernilai negatif artinya pada saat nilai oksigen terlarut naik maka 
nilai timah (Sn) akan mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai oksigen terlarut (DO) turun, nilai 
timah (Sn) akan mengalami kenaikan. Apabila nilai oksigen terlarut (DO) mengalami peningkatan 
sebesar 1 mg/L maka akan menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 1,147 mg/L dan sebaliknya penurunan 
nilai oksigen terlarut (DO) sebesar 1 mg/L akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 1,147 mg/L. 

Koefisien regresi salinitas bernilai negatif artinya pada saat nilai salinitas naik maka nilai timah (Sn) 
akan mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai salinitas turun, maka nilai timah (Sn) akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai salinitas mengalami peningkatan sebesar 1 ppt maka akan 
menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 0,056 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai salinitas sebesar 1 
ppt akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 0,056 mg/L. 

Koefisien regresi NO3 bernilai negatif artinya pada saat nilai NO3 naik maka nilai timah (Sn) akan 
mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai NO3 turun, maka nilai timah (Sn) akan mengalami 
kenaikan. Apabila nilai NO3 mengalami peningkatan sebesar 1 mg/L maka akan menurunkan nilai 
timah (Sn) sebesar 1,352 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai NO3 sebesar 1 mg/L akan 
meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 1,352 mg/L. 

Koefisien regresi alkalinitas bernilai negatif artinya pada saat nilai alkalinitas naik maka nilai timah (Sn) 
akan mengalami penurunan, sebaliknya pada saat nilai alkalinitas turun, maka nilai timah (Sn) akan 
mengalami kenaikan. Apabila nilai alkalinitas mengalami peningkatan sebesar 1 mg/L maka akan 
menurunkan nilai timah (Sn) sebesar 0,063 mg/L dan sebaliknya penurunan nilai alkalinitas sebesar 1 
mg/L akan meningkatkan nilai timah (Sn) sebesar 0,063 mg/L. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Konsentrasi Cu, Hg, Pb dan Sn yang diperoleh di perairan pesisir Kabupaten Banyuwangi adalah Cu 
0,0104 mg/L, Hg 0 mg/L, Pb 0,0173 mg/L dan Sn 1,3436 mg/L. Jika  merujuk Keputusan Mentri 
Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Raksa (Hg) 0,001 mg/l, Tembaga 
(Cu) dan Timbal (Pb) 0,008 mg/l, dan Timah (Sn) 2 mg/l, maka nilai logam berat Hg dan Sn masih di 
bawah ambang batas sedangkan Cu dan Pb sudah di atas ambang batas. Sedangkan berdasarkan 
hasil analisa regresi, dari empat jenis logam berat yaitu Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Raksa (Hg) dan 
Timbal (Pb) di pesisir Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan untuk kualitas air tidak ada pengaruh 
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terhadap logam berat jenis Timbal (Pb) dan Raksa (Hg). Sedangkan dua jenis logam berat lainnya yaitu 
Tembaga (Cu) dan Timah (Sn) terdapat pengaruh. 

Saran  

Analisa logam berat perlu dilakukan lebih lanjut terhadap biota laut maupun standart untuk wisata 
bahari yang ada di pesisir Kabupaten Banyuwangi, mengingat buangan limbah dari usaha tambak, 
pabrik pengolahan ikan, perhotelan, perkapalan dan lain sebagainya mendominasi pesisir Banyuwangi. 
Di lain sisi juga terdapat explore wisata bahari di sepanjang pesisir Kabupaten Banyuwangi. 
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