
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sungai merupakan pilihan utama untuk membuang limbah industri dari 

pabrik, limbah rumah tangga, maupun limbah pemakaian hasil pabrik (pupuk, 

pestisida, dan lain-lain) (Riyatun, 2004). Banyaknya pabrik atau industri yang 

membuang limbahnya ke badan air atau sungai, menyebabkan tercemarnya lahan 

sawah yang menggunakan sungai tersebut sebagai sumber pengairan. Unsur-unsur 

kimia yang terbawa limbah mengendap di dalam tanah, dan mengakumulasi bahan 

berbahaya, beracun (B3), serta logam berat di dalam tanah. Bersamaan dengan 

penyerapan unsur-unsur hara oleh tanaman, unsur-unsur racun tersebut dapat 

terserap tanaman dan akan terakumulasi pada jaringan tanaman (Kurnia, 2004). 

Tanah sawah sekitar Jaten Karanganyar sudah terakumulasi oleh logam berat Cd 

dalam takaran yang cukup tinggi, dan Pb dalam kisaran yang rendah (Dewi, 

1997). 

Logam berat akan terakumulasi pada jaringan tubuh dan dapat 

menimbulkan keracunan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan apabila melebihi 

batas toleransi. Di berbagai daerah, telah diteliti bahwa Pb dan Cd merupakan 

karsinogenik potensial yang menyumbangkan berbagai penyakit, terutama 

penyakit kardiovaskuler, ginjal, sistem syaraf, serta penyakit tulang dan darah 

(Jarup, 2003). Lacatusu (1996), melaporkan bahwa tanah dan sayuran di Copsa 

Mica dan Baia Mare, Romania yang tercemar Pb dan Cd, menyebabkan 
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penurunan angka hidup hingga 9-10 tahun pada penduduk yang tinggal dan 

mengkonsumsi sayuran di daerah tersebut.  

Sungai Bengawan Solo merupakan merupakan sungai terbesar di Pulau 

Jawa yang terletak di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas wilayah 

sungai kurang lebih 12% dari seluruh wilayah Pulau Jawa (Anonim, 2010). 

Sungai tersebut mengaliri persawahan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, dan 

pinggiran kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan 

berlanjut ke wilayah Jawa Timur (Pertiwi, 2000). Tingkat pencemaran air di 

sungai Bengawan Solo paling tinggi dari sekian banyak sungai di Jawa Tengah. 

Terdapat 50 pabrik di dekat Bengawan Solo dan 42 di antaranya di wilayah 

Karanganyar. Pusat Penelitian Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta 

pada tahun 2004, menemukan kandungan logam berat kromium (Cr) dan 

kadmium (Cd) di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo yang melebihi ambang 

batas normal. Pencemaran terberat ditemukan di hulu aliran Bengawan Solo yang 

melintas di tiga kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Karanganyar, yakni 

Jaten, Kebakkramat, dan Tasikmadu (Solikun, 2004).  

Kangkung termasuk salah satu tanaman yang mudah menyerap logam 

berat dari media tumbuhnya (Seregeg dalam Kohar, 2005). Padahal kangkung 

banyak dikonsumsi dan sering dijumpai tumbuh atau sengaja ditanam di sekitar 

daerah sungai Bengawan Solo dan menggunakan pengairan yang berasal dari 

sungai tersebut. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai 

kandungan logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada kangkung yang di 

tanam di  sekitar sungai Bengawan Solo. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat kandungan logam Pb dan Cd pada sedimen dan tanaman 

kangkung (Ipomoea aquatica) yang tumbuh di sekitar sungai Bengawan Solo 

dan berapakah konsentrasinya? 

2. Apakah tanaman kangkung (Ipomoea aquatica) yang ditanam di sekitar sungai 

Bengawan Solo aman untuk dikonsumsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui adanya kandungan dan besarnya konsentrasi logam Pb dan Cd 

yang terdapat dalam sedimen dan tanaman kangkung (Ipomoea aquatica) yang 

ditanam di sekitar sungai Bengawan Solo kawasan industri Karanganyar. 

2. Mengetahui tingkat layak konsumsi tanaman kangkung (Ipomoea aquatica) 

yang ditanam di sekitar sungai Bengawan Solo kawasan industri Karanganyar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Logam berat  

Logam berat masih termasuk dalam golongan logam dengan kriteria-

kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh 

yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh 

organisme hidup (Palar, 1994). Logam berat Cd, Hg, dan Pb dinamakan sebagai 
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logam non esensial dan pada tingkat tertentu menjadi logam beracun bagi 

makhluk hidup (Subowo et al., 1995, cit. Charlena, 2004). Sejumlah sumber 

makanan, baik yang berasal dari laut seperti ikan, kerang, dan rumput laut serta 

dari tanaman dan produk turunannya dapat terkontaminasi logam berat (Charlena, 

2004). 

a. Timbal 

Timbal adalah suatu logam berat, titik lelehnya rendah, dan merupakan 

logam abu-abu kebiruan yang terjadi secara alami dalam kerak bumi. Namun, 

jarang ditemukan secara alami sebagai logam. Timbal mudah dibentuk dan 

biasanya dikombinasikan dengan dua atau lebih unsur-unsur lain untuk 

membentuk senyawa. Logam timbal tahan terhadap korosi (tidak mudah diserang 

oleh udara atau air) (Anonim, 2007). 

Timbal lebih tersebar luas dibanding kebanyakan logam toksik lainnya. 

Penggunaan timbal terbesar adalah dalam produksi baterai penyimpan untuk 

mobil. Penggunaan lainnya dari timbal adalah untuk produk-produk logam seperti 

amunisi, pelapis kabel, pipa dan solder, bahan kimia, pewarna, dan lain-lain 

(Fardiaz, 1992). Senyawa Pb juga digunakan untuk campuran pembuatan cat 

sebagai bahan pewarna, karena daya larutnya yang rendah dalam air (Darmono, 

1995). Timbal organik merupakan timbal yang dikombinasikan dengan senyawa 

kimia yang mengandung karbon. Senyawa kimia ini biasanya dalam bentuk 

bubuk, kristal, membentuk pasta atau cair, tergantung pada senyawanya. Contoh 

penggunaannya adalah timbal tetraethyl (digunakan dalam bensin), timbal 

naphthanate, stearat dan oleat. Timbal anorganik secara umum merupakan zat 
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utama yang tidak mengandung senyawa karbon, hidrokarbon atau derivatifnya. 

Senyawa kimia ini biasanya ditemukan dalam bubuk atau bentuk kristal, namun 

ada juga yang cair. Penggunaanya meliputi industri gelas, insektisida, pengawet 

kayu, cat khusus, pigmen, senyawa plastik dan karet (Anonim, 2001). 

Kadarnya dalam lingkungan meningkat karena penambangan, peleburan, 

pembersihan, dan berbagai penggunaannya dalam industri (Frank, 1995). Polusi 

timbal (Pb) dapat terjadi di udara, air maupun tanah. Kandungan timbal di dalam 

tanah rata-rata adalah 16 ppm, tetapi pada daerah-daerah tertentu mungkin dapat 

mencapai beberapa ribu ppm (Fardiaz, 1992).  

b. Kadmium  

Kadmium, sebuah unsur alami yang ditemukan di kerak bumi, ditemukan 

pada tahun 1817, tetapi tidak digunakan secara komersial sampai akhir abad ke19. 

Logam yang bersifat lunak dan bewarna perak-putih ini, pertama kali digunakan 

dalam pigmen cat dan sebagai pengganti timah dalam Perang Dunia I. Saat ini, 

sekitar tiga perempat kadmium digunakan sebagai elektroda komponen dalam 

baterai alkalin, dengan sisanya digunakan dalam pewarna, pelapis, planting dan 

sebagai stabilizer untuk plastik (OSHA, 2004). Selain itu banyak digunakan dalam 

industri-industri ringan, seperti pada pengolahan roti, pengolahan minuman, 

industri tekstil, dan lain-lain, banyak dilibatkan senyawa senyawa yang dibentuk 

dengan logam Cd, meskipun penggunaanya hanya dengan konsentrasi yang sangat 

rendah (Palar, 1994). Kadmium terutama dalam bentuk oksida adalah logam yang 

toksisitasnya tinggi. Sebagian besar kontaminasi oleh kadmium pada manusia 

melalui makanan dan rokok (Sudarmaji, 2006). Organ tubuh yang menjadi sasaran 



 6 

keracunan kadmium adalah ginjal dan hati. Kadmium lebih beracun bila terhisap 

melalui saluran pernafasan daripada saluran pencernaan (Darmono, 1995). 

2. Pencemaran Air oleh Logam Berat 

Suatu lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar apabila telah terjadi 

perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi 

dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuk atau dimasukannya suatu zat 

atau benda asing ke dalam tatanan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari 

kemasukan benda asing itu, memberikan pengaruh (dampak) buruk terhadap 

organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan 

tersebut (Darmono, 1995). 

 Pencemaran air  adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, 

bukan dari kemurniannya (Fardiaz, 1992). Pencemaran air sungai cenderung 

meningkat, khususnya sungai-sungai yang melintasi perkotaan dan pemukiman 

yang padat. Sebagian besar air limbah rumah tangga, pasar, rumah sakit, dan 

sebagainya yang dibuang langsung ke sungai, akan mengakibatkan kualitas air 

sungai menurun (Sunu, 2001).  

Air tawar yang biasanya mengalir di sungai, logam yang terkandung di 

dalamnya berasal dari buangan air limbah, erosi, dan dari udara secara langsung. 

Air tawar biasanya mengandung material organik dan anorganik yang 

mengandung limbah lebih banyak daripada air laut. Material tersebut mempunyai 

kemampuan untuk mengabsorpsi logam, sehingga pencemaran logam pada air 

tawar lebih mudah terjadi (Darmono, 1995). Konsentrasi timbal dalam air 

permukaan sangat bervariasi tergantung pada sumber polusi, isi utama dari 



 7 

sedimen dan karakteristik sistem (pH, suhu). Air dengan pH rendah dan 

konsentrasi rendah garam terlarut (disebut sebagai air yang agresif atau korosif) 

dapat meluruhkan timbal dari pipa, solder dan perlengkapan lainnya dalam jumlah 

besar. 

Industri-industri tekstil memeiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

pencemaran lingkungan dengan lebih dari 2000 bahan kimia, dan 7000 bahan 

pewarna pewarna yang mencemari lingkungan. Partikel logam berat, seperti 

timbal (Pb), kromium (Cr), cadmium  (Cd) dan tembaga (Cu) sering digunakan 

dalam produksi pigmen warna dari pewarna tekstil. Empat jenis logam berat (Cd, 

Co, Pb dan Zn) telah diukur dari beberapa jenis sayuran hijau yang ditanam di 

sepanjang aliran sungai Sinza dan Msimbazi, Tanzania Hasilnya, beberapa 

tanaman mengandung jumlah kandungan logam melebihi dari yang diperbolehkan 

FAO dan WHO untuk konsumsi manusia (Widaningrum, 2007). 

3. Sungai Bengawan Solo 

Sungai Bengawan Solo terletak di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur 

dengan luas wilayah sungai kurang lebih 12% dari seluruh wilayah Pulau Jawa 

dan merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa (Anonim,2010). Sungai ini  

merupakan sumber air yang sangat potensial bagi usaha-usaha pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya air (SDA).  

Tingkat pencemaran air di sungai Bengawan Solo paling tinggi dari sekian 

banyak sungai di Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian Rahayu (2009) sumber 

pencemaran sungai Bengawan Solo terdiri dari limbah domestik, limbah industri 

dan limbah pertanian. Di daerah Karanganyar, sungai Bengawan solo lebih 
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banyak digunakan sebagai tempat pembuangan limbah (domestik, industri dan 

pertanian) (Sudibyakto, 2003). Terdapat 50 pabrik di dekat Bengawan Solo dan 42 

di antaranya di wilayah Karanganyar yang meliputi pabrik tekstil, penyamakan 

kulit, Mono Sodium Glutamate (MSG) atau vetsin, alkohol, konveksi atau batik, 

dan lain-lain (Solikun, 2004). 

 Air sungai Bengawan Solo sudah tidak memenuh kualitas peruntukan air, 

baik kelas I, II, III, IV (Rahayu, 2009). Di daerah Pucangsawit, Jebres, Surakarta, 

air sungai Bengawan Solo telah tercampuri limbah perkotaan yang dibawa oleh 

sungai-sungai kecil yang bermuara padanya. Sungai ini membawa limbah rumah 

tangga maupun industri rumah tangga. Bengawan Solo juga menjadi muara 

limbah pabrik berskala besar di sekitar daerah industri Palur. Riyatun (2004) 

menyatakan bahwa terdapat fenomena dari ragam ikan yang diperoleh. Di daerah 

Waru, Kebakkramat, Karanganyar tidak ditemukan secara bebas ikan jenis lele 

(Clarias batracus), ikan liar yang hidup adalah ikan sapu-sapu (Gastromyzon 

borneensis), yang kulitnya sangat keras dan rasanya tidak enak. Tentu saja banyak 

faktor yang menyebabkan tidak ditemukannya jenis ikan serupa di daerah ini, 

termasuk pencemaran logam berat pada sungainya.  

4. Logam Berat Pada Tanaman 

  Tanaman memerlukan unsur mineral dari dalam tanah sebagai unsur 

nutrisi dalam jumlah yang sedikit, tetapi peka terhadap kandungan logam berat 

yang tinggi. Logam berat dalam tanah pada prinsipnya berada dalam bentuk bebas 

(mobil) maupun tidak bebas (immobil). Dalam keadaan bebas, logam berat dapat 

bersifat racun dan terserap oleh tanaman. Sedangkan dalam bentuk tidak bebas 
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dapat berikatan dengan hara, bahan organik, ataupun anorganik lainnya. Dalam 

kondisi tersebut, logam berat selain akan mempengaruhi ketersediaan hara 

tanaman juga dapat mengkontaminasi hasil tanaman (Charlena, 2004).  

  Air yang digunakan mengairi kebun sayuran mempunyai komposisi kimia 

yang beragam, bergantung pada bahan-bahan yang ikut terlarut dan terangkut 

selama perjalanannya, apakah mengandung logam berat yang bersifat toksis bagi 

kehidupan manusia atau tidak, sampai akhirnya air bersama bahan terlarut akan 

terinfiltrasi ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam atau langsung terabsorpsi 

oleh akar tanaman. Dengan demikian sumber air yang digunakan untuk 

pertumbuhan tanaman sangat menentukan kandungan logam berat dalam tanaman. 

Handayani (2008) menyatakan bahwa sayuran yang diairi dengan air limbah 

rumah tangga dan perkotaan menunjukkan kandungan logam berat yang lebih 

tinggi dibandingkan yang diairi dengan air sumur. Terdapat kandungan logam 

berat Pb dan Cd pada tanaman padi yang menggunakan pengairan dari limbah 

industri di wilayah Jaten Karanganyar (Dewi, 1997). Seberapa pun kecilnya 

kandungan logam berat dalam air limbah, perlu diwaspadai karena logam berat 

bersifat akumulatif pada tanah dan tanaman. 

  Akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada 

kandungannya dalam tanah, tetapi juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis 

logam dan spesies tanaman. Secara dominan, kelarutan logam dalam tanah 

dikontrol oleh pH, selain itu kapasitas tukar kation, kandungan unsur karbon 

organik, dan tingkat sistem oksidasi (Ghosh and Singh, 2005). pH yang tinggi 

akan meningkatkan retensi yang baik dari logam dan menurunkan kelarutan 
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logam dalam tanah (Liu dalam Malik, 2010). Jika terjadi penurunan pH, maka 

unsur kation dari logam akan menghilang karena proses pelarutan. Tanah yang 

asam akan menaikkan pembebasan logam dalam tanah, termasuk logam yang 

toksik.  

 Timbal sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, 

batang, akar, dan akar umbi-umbian. Perpindahan Pb dari tanah ke tanaman 

tergantung komposisi dan pH tanah, serta kapasitas tukar kation. Konsentrasi 

timbal yang tinggi akan mengakibatkan pengaruh toksik pada proses fotosintesa 

dan pertumbuhan. Tanaman dapat menyerap logam Pb pada saat kondisi 

kesuburan tanah, kandungan bahan organik, serta tukar kation tanah rendah. Pada 

keadaan ini logam berat Pb akan terlepas dari ikatan tanah dan berupa ion yang 

bergerak bebas pada larutan tanah. Jika logam lain tidak mampu menghambat 

keberadaannya, maka akan terjadi serapan Pb oleh akar tanaman. Ion logam berat 

(Cd
2+

) merupakan bentuk yang dapat diserap oleh tanaman diantara unsur mineral 

penting yang dibutuhkan tanaman. Penyerapan Cd dari tanah oleh tanaman 

dipengaruhi oleh total pemasukan Cd dalam tanah, pH tanah, kandungan Zn, jenis 

tanaman dan kultivar. Kandungan seng (Zn) yang tinggi dapat mengurangi 

penyerapan Cd. Sayuran mengakumulasi Cd lebih banyak dibandingkan tanaman 

pangan yang lain (Charlena, 2004). 

5. Kangkung (Ipomoea aquatica) 

Kangkung adalah tanaman tahunan akuatik atau semiakuatik yang 

ditemukan di banyak wilayah tropika dan subtropika. Daerah asal kangkung tidak 

diketahui dengan pasti, walaupun daerah tropika Afrika, Asia, dan India mungkin 
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adalah daerah asalnya. Tanaman ini memiliki sejarah budidaya yang panjang di 

wilayah tenggara Cina. Kangkung mudah ditanam, produktif, dan bergizi tinggi 

ini biasanya diproduksi sepanjang tahun  (Rubatzky, 1999). Ipomoea aquatica 

dianggap sebagai pencahar, tanaman ini direkomendasikan untuk obat dalam 

kondisi sulit tidur serta sakit kepala. Ada yang mengatakan bahwa tanaman 

kangkung memiliki dampak sedatif atau menenangkan (Austin, 2007). 

Tanaman kangkung merupakan tanaman yang mudah menyerap logam 

berat dari media tumbuhnya (Liong, 2009). Dalam penelitian Baysa (2006), 

kangkung (Ipomoea aquatica) menunjukkan penyerapan logam berat Pb dan Cd.  

6. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometri serapan atom digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-

unsur logam dalam jumlah sekelumit (trace) dan sangat kelumit (ultratrace). Cara 

analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu sampel dan tidak 

tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam sampel tersebut (Gandjar dan 

Rohman, 2007).  

a.   Kelebihan Spektrofotometri Serapan Atom 

Teknik SSA menjadi alat yang canggih dalam analisis. Spektroskopi 

Serapan Atom memiliki beberapa kelebihan diantaranya spesifik (analisis tertentu 

dengan panjang gelombang atau garis resonansi yang sesuai), selektif, dan sensitif 

untuk menganalisis logam (Gandjar dan Rohman, 2007). Ini disebabkan karena 

kecepatan analisisnya, ketelitian sampai tingkat rumit (sekecil mungkin), tidak 

memerlukan pemisahan pendahuluan, serta relatif murah dengan pengerjaan yang 

sederhana. SSA dapat digunakan sampai enam puluh satu logam. Non-logam yang 
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dapat dianalisis adalah fosfor, dan boron (Khopkar, 2003). Sedangkan 

kelemahannya yaitu adanya berbagai faktor pengganggu yang meliputi gangguan 

kimia, matrik , dan gangguan ionisasi. Pengaruh kimia dimana SSA tidak mampu 

menguraikan zat menjadi atom misalnya pengaruh fosfat terhadap Ca, gangguan 

matrik terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut 

yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, selain itu hal ini dapat 

terjadi bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Pengaruh 

ionisasi yaitu bila atom tereksitasi (tidak hanya disosiasi) sehingga menimbulkan 

emisi pada panjang gelombang yang sama, serta pengaruh matriks misalnya 

pelarut (Anggraeni, 2010). 

b. Prinsip analisis Spektrofotometri Serapan Atom 

Metode spektrofotometri serapan atom (SSA) mendasarkan pada prinsip 

absorbsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang 

gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang 

gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu 

atom yang mana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik. Dengan menyerap 

suatu energi, maka atom akan memperoleh energi sehingga suatu atom pada 

keadaan dasar dapat ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi. Prinsip 

spektrofotometri serapan atom sama saja dengan spektrofotometri sinar tampak 

dan ultraviolet. Perbedaannya terletak pada bentuk spektrum, cara pengerjaan 

sampel dan peralatannya  (Gandjar dan Rohman, 2007). 
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c.   Instrumentasi  

Alat spektrofotometer serapan atom digambarkan skema berikut :  

 

Gambar 1. Skema Spektrofotometer Serapan Atom 

1) Sumber sinar. Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda 

berongga (hollow cathode lamp) lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang 

mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga 

yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung gas ini diisi 

dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (Gandjar dan 

Rohman, 2007). 

2)  Nyala atau pembakar diharapkan untuk memperoleh uap-uap atom netral 

suatu unsur dari sampel. Teknik nyala api gas adalah yang terbanyak, sedangkan 

yang perlu dikembangkan adalah panjang/ lebar nyala api (karena dianggap 

sebagai tebal kuvet), sehingga akan memenuhi hukum lambert beer. Gas 

pembakar untuk SSA banyak sekali macamnya yang biasanya dikombinasi 

dengan gas pengoksida untuk tujuan penaikan temperatur. 

Sumber sinar 

Tempat sampel 

nyala 

monokromator 

readout 

detektor 
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3) Monokromator. Pada SSA, monokromator dimaksudkan untuk memisahkan 

dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis (Gandjar dan 

Rohman, 2007). Monokromator yang dipakai harus mampu memberikan resolusi 

yang terbaik. Ada dua bentuk monokromator yang diapakai dalam 

spektrofotometri absorbsi atom, yaitu monokromator celah dan kisi difraksi. 

Monokromator harus ditempatkan diantara nyala dan detektor. 

4) Detektor pada spektrofotometri absorbsi atom berfungsi mengubah intensitas 

radiasi yang datang menjadi arus  listrik. Pada SSA yang umum dipakai sebagai 

detektor adalah tabung penggandaan foton (PMT= Photo Multiplier Tube 

Detector) (Mulja dan Suharman, 1995).  

5) Readout merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai alat 

pencatat hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah dikalibrasi 

untuk pembacaan suatu tranmisi atau absorbansi. Hasil pembacaan dapat berupa 

angka atau berupa kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorbansi 

atau intensitas emisi (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan terdapatnya cemaran 

logam berat Hg, Cr, Pb dan Cd (Prastyo, 2011; Riyatun, 2004; dan Solikun, 2004) 

dalam air sungai Bengawan Solo. Logam berat dalam air sungai dapat 

mempengaruhi serapan logam dalam tanaman yang tumbuh diatas tanah yang 

menggunakan  pengairannya. Air sungai akan masuk dan larut ke dalam tanah, 

dan terserap oleh tanaman. Logam berat organik dan anorganik dalam bentuk 
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garam dapat terserap dan terakumulasi oleh tanaman bersama dengan air yang 

digunakan dalam pengairannya. Logam berat selain akan mempengaruhi 

ketersediaan hara tanaman juga dapat mengkontaminasi tanaman (Charlena, 

2004). 

Berbagai studi pendahuluan menunjukkan bahwa kelompok tanaman 

Ipomoea seperti I. aquatica dapat bersifat hiperakumulator terhadap Pb dan Cd  

(Cai et al., 2007; Liong, 2009). Adanya kandungan logam berat terutama Pb dan 

Cd dalam tanaman konsumsi, dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan 

manusia jika melebihi ambang batas aman. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai kandungan logam berat Pb dan Cd dalam tanaman kangkung 

(Ipomoea aquatica) yang tumbuh di sekitar sungai Bengawan Solo, dan 

menggunakan air sungainya sebagai sumber pengairan. 

 

F. Hipotesis 

Sedimen dan tanaman kangkung (Ipomoea aquatica) yang ditanam di 

sekitar sungai Bengawan Solo kawasan industri-Karanganyar mengandung logam 

berat Pb dan Cd dan konsentrasi logam dalam tanaman kangkung melebihi 

ambang batas aman untuk dikonsumsi.  

 


