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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Percepatan pertumbuhan di sektor transportasi dapat dilihat dan dirasakan 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kepadatan arus lalu lintas disebabkan 

tingginya volume kendaraan yang tidak sesuai dengan ketersediaan ruas jalan 

yang ada. Kondisi tersebut merupakan faktor utama penyebab kemacetan arus lalu 

lintas. Dampak negatif yang dirasakan adalah tingginya tingkat polusi udara 

lingkungan kota, sebagai hasil emisi gas pembuangan kendaraan bermotor 

(Cahyadi, 2004). 

 Dilihat dari sumbernya, pencemaran udara terbesar memang berasal dari 

asap buangan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor dapat mengeluarkan 

partikel Pb yang kemudiaan masuk atau mencemari ke dalam makanan yang 

dijajakan di pinggir jalan atau dapat terserap manusia secara langsung melalui 

pernafasan (Cahyadi, 2004). Pemakaian bensin bertimbal yang masih tinggi di 

Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kontaminasi timbal 

pada lingkungan (Wardhana,1995). 

Asap yang berasal dari cerobong pabrik sampai pada knalpot kendaraan 

juga melepaskan Pb ke udara. Hal ini terus menerus berlangsung sepanjang hari, 

sehingga kandungan Pb di udara naik (Palar, 1994). Konsentrasi timbal di udara di 

daerah perkotaan kemungkinan mencapai 5 sampai 50 kali dari pada di daerah 

pedesaan. Semakin jauh dari perkotaan, semakin rendah konsentrasi Pb di udara 
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(Fardiaz, 1999). Hal tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh kontaminasi 

debu dan asap kendaraan dari bahan bakar yang mengandung Pb. Timbal yang 

berasal dari tetraetil-Pb atau tetrametil-Pb yang ditambahkan pada bahan bakar 

kendaraan bermotor akan terserap dan terakumulasi pada tanaman. Pencemaran 

udara tersebut bila diteliti dan dianalisis, jumlahnya semakin meningkat sehingga 

kita harus waspada akan akibat yang ditimbulkannya (Darmono, 2001). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya 

cemaran logam berat timbal dalam sayuran di daerah ramai dan sepi lalu lintas 

kendaraan bermotor. Salah satu tanamannya yaitu daun singkong yang sering 

dikonsumsi manusia dan masih banyak ditanam di lahan pertanian di pinggir 

jalan. Daerah Mojosongo Boyolali dipilih sebagai tempat pengambilan sampel, 

karena daerah itu merupakan salah satu daerah ramai lalu lintasnya dari arah Solo-

Semarang. Pengambilan sampel untuk lokasi sepi lalu lintas diambil di daerah Jati 

Karanganyar, karena letaknya yang jauh dari kota besar dan dekat dengan 

pegunungan. Selain itu daerah tersebut juga menghasilkan daun singkong yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. 

 Metode analisis yang digunakan adalah Spektrofotometri Serapan Atom 

(SSA), karena metode ini memiliki kepekaan dan selektifitas analisis yang tinggi. 

Alat ini mampu mendeteksi adanya logam berat seperti Pb dalam kadar yang sulit 

dideteksi dengan metode lain (Khopkar, 1990). 



3

B. Perumusan Masalah 

        Perumusan masalah dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah timbal dalam daun singkong yang ditanam di lokasi ramai dan sepi 

lalu lintas kendaraan bermotor? 

2. Adakah perbedaan kadar polutan timbal dalam daun singkong yang ditanam di 

lokasi ramai dan sepi lalu lintas kendaraan bermotor? 

C. Tujuan Penelitian

       Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Membuktikan adanya polutan timbal dalam daun singkong yang ditanam di 

lokasi ramai dan sepi lalu lintas kendaraan bermotor. 

2. Membuktikan perbedaan kadar polutan timbal dalam daun singkong yang 

ditanam di lokasi ramai dan sepi lalu lintas kendaraan bermotor. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran Lingkungan 

 Pencemaran atau polusi adalah kondisi yang telah berubah dari bentuk asal 

pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada 

kondisi buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan bahan-bahan pencemar 

atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun 

(toksik) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari 

polutan menjadi pemicu terjadinya pencemaran (Palar, 1994). 
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Jika kita menghirup udara dalam-dalam, sekitar 99% dari udara yang kita 

hisap adalah gas nitrogen dan oksigen. Kita juga menghisap gas lain dalam jumlah 

yang sedikit. Pada penelitian dilaporkan bahwa di antara gas yang sedikit tersebut 

diidentifikasi sebagai gas pencemar. Di daerah perkotaan yang ramai, gas 

pencemar berasal dari asap kendaraan, gas buangan pabrik, dan sebagainya yang 

berhubungan erat dengan aktivitas manusia (Darmono, 2001). 

Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran 

dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan atau gas yang 

masuk terdispersi ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. 

Beberapa macam komponen pencemar udara yang paling banyak berpengaruh 

dalam pencemaran udara dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkiraan Prosentasi Komponen Pencemar Udara dari Sumber 
Pencemar Transportasi di Indonesia (Wardhana, 2005) 

Komponen pencemar udara prosentase 

CO 70,50% 

NOx 8,89% 

SOx 0,88% 

HC 18,34% 

Partikel 1,33% 

Total 100% 

2. Logam Berat Timbal 

Timbal lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya 

dinamakan plumbum, logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk 
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kelompok logam-logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. 

Mempunyai nomor atom 82 dengan bobot atau berat atom 207,2 g/mol 

(Palar,1994). 

Timbal terdapat dimana-mana dalam lingkungan, karena terdapat di alam 

dan digunakan dalam industri. Kira-kira 10% dari hasil tambang timbal digunakan 

untuk produksi Pb tetraetil, yang ditambahkan pada bensin sebanyak 1 ml/L 

bensin sebagai antiknock (Ganiswarna, 1995). 

Biasanya kadar Pb dalam tanah berkisar antara 5 sampai 25 mg/Kg, dalam 

air tanah dari 1 sampai 60 µg/L dan agak lebih rendah dalam air permukaan di 

alam, kadar di udara di bawah 1 µg/m3, tetapi dapat jauh lebih tinggi di tempat 

kerja tertentu dan di daerah yang lalu lintasnya padat (Frank, 1995). 

a.   Sifat dan Kegunaan Timbal 

Fardiaz (1999) menyebutkan bahwa timbal mempunyai sifat-sifat khusus 

seperti berikut: 

1) Merupakan logam yang lunak, sehingga mudah dipotong dan dibentuk bentuk 

lain.

2) Merupakan logam tahan terhadap peristiwa koros atau karat, sehingga logam 

timbal sering digunakan sebagai bahan pelapis. 

3) Mempunyai kerapatan lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, 

kecuali emas dan merkuri. 

4) Merupakan penghantar listrik tidak baik. 

Timbal banyak terdapat atau digunakan dalam industri logam, batu baterai, 

cat, kabel, karet dan mainan anak-anak, sedangkan timbal tetraetil digunakan 
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sebagai bahan tambahan dalam bensin. Selain itu, timbal juga terdapat sebagai 

debu atau uap (Sartono, 2002). 

Batas paparan untuk timbal dan timbal arsenat di udara 0,15 mg/m3,

sedangkan batas paparan untuk timbal tetrametil dan timbal tetraetil 0,07 mg/m3.

Batas kandungan timbal dalam makanan 2,56 mg/Kg (Sartono, 2002).  

 Pencemaran timbal dalam lingkungan telah distandarisasi oleh United 

States karena mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perkembangan 

kognitif dan fisik pada anak-anak muda. United States menetapkan standar timbal 

dalam udara yaitu 1,5 µg/m3. Salah satu agen kesehatan Amerika OSHA

(Occupational Safety and Health Association) memberikan standar timbal dalam 

darah bagi pekerja yaitu dibawah 40 µg/dL dan oleh ACGIH (agen kasehatan 

Amerika) menetapkan timbal dalam darah yaitu 50 µg/dL dan timbal dalam urin 

150 µg/dL (Kirk-Othmer, 1998). 

 Timbal dalam bentuk larutan diabsorpsi sekitar 1-10% melalui dinding 

saluran pencernaan. Sistem darah porta hepatic (dalam hati) membawa timbal 

tersebut dideposisi, sebagian lagi dibawa darah dan didistribusikan kedalam 

jaringan. Timbal kemudian diekskresikan melalui urin dan feses. Kebanyakan 

ekskresi terjadi melalui cairan empedu kedalam intestinum, sebagian kecil 

diekskresikan melalui dinding intestinum, ginjal, melalui air susu, keringat dan 

rambut (Darmono, 1995). 

 Terdapat dua jalan masuknya cemaran logam ke dalam tanaman: (1) 

melalui permukaan daun di atas tanah, dan (2) melalui sistem perakaran. Sifat 

yang mengatur masuknya partikel ke dalam tanaman dan permukaan tanah adalah 
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ukuran partikel, morfologi permukaan dan kecepatan angin. Bila melalui sistem 

perakaran maka daya serap akar juga akan berpengaruh dalam logam menyerap 

logam dari tanah. Berpengaruhnya asap kendaraan bermotor terhadap kandungan 

timbal pada tanaman karena adanya kompetisi penyerapan oleh akar dan udara 

sehingga berpengaruh terhadap besar kecilnya kandungan timbal tersebut   

(Connel dan Miller, 1995). 

b.   Keracunan Pb 

 Keracunan yang ditimbulkan oleh Pb dapat terjadi karena masuknya 

persenyawaan logam tersebut kedalam tubuh yang dapat melalui makanan, 

minuman dan udara (Suharto, 2004). Efek toksik timbal terutama pada otak dan 

sistem saraf pusat. Akibat keracunan timbal ialah gangguan sistem saraf pusat, 

saluran cerna dan dapat juga timbul anemia (Sartono, 2002). 

Keracunan akut dapat terjadi melalui mulut, suntikan, senyawa timbal 

yang larut, atau absorpsi melalui kulit yang terjadi dengan cepat. Gejala yang 

timbul antara lain rasa logam, sakit perut, muntah, diare, feses berwarna hitam dan 

koma. Gejala yang timbul dari keracunan kronik mula-mula nafsu makan 

berkurang, berat badan turun, apatis, iritasi, kadang-kadang muntah-muntah, lelah, 

sakit kepala, badan lemah, rasa logam, garis-garis hitam pada gusi dan dapat 

mengakibatkan anemia. Pada wanita dapat terjadi gangguan siklus haid selain 

aborsi (Sartono, 2002). 

Meskipun jumlah Pb yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, namun 

ternyata logam ini menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-
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senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ yang 

terdapat dalam tubuh (Palar, 1994). 

3. Daun Singkong (Manihot utilisima Pohl.) 

Kedudukan tanaman singkong dalam sistematika tumbuhan adalah sebagai 

berikut, termasuk dalam divisi : Spermatophyta, sub divisi : Angiospermae, kelas:

Dicotyledonae, bangsa : Euphorbiales, suku : Euphorbiaceae, marga : Manihot, 

jenis: Manihot utilisima Pohl (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).

 Daun singkong, berbentuk menjari dan berwarna hijau. Daun yang masih 

muda dan agak tua biasanya dimakan sebagai lalapan baik mentah maupun 

direbus dulu. Banyaknya kandungan klorofil dalam daun singkong menyebabkan 

daun ini mengandung zat besi yang tinggi. Oleh sebab itu, dapat digunakan untuk 

mencegah anemia. Kandungan kalsium yang tinggi sangat baik untuk mencegah 

penyakit seperti rematik (Wirakusumah, 2002). 

4. Spektrofotometri Serapan Atom 

Metode Spektrofotometri Serapan Atom (AAS = Atomic Absorption 

Spectrophotometric) sering digunakan untuk menentukan unsur-unsur di dalam 

suatu bahan dengan kepekaan, ketelitian serta selektifitas yang tinggi. Proses 

atomisasi pada SSA dapat dilakukan tanpa nyala (Flameless Atomization), yaitu 

dengan cara menggunakan energi listrik pada batang karbon (CRA = Carbon Rod 

Atomizer) atau hanya dengan penguapan, misalnya pada analisis Hg                    

(Gunandjar, 1985). 

Cara analisis SSA, baik atomisasi dengan nyala yang menggunakan 

berbagai bahan bakar, maupun dengan tanpa nyala mampu menentukan secara 
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kualitatif dan kuantitatif hampir semua unsur logam. Kepekaannya mulai dari 

beberapa ppm sampai ppb, kecuali beberapa unsur berat seperti U dan Zr yang 

baru dapat ditentukan pada konsentrasi yang relatif tinggi di atas 100 ppm 

(Gunandjar, 1985).  

a. Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom 

Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis yang 

didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada 

pada tingkat tenaga dasar (ground state). Penyerapan tersebut menyebabkan 

tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat tenaga yang lebih tinggi 

(exited state). Pengurangan intensitas radiasi yang diberikan sebanding dengan 

jumlah atom pada tingkat tenaga dasar yang menyerap energi radiasi tersebut. 

Intensitas radiasi yang diteruskan (transmitansi) atau mengukur intensitas radiasi 

yang diserap (absorbansi), dapat diukur sehingga konsentrasi unsur di dalam 

cuplikan dapat ditentukan (Gunandjar, 1985). 

Cara kerja alat ini berdasarkan penguapan larutan sampel, kemudian 

logam yang dikandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut 

mengabsorbsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda 

yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya radiasi yang diserap 

kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya 

(Darmono, 1995) (Tabel 2). 
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Tabel 2. Panjang Gelombang Suatu Unsur (Khopkar, 1990)

No. Unsur Panjang gelombang (nm) 

1.

2.

3.

4.

5.

Cd

Cu

Pb 

Mg

Zn

228

324

283

285

213

Keberhasilan dari analisis SSA tergantung pada proses eksitasi dan cara 

memperoleh garis resonansi yang tepat. Temperatur nyala harus tinggi, 

pengendalian temperatur nyala penting sekali. Hal ini membutuhkan kontrol 

tertutup dari temperatur yang digunakan untuk eksitasi kenaikan temperatur 

efisiensi atomisasi (Khopkar, 1990). 

b. Instrumentasi 

Susunan alat Spektrofotometri Serapan Atom dapat dilihat pada Gambar 1. 

Bagian-bagian penting dari Spektrofotometri Serapan Atom adalah sumber radiasi 

resonansi, atomizer, monokromator dan detektor. 
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Keterangan:
1) Lampu katoda, 2) Baling-baling, 3) Nyala, 4) Sistem pengabut, 5) Lensa 
penyearah, 6) Celah/slit, 7) Lensa kolimating,  8) Kisi defraksi, 9)   Sinar defraksi,  
10) Celah keluar sinar, 11) Selang cahaya, 12) Selang penghisap cairan,  13) Cairan 
sampel/standar, 14) Asetilen (C2H2), 15) Udara, 16)  Alat pengukur laju bahan 
bakar, 17) Penguat sinyal, 18) Pencatat digital, 19) Pembuangan cairan. 

Gambar 1. Bagan Alat SSA Untuk Menganalisa Logam / Mineral 
(Darmono, 1995) 

1) Sumber radiasi resonansi  

Sumber radiasi resonansi digunakan lampu katoda rongga (Gambar 2) 

(Hollow Chatoda Lamp) yang mengeluarkan radiasi resonansi dari unsur yang 

dianalisis.  

Gambar 2. Skema Lampu Katoda Rongga (Gunandjar, 1985) 

Biasanya elektroda terdiri dari wolfman dan katoda rongga dilapisi dengan 

unsur murni atau campuran dari unsur yang akan dianalisis. Tabung lampu 

dan jendela terbuat dari silika atau kuarsa diisi dengan gas pengisi yang 
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menghasilkan ionisasi. Gas-gas pengisi yang biasa digunakan adalah Ne, Ar 

dan He (Gunandjar, 1985).

2) Atomizer 

Pada Spektrofotometri Serapan Atom, atomizer terdiri dari Nebulizer

(Sistem pengabut) dan Burner (Sistem pembakaran), sehingga sistem 

atomisasi biasa disebut sistem pengabut pembakaran (Burner Nebulizer 

System). Atomizer nyala terdiri atas: 

a) Nebulizer, yang berfungsi mengubah larutan menjadi butir-butir kabut, 

dengan cara menarik larutan melalui kapiler dengan pengisapan pancaran gas 

bahan bakar dan gas oksidan, disemprotkan ke ruang pengabut. Partikel-

partikel kabut yang halus kemudian bersama-sama aliran gas bahan bakar 

masuk ke dalam nyala, sedang titik-titik kabut yang besar dialirkan melalui 

saluran pembuangan. 

b) Burner, yaitu suatu sistem dimana terjadi atomisasi yaitu pengubahan 

kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal di 

dalam nyala.  

3) Sistem Monokromator dan Detektor 

Setelah radiasi resonansi di lampu katoda rongga melalui populasi 

atom di dalam nyala, energi radiasi ini sebagian diserap dan sebagian lagi 

diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan, dipisahkan dari radiasi lainnya. 

Pemilihan atau pemisahan radiasi tersebut dilakukan oleh monokromator yang 

terdiri dari sistem optik, yaitu celah, cermin dan griting. Intensitas radiasi yang 

diteruskan ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh photomultifier dan 
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selanjutnya diukur dengan detektor dan dicatat oleh alat pencatat yang dapat 

berupa recorder, printer, penyimpangan meter atau pengamatan angka atau 

digital (Gunandjar, 1985). 

c. Atomisasi

  Atomisasi dapat dilakukan baik dengan nyala maupun dengan tungku. 

Untuk mengubah unsur metalik menjadi uap atau hasil disosiasi diperlukan 

energi panas. Temperatur harus benar-benar terkendali dengan sangat hati-hati 

agar proses atomisasinya sempurna. Ionisasi harus dihindari dan ini dapat 

terjadi bila temperatur terlalu tinggi. Bahan bakar dan gas oksidator 

dimasukkan dalam kamar pencampur kemudian dilewatkan melalui baffle

menuju ke pembakar. Nyala akan dihasilkan, sampel dihisap masuk ke kamar 

pencampur. Hanya tetesan kecil yang dapat melalui baffle. Tetapi hal ini tidak 

sesempurna ini, kadangkala nyala tersedot balik ke dalam kamar pencampur 

sehingga menghasilkan ledakan. Untuk itu biasanya lebih disukai pembakar 

dengan lubang yang sempit dan aliran gas pembakar serta oksidator 

dikendalikan dengan seksama. Dengan gas asetilen dan oksidator udara tekan, 

temperatur maksimum yang tercapai adalah 12000C (Khopkar, 1990). 

d. Pemilihan Panjang Gelombang 

  Panjang gelombang menunjukkan bilangan tertentu yang spesifik 

untuk suatu unsur. Pemilihan panjang gelombang resonansi yang dapat 

digunakan untuk pengukuran pada SSA berkisar antara 180-380 nm. Perlu 

diperhatikan bahwa analisis dengan SSA pada panjang gelombang yang paling 

peka tidak selalu memberikan hasil pengukuran yang baik. Dengan demikian 
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pemilihan panjang gelombang untuk analisis SSA adalah penting dan 

bergantung pada tingkat kandungan unsur yang akan dianalisis       

(Gunandjar, 1985). 

e. Analisis Kuantitatif 

Kegunaan SSA untuk analisis kuantitatif logam-logam alkali dan alkali 

tanah. Menurut Mulya dan Suharman (1995) ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu:

1) Larutan sampel diusahakan seencer mungkin, kadar unsur yang dianalisis 

tidak lebih dari 5% dalam pelarut yang sesuai. Larutan yang dianalisis 

terlebih dulu diasamkan atau dilebur dengan alkali tanah, terakhir harus 

diasamkan lagi. 

2) Sebaiknya dihindari pemakaian pelarut aromatik atau halogenida. Pelarut 

organik yang umum dipakai adalah keton, ester, dan etil asetat atau 

pelarut-pelarut untuk analisis (pro analisis). 

3) Dilakukan perhitungan atau kalibrasi dengan zat standar, sama seperti 

pada pelaksanaan spektrofotometri UV-VIS. 

Day dan Underwood (1986) mengatakan bahwa, ada beberapa 

keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan SSA yaitu: 

1) Interferensi dari garis-garis spektrum dari unsur-unsur lain dan emisi latar 

belakang nyala diperkecil dengan teknik pemukul sinar cahaya. 

2) Absorbsi tergantung dari populasi pada keadaan dasar sehingga 

menyebabkan kepekaan lebih tinggi, terutama untuk unsur-unsur yang 

sukar tereksitasikan. 
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E.  Keterangan Empiris

 Dalam daun singkong yang ditanam di lokasi ramai dan sepi lalu lintas 

kendaraan bermotor mengandung cemaran logam Pb dalam kadar berbeda.


