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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi 

perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi 

dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuk dan atau dimasukkannya suatu 

zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan itu (Palar, 1994).

Bermacam-macam kasus pencemaran logam berat pernah dilaporkan baik 

di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, begitu pula akibat buruk 

terhadap penduduk yang tinggal di sekitarnya (Darmono, 1995). 

Ada beberapa unsur logam yang termasuk elemen mikro merupakan 

kelompok logam berat yang tidak mempunyai fungsi biologik sama sekali. Logam 

tersebut bahkan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan (toksisitas) 

pada makhluk hidup, yaitu timbal (Pb), merkuri (Hg), arsen (As), cadmium (Cd) 

dan aluminium (Al) (Darmono, 1995). 

Toksisitas logam pada manusia kebanyakan terjadi karena logam berat non 

esensial saja, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya keracunan logam 

esensial yang melebihi dosis. Toksisitas logam esensial kadang-kadang pernah 

dijumpai pada orang, tetapi hanya terbatas pada logam tertentu saja, misalnya Cu, 

Zn dan Se (Darmono, 1995).  
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Logam Pb merupakan salah satu sumber pencemar yang toksik dan 

merupakan golongan logam berat yang pada tingkat tertentu dapat menganggu 

kesehatan manusia dan dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi 

organ yang terdapat dalam tubuh (Palar, 1994). 

Setiap studi toksikologi yang pernah dilakukan terhadap penderita 

keracunan Cu, hampir semuanya meninjau metabolisme Cu yang masuk ke dalam 

tubuh secara oral. Dari studi yang telah dilakukan disimpulkan bahwa orang-orang 

baik secara sengaja ataupun tidak sengaja telah mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang mengandung Cu sebesar 2-5 mg setiap harinya (Palar, 1994). 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan 

tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai 

ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia 

organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, adanya limbah 

dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, 

sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan 

yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah 

(Anonim, 2006). 

Pencemar-pencemar yang ada dalam air sungai cepat atau lambat akan 

mengendap pada dasar sungai dan menjadi sedimen. Dengan kondisi tersebut 

maka tingkat pencemaran air sungai berhubungan langsung dengan tingkat 

pencemaran dalam sedimen, sehingga dengan diketahuinya kadar dalam sedimen 

dapat pula diketahui tingkat pencemaran air sungai. 
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Perkembangan industri dan kegiatan penduduk di sekitar kawasan 

Gumpang Kartasura diduga telah meningkatkan pencemaran pada sungai Kunden 

yang berada di kawasan tersebut. Sebagian besar limbah industri maupun limbah 

rumah tangga dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. 

Dengan adanya pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai 

tersebut dikhawatirkan seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi akumulasi 

zat-zat organik maupun anorganik yang merupakan komponen penyusun limbah 

yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

Untuk mengetahui tingkat pencemaran pada sedimen air sungai Kunden 

yang berada di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang Kartasura maka perlu 

dilakukan penelitian pencemaran logam berat yang terdapat dalam sedimen air 

sungai. Kadar logam berat dalam sedimen air sungai biasanya berada pada 

konsentrasi kecil sehingga perlu dipilih metode yang mempunyai kepekaan yang 

tinggi. Metode tersebut diantaranya adalah Spektrofotometri Serapan Atom yang 

merupakan salah satu metode analisis kimia yang pengukurannya berdasarkan 

pada berkurangnya intensitas sinar karena diserap oleh sampel. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pencemaran logam 

berat yaitu Pb dan Cu dalam sedimen air sungai Kunden di sekitar kawasan 

industri tekstil Gumpang Kartasura. 

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah sedimen dalam air sungai Kunden yang berada di sekitar kawasan 

industri tekstil Gumpang Kartasura mengandung logam Pb dan Cu? 

2. Berapa konsentrasi logam Pb dan Cu dalam sedimen air sungai Kunden yang 

berada di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang Kartasura? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: 

1.  Mengetahui ada tidaknya logam Pb dan Cu yang terdapat dalam sedimen air 

sungai Kunden yang berada di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang 

Kartasura. 

2.  Mengetahui besarnya konsentrasi logam Pb dan Cu yang terdapat dalam 

sedimen air sungai Kunden yang berada di sekitar kawasan industri tekstil 

Gumpang Kartasura. 

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pencemaran air 

Polusi dalam air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal 

bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat 

dalam bentuk murni,  tetapi bukan berarti semua air sudah terpolusi ( Fardiaz, 

1992 ). 

Air yang sudah terpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah 

air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi 

batas yang ditetapkan sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal 
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untuk keperluan tertentu. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air 

tersebut tidak dapat digunakan secara normal disebut polusi ( Fardiaz, 1992). 

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air 

oleh kegiatan manusia  atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi berkurang atau 

tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya ( Darsono,1995 ). 

Polutan air dapat dibedakan menjadi dua yaitu buangan degradable dan 

non degradable. Buangan degradable yaitu buangan yang dapat 

terdekomposisi atau dapat dapat dihilangkan dari perairan dengan proses 

biologis alamiah, sedangkan buangan non degradable adalah buangan yang 

tidak dapat dihilangkan dengan proses biologis alamiah. Termasuk golongan 

pertama adalah limbah domestik dan nutrien tanaman, sedangkan yang 

termasuk golongan kedua adalah buangan radiologi dan senyawa organik 

(Darsono, 1995). 

Padatan terendap (sedimen) adalah padatan yang dapat langsung 

mengendap jika air didiamkan tidak terganggu selama beberapa waktu. 

Padatan yang mengendap tersebut terdiri dari partikel-partikel padatan yang 

mempunyai ukuran relatif besar dan berat sehingga dapat mengendap dengan 

sendirinya. Sedimen yang terdapat di dalam air biasanya terbentuk sebagai 

akibat dari erosi dan merupakan padatan yang umum terdapat di dalam air 

permukaan. Padatan terendap biasanya terdiri dari pasir dan lumpur (Fardiaz, 

1992). 
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Sungai adalah jalur aliran air di atas permukaan bumi yang di samping 

mengalirkan air juga mengangkut sedimen terkandung dalam air sungai 

tersebut. Jadi sedimen terbawa hanyut oleh aliran air, yang dapat dibedakan 

sebagai endapan dasar (bed load-muatan dasar) dan muatan melayang 

(suspended load). Muatan dasar bergerak dalam aliran air sungai dengan cara 

bergulir, meluncur dan meloncat-loncat di atas permukaan dasar sungai. 

Sedang muatan melayang terdiri dari butiran halus yang ukurannya lebih kecil 

dari 0,1 µm dan senantiasa melayang di dalam aliran air (Tominaga, 1985).

2. Limbah Industri 

Limbah cair industri adalah limbah cair yang sebagian besar terdiri dari 

buangan industri. Kebanyakan limbah industri dapat diterima sistem biologis 

setelah diencerkan dengan limbah cair domestik (limbah dari perumahan, 

bangunan, perdagangan, perkantoran dan lain-lain) (Soeparman dan Suparmin, 

2001). 

Buangan limbah industri dari tempat perdagangan biasanya akan 

mempunyai komposisi senyawa organik dan garam-garam anorganik yang 

berbeda dari air limbah domestik. Kadar zat organik yang tinggi dapat mudah 

terurai secara biologis (biodegradable) seperti buangan limbah dari rumah 

pemotongan hewan atau pabrik susu atau tidak secara langsung atau mudah 

terurai (non biodegradable) seperti buangan air limbah industri tekstil 

(Kusnoputranto, 1984). 

Limbah cair dari kegiatan industri yang berupa bahan organik dan bahan 

anorganik seringkali dapat larut di dalam air, sehingga air tidak bening, tetapi 
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menjadi keruh. Warna air pada dasarnya dibedakan menjadi warna sejati (true 

color) yang disebabkan oleh bahan-bahan terlarut, dan warna semu (apparent 

color), yang selain disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut juga karena 

adanya bahan-bahan tersuspensi, seperti yang bersifat koloid (Sunu, 2001). 

Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air 

telah tercemar. Bau yang keluar dari dalam air dapat langsung berasal dari 

hasil limbah industri atau dari hasil degradasi oleh mikroba yang hidup dalam 

air. Mikroba yang hidup dalam air akan mengubah bahan buangan organik 

terutama gugus protein secara degradasi menjadi bahan yang mudah menguap 

dan berbau, seperti limbah industri makanan. Air yang berbau sulfit dapat 

disebabkan oleh reduksi sulfat dengan adaya bahan-bahan organik dan 

mikroorganisme anaerob (Sunu, 2001). 

Bau yang tidak normal pada air pada umumnya mempunyai rasa yang 

tidak normal pula. Pelarutan ion-ion logam akan menimbulkan rasa pada air, 

rasa pada air umumnya terjadi karena perubahan pH (Sunu, 2001). Air normal 

yang dapat digunakan pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

berasa. Jika air mempunyai rasa (kecuali air laut yang asin) maka berarti 

terjadi pelarutan garam-garam yang terlarut (Wardana, 2001). 

Air yang normal biasanya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang 

menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang 

menyimpang tersebut biasanya dihubungkan dengan baunya karena pengujian 

terhadap rasa air jarang dilakukan. Air yang mempunyai bau yang tidak 

normal juga dianggap mempunyai rasa yang tidak normal (Fardiaz, 1992). 
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Istilah limbah industri umumnya terbatas pada limbah cair yang karena 

alasan warna, isinya yang padat, kandungan organik atau anorganik, 

konsentrasi garam, keasaman, alkalinitas, dan sifat-sifat khas yang beracun 

menimbulkan masalah-masalah pencemaran aliran air. Akibat besarnya 

kebutuhan air bagi proses industri, maka limbah cair merupakan penyebab 

utama pencemaran sungai (Mahida, 1986). 

Limbah anorganik biasanya tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi 

oleh mikroorganisme. Limbah anorganik pada umumnya berasal dari industri 

yang menggunakan unsur-unsur logam seperti Arsen (As), Kadmium (Cd), 

Timbal (Pb), Kromium (Cr), Kalsium (Ca), Nikel (Ni), Magnesium (Mg), Air 

Raksa (Hg), dan lain-lain. Industri yang mengeluarkan limbah anorganik 

seperti industri elektroplating, industri kimia, dan lain-lain. Bila limbah 

anorganik langsung dibuang di air lingkungan, maka akan terjadi peningkatan 

jumlah ion logam di dalam air. Ion logam yang berasal dari logam berat bila 

terbuang ke air sangat berbahaya bagi kehidupan manusia (Sunu, 2001). 

Limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah setiap 

limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, 

konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan 

kesehatan manusia. Limbah yang digolongkan dalam limbah B3 adalah 

limbah yang memenuhi salah satu atau lebih ciri-ciri berikut: mudah terbakar, 

mudah meledak; beracun; menyebabkan infeksi; bila di uji dengan metode 
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toksikologi termasuk jenis limbah B3; bersifat reaktif; bersifat korosif (Sunu, 

2001). 

Seringkali terjadi perbedaan pendapat secara individual mengenai kondisi 

pencemaran suatu lingkungan. Maka untuk mengatasinya harus ada suatu 

tolok ukur yang dapat dipakai bersama untuk menilai bahwa lingkungan 

tersebut telah mengalami kerusakan atau tercemar, yaitu baku mutu 

lingkungan yang bertujuan melindungi lingkungan oleh semakin banyaknya 

kegiatan manusia (Darsono, 1995). 

Sumber utama limbah B3 pada industri tekstil adalah penggunaan zat 

warna. Beberapa zat warna dikenal mengandung Cr, seperti senyawa 

Na2Cr2O7 atau senyawa Na2Cr3O7. Industri batik menggunakan senyawa 

Naftol yang sangat berbahaya. Senyawa lain dalam kategori B3 adalah H2O2

yang sangat reaktif dan HClO yang bersifat toksik (Anonim, 2006).  

3. Sumber Pencemaran 

Banyak industri yang tidak menyadari, limbah yang mereka hasilkan  

termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga  

dengan mudah mereka melepaskannya ke air tanpa pengolahan. Ini antara lain  

bisa dilihat di kawasan industri tekstil. Pada kawasan tersebut,  

sungai-sungainya berwarna-warni, bergantung pada warna limbah yang 

dibuang ke sungai. Padahal, zat warna limbah tekstil mengandung unsur B3 

yang membahayakan kehidupan dan karenanya perlu penanganan khusus 

(Anonim, 2006). 
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Aktifitas yang pada prinsipnya merupakan usaha manusia untuk dapat 

hidup layak dan berketeraturan dengan baik, telah merangsang manusia untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi kaidah-kaidah yang ada dalam 

tatanan lingkungan hidupnya. Akibatnya pergeseran kesetimbangan dalam 

tatanan lingkungan dari bentuk asal kebentuk baru yang cenderung lebih 

buruk. Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak 

disebabkan banyak hal, antara lain: pencemaran dari hasil penggunaan dan 

kebutuhan bahan kimia yaitu pencemaran logam berat, pencemaran panas, 

pencemaran limbah industri, pencemaran oleh pestisida, radionukleotida dan 

sebagainya (Palar, 1994). 

Salah satu jenis pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik adalah 

pencemaran organik. Dua akibat utama berkenaan dengan pencemaran organik 

adalah penyebaran penyakit dan deoksigenasi sungai yang dapat mematikan 

berbagai biota air (Darsono, 1995).  

4. Pencemaran Logam Berat 

Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupakan suatu 

proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh 

manusia, pada awal digunakannya logam sebagai alat belum diketahui 

pengaruh pencemaran pada lingkungan. Proses oksidasi logam yang 

menyebabkan perkaratan sebetulnya merupakan tanda-tanda adanya hal 

tersebut di atas (Darmono, 1995). 

Pencemaran logam pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun terbawa 

oleh air maupun udara. Apabila air telah tercemar oleh komponen-komponen 
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anorganik, maka di dalamnya dapat mengandung berbagai logam berat 

berbahaya (Sunu, 2001). 

Penggunaan logam-logam berat berbahaya dalam berbagai keperluan 

sehari-hari telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak 

langsung, telah mencemari lingkungan (Sunu, 2001). 

5. Logam Berat 

Logam berat biasanya ditemukan sangat sedikit sekali dalam air secara 

alamiah, yaitu kurang dari 1µg/l. Bila terjadi erosi alamiah, konsentrasi logam 

tersebut dapat meningkat (Darmono, 2001). 

Logam-logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan 

terutama adalah Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Arsenik (As), Kadmium (Cd), 

Khromium (Cr) dan Nikel (Ni) (Fardiaz, 1992). 

Banyak logam berat baik yang bersifat toksik maupun esensial terlarut 

dalam air dan mencemari air tawar maupun air laut. Sumber pencemaran ini 

banyak berasal dari pertambangan, peleburan logam, dan jenis industri 

lainnya, dan dapat juga berasal dari lahan pertanian yang menggunakan pupuk 

atau antihama yang mengandung logam (Darmono, 2001). 

Logam bersifat toksik karena terikat secara spesifik pada ligan struktur 

biologi. Sebagian besar logam menduduki ikatan tersebut dalam beberapa 

jenis sistem enzim dalam tubuh sehingga tidak aktif (penyebab utama 

toksisitas). Dengan demikian dosis logam merupakan faktor penting untuk 

menentukan prognosis penderita dan mencari cara pengobatan terhadap 

keracunan logam (Darmono, 2001). 
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a. Timbal (Pb) 

1). Penyebaran, sifat dan penggunaan 

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah 

hitam, dalam bahasa ilmiahnya disebut plumbum dan logam ini 

disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk dalam kelompok logam-

logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor 

atom (NA) 82 dengan bobot atom (BA) 207,2 (Palar, 1994). 

Logam timbal (Pb) mempunyai sifat-sifat khusus seperti berikut: 

a) Merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan 

menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan 

mudah. 

b) Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, 

sehingga logam timbal sering digunakan sebagai bahan coating.

c) Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5 derajat Celcius. 

d) Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-

logam biasa, kecuali emas dan merkuri 

e) Merupakan penghantar listrik yang tidak baik (Palar, 1994). 

Dalam air minum juga dapat ditemukan senyawa Pb bila air 

tersebut disimpan atau dialirkan melalui pipa yang merupakan alloy dari 

logam Pb. Minuman keras seperti wiskey juga ditemukan mengandung 

logam, karena tutup dari minuman tersebut terbuat dari alloy logam Pb 

yang menjadi sumber kontaminasi minuman (Palar, 1994). 
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Senyawa bahan pangan alami mengandung Pb dalam konsentrasi 

kecil, dan selama persiapan makanan mungkin kandungan Pb akan 

bertambah. Makanan-makanan asam dapat melarutkan Pb dari peralatan 

masak, alat-alat makan, dan wadah-wadah penyimpanan yang terbuat dari 

alloy Pb atau keramik yang dilapisi glaze (Fardiaz, 1992). 

2). Keracunan oleh Pb 

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat 

terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam tubuh. 

Proses masuknya Pb ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu 

melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada 

selaput atau lapisan kulit (Palar, 1994). 

Pada pengamatan yang dilakukan terhadap para pekerja yang 

bekerja menangani senyawa Pb tidak ditemukan keracunan kronis yang 

berat. Gejala keracunan  kronis yang ringan yang ditemukan berupa 

insomnia dan beberapa macam gangguan tidur lainnya. Sedangkan gejala 

pada kasus keracunan akut ringan adalah menurunnya tekanan darah dan 

berat badan. Keracunan akut yang cukup berat dapat mengakibatkan koma 

dan bahkan kematian (Palar, 1994). 

Meskipun jumlah Pb yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam 

ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal itu disebabkan senyawa-

senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ 

yang terdapat dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang banyak menjadi 

sasaran dari peristiwa keracunan logam Pb adalah sistem syaraf, sistem 
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ginjal, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan jantung. Setiap bagian yang 

diserang oleh racun Pb akan memperlihatkan efek yang berbeda-beda 

(Palar, 1994 ). 

Daya racun Pb didalam tubuh diantaranya disebabkan oleh 

penghambatan enzim oleh ion-ion Pb2+. Enzim-enzim yang diduga 

dihambat adalah yang diperlukan untuk pembentukan Hemoglobin. 

Penghambatan tersebut disebabkan terbentuknya ikatan yang kuat (ikatan 

kovalen) antara Pb2+ dengan grup sulfur yang terdapat di dalam asam-

asam amino (misalnya cistein) dari enzim tersebut (Fardiaz, 1992). 

b. Tembaga (Cu) 

1). Penyebaran, sifat dan penggunaan 

Tembaga dengan nama kimia Cupprum dilambangkan dengan Cu. 

Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tabel 

periodik unsur-unsur kimia, tembaga menempati posisi dengan nomor 

atom (NA) 29 dan mempunyai bobot atau berat atom (BA) 63,546. Unsur 

tembaga di alam, dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, akan tetapi 

lebih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa 

padat dalam bentuk mineral (Palar, 1994). 

Secara kimia, senyawa-senyawa dibentuk oleh logam Cu 

(tembaga) mempunyai bilangan valensi +1 dan +2. Berdasarkan pada 

bilangan valensi yang dibawannya, logam Cu dinamakan juga Cuppro 

untuk yang bervalensi +1, cuppry untuk yang bervalensi +2. Kedua jenis 
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ion Cu tersebut dapat membentuk kompleksion-kompleksion yang sangat 

stabil (Palar, 1994). 

Secara Fisika, logam Cu (tembaga) digolongkan ke dalam 

kelompok logam-logam penghantar listrik yang baik. Cu merupakan 

penghantar listrik terbaik setelah perak (argentums-Ag). Karena itu, logam 

Cu banyak digunakan dalam bidang elektronika (Palar, 1994). 

Sebagai logam berat, Cu (tembaga) berbeda dengan logam-logam 

berat lainnya seperti Hg, Cd dan Cr. Logam berat Cu digolongkan ke 

dalam logam berat dipentingkan atau logam berat esensial : artinya , 

meskipun Cu merupakan logam berat beracun, unsur logam ini sangat 

dibutuhkan tubuh meski dalam jumlah yang sedikit (Palar, 1994). 

2). Keracunan Cu 

Pada manusia, efek keracunan utama yang ditimbulkan akibat 

terpapar oleh debu atau uap logam Cu adalah terjadinya gangguan pada 

jalur pernafasan sebelah atas, contohnya terjadi kerusakan atropik pada 

selaput lendir yang berhubungan dengan hidung. Kerusakan itu merupakan 

akibat dari gabungan sifat iritatif yang dimiliki oleh debu atau uap Cu 

tersebut (Palar, 1994). 

Sesuai dengan sifatnya sebagai logam berat beracun, Cu dapat 

mengakibatkan keracunan secara akut dan kronis. Keracunan akut dan 

kronis ini terjadinya ditentukan oleh besarnya dosis yang masuk dan 

kemampuan organisme untuk menetralisir dosis tersebut (Palar, 1994). 
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Penyerapan Cu kedalam darah dapat terjadi pada kondisi asam 

yang terdapat dalam lambung. Pada saat proses penyerapan bahan 

makanan yang telah diolah pada lambung oleh darah, Cu yang ada turut 

terserap oleh darah (Palar, 1994). 

Dalam darah, Cu terdapat dalam dua bentuk ionisasi, yaitu Cu+ dan 

Cu++. Apabila jumlah Cu dalam kedua bentuk itu terserap berada dalam 

jumlah normal (berada pada titik keseimbangan dengan kebutuhan tubuh), 

maka sekitar 93% dari serum-Cu berada dalam seruloplasma dan 7% 

lainnya berada dalam fraksi-fraksi albumin dan asam amino (Palar, 1994). 

6. Spektroskopi serapan Atom 

Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom adalah absorbsi cahaya oleh atom. 

Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu 

tergantung pada sifat unsurnya. Sinar pada panjang gelombang ini mempunyai 

energi yang cukup untuk mengubah orbital elektron suatu atom. Transisi 

elektron suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorbsi energi, berarti 

mempunyai energi yang cukup untuk mengubah elektron suatu atom pada 

keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ketingkat eksitasi (Khopkar, 1990). 

Keberhasilan analisis ini tergantung pada proses eksitasi dan cara 

memperoleh garis resonansi yang tepat. Temperatur nyala harus sangat tinggi. 

Ini dapat diterangkan dari persamaan distribusi Boltzman : 

KT
Ej

Po
Pj

No
Nj exp

Dimana : 

Nj:  Jumlah atom tereksitasi 
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No:  Jumlah atom pada keadaan dasar 

K:   Tetapan Boltzman (1.38 x 10-16 erg/K) 

T:   Temperatur absolut (K) 

Ej:   Perbedaan energi tingkat eksitasi dan tingkat dasar 

Pj dan Po: Faktor statistik yang ditentukan oleh banyaknya tingkat yang 

mempunyai energi setara pada masing-masing tingkat kuantum 

Pada umumnya fraksi atom tereksitasi yang berada pada gas yang menyala 

kecil sekali. Pengendalian temperatur nyala penting sekali. Dibutuhkan 

kontrol tertutup dari temperatur yang digunakan untuk eksitasi. Kenaikan 

temperatur menaikkan efisiensi atomisasi (Khopkar, 1990). 

Ditinjau dari hubungan antara konsentrasi dan absorbsi, maka hukum 

lambert-Beer dapat digunakan jika sumbernya adalah monokromatis. Pada 

SSA, panjang gelombang garis absorbsi resonansi identik dengan garis-garis 

emisi disebabkan keserasian  transisinya. Jelas pada teknik SSA, diperlukan 

sumber radiasi yang mengemisi sinar pada panjang gelombang yang tepat 

sama pada proses absorbsinya. Dengan cara ini efek pelebaran puncak dapat 

dihindarkan. Sumber radiasi tersebut dikenal sebagai hollow cathode

(Khopkar, 1990). 

a. Analisis kuantitatif 

SSA kegunaannya lebih ditentukan untuk analisis kuantitatif logam-

logam alkali dan alkali tanah. Untuk maksud ini ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, antara lain :  
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1). Larutan sampel diusahakan seencer mungkin, konsentrasi unsur yang 

dianalisis tidak lebih dari 5 % dalam pelarut yang sesuai.  

2). Dihindari pemakaian pelarut aromatik atau halogenida. Pelarut organik 

yang umum dipakai adalah keton, ester, dan etil asetat. Sebaiknya 

dipakai pelarut-pelarut untuk analisis (p.a).  

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

pelaksanaan spektrofotometri UV-Vis (Mulja dan Suharman, 1995). 

b. Instrumentasi 

Susunan alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dapat dilihat pada 

gambar 1. Bagian-bagian penting dari SSA adalah sumber radiasi 

resonansi, atomizer, monokromator, dan detektor. 

Gambar 1. Bagan dan sistem kerja alat SSA (Darmono, 1995) 

Keterangan :  
1=Lampu katoda: 2=Chopper: 3=Nyala: 4=Atomizer: 5=Lensa pengarah: 6=Celah 
/ slit: 7=Lensa kolimating: 8=Kisi defraksi: 9=Sinar defraksi: 10=Celah keluar 
sinar: 11=Foto tube: 12=Selang penghisap cairan: 13=Cairan sampel / standar: 
14=Asetilen (C2H2): 15=Udara: 16=Flowmeter: 17=Amplifier: 18=Recorder 
digital: 19=Pembuangan cairan. 
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1) Sumber radiasi resonansi digunakan lampu katoda rongga (Hollow 

Cathode Lamps) yang mengeluarkan radiasi resonansi yang dianalisis. 

Lampu katoda dapat dilihat pada gambar 2. 

            Gambar 2. Lampu katoda (Khopkar, 1990) 

Biasanya elektroda terdiri dari wolfram dan katoda dilapisi dengan 

unsur murni / campuran murni dari unsur yang akan dianalisis. Tabung 

lampu dan jendela terbuat dari silika atau kuarsa diisi dengan gas pengisi 

yang dapat menghasilkan ionisasi. Gas-gas pengisi yang biasa digunakan 

adalah Ne, Ar, dan He (Gunandjar, 1985). 

Pemancaran radiasi resonansi terjadi apabila kedua elektroda diberi 

tegangan dan arus listrik yang menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi. Ion-

ion yang bermuatan positif akan menembaki atom-atom pada katoda yang 

menyebabkan terjadinya eksitasi atom-atom tersebut. Atom-atom yang 

tereksitasi tidak stabil dan akan kembali ke tingkat energi dasar dengan 

melepaskan energi eksitasinya dalam bentuk radiasi. Radiasi tersebut 

dilewatkan melalui populasi atom yang berada dalam nyala, dalam CRA 

(Carbon Rod Atomizer), atau dalam gas cell. Di depan lampu katoda 

rongga terdapat komponen yang disebut chopper (baling-baling), yang 

berfungsi mengatur frekuensi resonansi yang dipancarkan lampu katoda 
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rongga, sehingga energi radiasi oleh photo multiplier dapat diubah menjadi 

energi listrik (Gunandjar, 1985).  

2). Atomizer 

Pada SSA, atomizer terdiri dari : nebulizer (sistem pengabut) dan 

burner (sistem  pembakar), sehingga sistem atomizer biasa disebut sistem 

pengabut pembakar (Burner Nebulizer System).

a). Nebulizer, berfungsi mengubah larutan menjadi butir-butir kabut (15-

20µm), 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, 

sedangkan titik-titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran 

pembuangan. 

b). Burner, yaitu suatu sistem tempat terjadinya pengubahan kabut / uap 

garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal di dalam 

nyala (Gunandjar, 1985). 

3). Sistem Monokromator dan Detektor 

Setelah radiasi resonansi dari lampu katoda rongga melalui populasi 

atom dalam nyala, energi radiasi sebagian akan diserap dan sebagian akan 

diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan dipisahkan dari radiasi lainnya. 

Pemisahan radiasi dilakukan oleh monokromator yang terdiri dari sistem 

optik, yaitu celah cermin dan grating. Intensitas radiasi yang diteruskan 

kemudian diubah menjadi energi listrik oleh photo multiplier dan 
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selanjutnya diukur dengan detektor dan dicatat oleh recorder printer

penyimpangan meter atau pengamatan angka digital (Gunandjar, 1985). 

7. Pengambilan sampel (sampling) 

Sampel lingkungan yang digunakan untuk berbagai keperluan analisis ada 

bermacam-macam dan tiap jenis memerlukan perlakuan tersendiri. Misalnya 

pada sampel berupa air sungai tempat pembuangan limbah suatu industri, 

maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah : sampel harus segera 

diproses segera setelah pengambilan agar tidak terjadi degradasi oleh mikroba 

(dalam waktu kurang dari 24 jam dari waktu pengambilan sampel), jika 

sampel memerlukan waktu lama sebelum diproses, sebaiknya sampel diberi 

zat pengawet tertentu yang sesuai ; digunakan wadah yang tidak mudah 

mencemari sampel dan mudah diperoleh serta mudah ditangani selama 

pengangkutan ke laboratorium, misalnya wadah plastik atau gelas yang telah 

dicuci bersih ; penentuan jumlah titik pengambilan sampel berdasarkan besar 

dan kedalaman sungai (Hadi, 2005). 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

adanya pencemaran dan kadar logam Pb dan Cu pada sedimen air sungai Kunden 

yang berada di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang Kartasura. 


