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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus

dipertimbangkan dari aspek global. Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir

ini diakibatkan oleh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan

tidak mengindahkan kelestarian alam sekitarnya (Sunu, 2001).

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. Perubahan yang terjadi 

sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu memberikan pengaruh buruk

terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan

lingkungan tersebut, sehingga pada tingkat lanjut dalam arti bila lingkungan

tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat membunuh dan bahkan 

menghapuskan satu atau lebih organisme yang tadinya hidup normal dalam

tatanan lingkungan itu. Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan 

dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk 

dari tatanan aslinya (Palar, 1994).

Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupakan suatu

proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. 
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Proses oksidasi dari logam yang menyebabkan perkaratan merupakan tanda -tanda

adanya pencemaran lingkungan (Darmono, 1995).

Sungai sering dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah industri,

dimana buangan industri mengandung daya racun tinggi. Sungai Kunden yang

berlokasi di sekitar Gumpang-Kartasura, selama ini dijadikan sebagai tempat 

pembuangan limbah industri, dimana buangan industri mengandung daya racun 

tinggi. Buangan industri sering mengandung senyawa organik dan senyawa

anorganik, antara lain logam berat yang bersifat toksik terhadap tumbuhan, hewan 

dan manusia. Kandungan logam berat dalam air sungai Kunden tergantung dari 

dekat dan jauhnya dari sumber pembuangn limbah sehingga diharapkan bahwa 

lokasi yang semakin jauh dari sumber limbah, maka kadar logam berat juga akan 

berkurang.

 Daerah Gumpang-Kartasura yang dipilih sebagai tempat penelitian

merupakan daerah industri, seperti industri tekstil dan industri kayu yang

menggunakan sungai Kunden sebagai tempat pembuangan limbah cairnya.

Industri tekstil biasanya menggunakan logam berat sebagai bahan campuran

pewarna, sehingga keberadaan logam tersebut dalam limbah cairnya rentan terjadi 

sebagai bahan buangan sisa pewarnaan. Industri itu sendiri berada di tengah

pemukiman penduduk yang padat dan langsung berhubungan dengan sungai yang 

berada di belakang rumah penduduk. Di atas sungai tersebut terdapat sawah milik 

penduduk. Waktu yang digunakan industri tersebut untuk membuang limbah cair 

ke sungai seringkali tanpa sepengetahuan penduduk sekitar. Biasanya dilakukan

pada saat hujan atau tengah malam. Hal ini menyebabkan sungai mempunyai bau 
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yang menyengat dan airnya berwarna hitam saat industri tekstil membuang limbah 

cairnya ke sungai tersebut. Walaupun sungai tersebut tidak difungsikan sebagai 

sumber mata air untuk minum dan irigasi namun alirannya yang langsung menuju 

ke Sungai Bengawan dapat membahayakan biota sungai yang ada di dalamnya.

Dalam penelitian ini, dipilih timbal dan tembaga, karena timbal dan

tembaga merupakan pencemar yang toksik dan merupakan golongan logam berat 

yang pada tingkat tertentu dapat mengganggu kesehatan manusia. Logam tembaga 

dapat menyebabkan gangguan pada jalur pernafasan sebelah atas, sedangkan

logam timbal dapat menyebabkan keracunan akut pada sistem syaraf pusat. Selain 

itu, logam timbal dan tembaga juga sebagai pencemar lingkungan, baik sebagai 

pencemar air, udara, maupun tanah. Dalam industri tekstil, logam timbal

digunakan sebagai campuran pewarna, yaitu warna putih  dari timbal putih [Pb

(OH)2.2PbCO3] dan warna merah dari timbal merah (Pb3O4). Logam tembaga 

juga digunakan sebagai campuran pewarna, yaitu warna biru dari tembaga

pthalocyanine dan warna metalik dari serbuk tembaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk

menentukan seberapa besar kadar timbal dan tembaga yang terdapat dalam air 

sungai Kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang–Kartasura pada

berbagai lokasi pengambilan dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :

1. Apakah air sungai  Kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang-

Kartasura mengalami pencemaran logam timbal dan tembaga ?

2. Apakah kadar logam timbal dan tembaga ya ng terdapat dalam air sungai 

Kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang-Kartasura melebihi 

ambang batas yang ditentukan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui ada tidaknya logam timbal dan tembaga yang terdapat dalam 

air sungai Kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang-Kartasura.

2. Mengetahui apakah kadar logam timbal dan tembaga yang terdapat dalam 

air sungai Kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang-Kartasura

melebihi ambang batas yang ditentukan.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Lingkungan

Lingkungan  merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. Adapun ruang merupakan sesuatu dimana

berbagai komponen lingkungan  hidup menempati dan melakukan proses,

sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan suatu kesatuan 

(Sunu, 2001).

Dalam dua dekade terakhir ini, sering didengar, dibaca dan bahkan

dibicarakan masalah pencemaran lingkungan. Media-media massa

memaparkan tentang bermacam-macam pengrusakan lingkungan. Pencemaran 

sebagai akibat dari tumpahan minyak di lautan, pengrusakan lahan-lahan

produktif karena sistem pertanian yang berpindah-pindah, dan bahkan

penghancuran plasma nutfah sebagai akibat dari penebangan liar dan

pembakaran hutan, serta berbagai macam bentuk pengrusakan lainnya.

Disadari atau tidak, probema lingkungan ini telah menjadi salah satu momok 

yang sangat menakutkan bagi sebagian manusia. Kenapa sebagian? Karena 

memang hanya sebagian dari masyarakat dunia yang begitu repot mengurusi 

masalah ini, sementara yang lain (sengaja atau tidak), sibuk pula untuk

meningkatkan pencemaran di muka bumi ini (Palar, 1994).

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari 

bentuk asal pada keadaan keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk
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tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai 

akibat masukan dari 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 itulah yang

kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak

disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak

penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah.

Limbah dalam konotasi sedeharna dapat diartikan sebagai sampah.

Limbah atau dalam bahasa ilniahnya disebut juga dengan polutan , dapat 

digolongkan atas beberapa kelompok berdasarkan pada jenis, sifat, dan

sumbernya. Berdasarkan pada jenis, limbah dikelompokkan atas golongan

limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan pada sifat yang dibawanya, limbah 

dikelompokkan atas limbah organik dan limbah an-organik. Berdasarkan pada 

sumbernya, limbah dikelompokkan atas limbah rumah tangga atau limbah

domestik dan limbah industri.

Pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah ada bermacam-

macam bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara, dan bahkan

pemutusan mata rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran 

suatu jenis organisme yang pada tingkat akhirnya akan menghancurkan

tatanan ekosistemnya.
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2. Pencemaran Air

Air merupakan zat yang penting dalam kehidupan makhluk hidup di 

dunia ini, dari hewan yang berspesies terendah sampai yang tertinggi, juga 

manusia dan tanaman. Apabila air sudah tercemar logam -logam yang

berbahaya akan mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi kehidupan.

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).

Pada air tawar yang biasanya mengalir di sungai, logam yang

terkandung di dalamnya biasanya berasal dari buangan air limbah, erosi, dan 

dari udara secara langsung. Air tawar biasanya mengandung material

anorganik dan organik yang mengamba ng lebih banyak daripada air laut.

Material tersebut mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi logam,

sehingga pencemaran logam pada air tawar lebih mudah terjadi. Hal ini bukan 

hanya karena terdapat di daratan, tetapi karena pengaruhnya terhadap manusia 

yang mempergunakannya setiap hari.

Pencemaran air yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia,

sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air 

tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Polutan air merupakan

komponen yang mengakibatkan polusi atau pencemaran di dalam air. Ciri-ciri

air yang mengalami pencemaran sangat bervariasi, tergantung dari jenis air 

dan polutannya. Polusi air dapat disebabkan oleh sumber dan jenis polutan
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yang sangat bervariasi, seperti : padatan tersuspensi, bahan organik dan

anorganik, zat-zat racun organik dan anorganik, minyak dan lemak, bahan

nutrisi dan senyawa belerang, zat berwarna dan zat berbau busuk, dan bakteri 

koli (Sunu, 2001).

Pada dasarnya polutan air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah 

degradable dan non degradable. Limbah degradable  yaitu limbah yang dapat 

terdekomposisi atau dapat dihilangkan dari perairan dengan proses biologis 

alamiah, seperti limbah domestik, sedangkan limbah non degradable  adalah 

limbah yang tidak dapat dihilangkan dari perairan dengan proses biologis 

alamiah, seperti limbah radiologi dan senyawa organik.

Sungai merupakan penampung air hujan yang terbentuk di permukaan 

bumi secara alami. Oleh air hujan, tanah di sekitarnya akan digerus secara 

terus menerus sehingga membentuk aliran yang menuju danau atau laut

(Tominaga, 1985).

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 menyebabkan kualitas air sungai menurun.

Meningkatnya kegiatan manusia apabila tidak diimbangi dengan kesadaran

semua pihak, akan berpotensi memberikan kontribusi pada pencemaran air 

sungai (Sunu, 2001).

Warna air pada dasarnya dibedakan menjadi warna sejati (true color)

yang disebabkab oleh bahan-bahan terlarut, dan warna semu (apparent color)
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yang selain disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut juga karena adanya 

bahan-bahan tersuspensi, seperti yang bersifat koloid.

Bau yang tidak normal pada air, pada umumnya mempunyai rasa yang 

tidak normal pula. Pelarutan ion-ion logam yang dapat mengubah konsentrasi 

ion Hidrogen dalam air umumnya terjadi karena perubahan pH air dari kondisi 

normal.

Bahan kimia anorganik seperti asam, garam, dan bahan toksik logam 

seperti timbal, kadmium, dan merkuri dalam kadar yang tinggi dapat

menyebabkan air tidak enak untuk diminum. Di samping dapat menyebabkan 

matinya kehidupan air seperti ikan dan organisme lainnya, pencemaran bahan 

tersebut juga dapat menurunkan produksi tanaman pangan dan merusak

peralatan yang dilalui air tersebut karena sifat korosif yang ditimbulkannya 

(Darmono, 1995).

Air yang normal sebenarnya 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 tidak normal 

juga dianggap mempunyai rasa yang tidak normal (Fardiaz, 1992).

3. Sumber Pencemaran

Aktifitas yang pada prinsipnya merupakan usaha manusia untuk dapat 

hidup dengan layak dan berketeraturan dengan baik, telah merangsang

manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi kaidah-kaidah



10

yang ada dalam tatanan lingkungan hidupnya. Akibatnya pergeseran

keseimbangan dalam tatanan lingkungan dari bentuk asal ke bentuk baru yang

cenderung lebih buruk. Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau 

menjadi rusak disebabkan oleh 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).

Industri kimia dan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia 

merupakan salah satu jenis industri yang berpotensi untuk mencemari

lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi karena limbahnya tidak dapat dengan 

mudah didegradasi dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya (Sunu,

2001).

4. Limbah Industri

Limbah yang dihasilkan dari pencemaran industri pada umumnya

bersifat limbah anorganik yang memiliki keragaman yang luas de ngan

kemiripan yang kecil. Limbah industri dapat berbentuk gas, cair maupun padat 

sebagai hasil sampingan dari kegiatan : pabrik, pertanian, peternakan,

kehutanan dan lain-lain. Seringkali limbah industri yang bercampur dengan

limbah domestik yang dibuang ke dalam suatu sistem perairan justru lebih

meningkatkan dampak kerusakan yang lebih total pada sumber daya perairan 

tersebut (Anonim, 2005).
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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, seperti limbah dari 

perumahan, bangunan, perdagangan, dan perkantoran (Soeparman dan

Suparmin, 2001).

Komposisi air limbah sebagian besar adalah air (99,9 %) dan partikel 

padat terlarut (0,1 %). Partikel padat terlarut mengandung zat organik

(?  70 %) yang terdiri dari protein (?  65 %); karbohidrat (?  25 %) dan lemak 

(?  10 %) yang sebagian besar telah terurai, dan zat anorganik (?  30 %) yang 

terdiri dari grit, salts, dan metals (Djabu, 1990).

Sektor sandang dan kulit seperti pencucian batik, batik printing,

penyamakan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam proses

pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. 

Proses ini menimbulkan air buangan yang besar pula, dimana air buangan

mengandung sisa-sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun 

karena mengandung limbah B3 yang tinggi (Anonim, 2003).

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah setiap limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi 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,
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beracun, menyebabkan infeksi, bila diuji dengan metode toksikologi termasuk 

jenis limbah B3, bersifat reaktif, bersifat korosif (Sunu, 2001).

Untuk mengetahui sumber limbah dan karakteristiknya, maka limbah 

B3 dapat dibedakan menurut jenisnya yang meliputi :

a. Dari sumber yang tidak spesifik, yaitu limbah B3 yang berasal bukan 

dari  proses utamanya, tetapi dari kegiatan pemeliharan alat,

pencucian, inhibitor korosi, pelarutan kerak,  pengemasan, dan lain-

lain.

b. Dari sumber yang spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu kegiatan

industri atau kegiatan tertentu.

c. Dari bahan sisa, yaitu limbah B3 seperti bahan kimia kadaluwarsa, 

tumpahan, sisa kemasan , limbah yang tidak memenuhi spesifikasi.

Gangguan terhadap lingkungan diukur menurut besar kecilnya

penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan (nilai ambang batas). Dua

sistem baku lingkungan, yaitu :

a. Effluent Standard

Merupakan konsentrasi maksimum limbah yang diperbolehkan

dibuang ke lingkungan, yang antara lain digunakan untuk perencanaan,

perizinan dan pengawasan mutu air limbah dari berbagai sektor, seperti : 

perindustrian, pertambangan, dan lain -lain

b. Stream Standard

Merupakan batas konsentrasi untuk sumber daya tertentu, seperti

sungai, waduk, danau, dan lain-lain (Darsono, 1995).
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5. Pencemaran Logam Berat

Logam berat merupakan senyawa kimia yang sangat berpotensi

menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama yang berkaitan erat 

terhadap dampak kesehatan manusia. Menurut Vouk (1986) terdapat sebanyak 

80 jenis dari sejumlah 109 unsur kimia yang telah teridentifikasi di muka 

bumi ini termasuk ke dalam jenis logam berat. Dengan demikian sifat kimiawi 

logam berat dapat dikatakan mewakili sebagian besar golongan kimia

anorganik (Anonim, 2005).

Pencemaran logam berat turut memberikan kontribusi yang nyata

terhadap isu perubahan lingkungan global khususnya dalam hal masuknya

senyawa beracun ke dalam lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri, 

pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain.

Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupa kan 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 berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses 

yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia.

Pencemaran yang dihasilkan dari logam berat sampai tingkat tertentu dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Masalah yang dihasilkan dari logam berat 

karena mempunyai sifat-sifat : beracun, tidak dapat dirombak atau
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dihancurkan oleh organisme hidup, dan dapat diakumulasi dalam tubuh

organisme termasuk manusia baik secara langs ung maupun tidak langsung

(Palar, 1994).

6. Logam Berat

Logam berat masih termasuk 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. Sebagai contoh, bila unsur logam besi masuk ke dalam

tubuh, meski dalam jumlah agak berlebihan, biasanya tidaklah menimbulkan 

pengaruh yang buruk terhadap tubuh, karena unsur besi dibutuhkan dalam 

darah untuk mengikat oksigen. Unsur logam berat, baik itu logam berat

beracun yang dipentingkan seperti tembaga, sangat dibutuhkan tubuh meski 

dalam jumlah yang sedikit, namun akan memperlihatkan pengaruhnya bila 

logam ini telah masuk ke dalam tubuh organisme dalam jumlah besar. Jika

yang masuk ke dalam tubuh organisme hidup adalah unsur logam berat

beracun seperti air raksa, maka dapat dipastikan bahwa organisme tersebut 

akan langsung keracunan (Palar, 1994).

Logam berat yang terkandung dalam air limbah biasanya berbentuk

endapan yang tidak dapat dilarutkan. Hidroksida adalah bentuk dari

pengendapan yang paling banyak digunakan. Mengubah menjadi hidroksida 

adalah proses yang paling ekonomis, karena jumlah ion-ion logam berat yang 
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tertinggal dalam larutan dengan rapat berhubungan dengan pH larutannya 

(Anonim, 2005).

Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat terbagi ke dalam 

dua jenis, yaitu : Pertama logam berat esensial, dimana keberadaannya dalam 

jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh setiap organisme hidup, seperti seng, 

tembaga, besi, kobalt, mangaan, dan lain-lain, namun dalam jumlah yang

berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Kedua logam berat non esensial 

atau beracun, dimana keberadaan dalam tubuh organisme hidup hingga saat 

ini masih belum diketahui manfaatnya bahkan justru dapat bersifat racun,

seperti merkuri, kadmium, timbal, kromium, dan lain-lain.

a. Timbal

1. Penyebaran, Sifat dan Penggunaannya

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).

Timbal banyak digunakan untuk berbagai keperluan ka rena

sifat-sifatnya sebagai berikut :

a). Timbal mempunyai titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam 

bentuk cair dibutuhkan teknik yang cukup sederhana dan tidak

mahal.
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b). Timbal merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah

menjadi berbagai bentuk.

c). Sifat kimia timbal menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai 

lapisan pelindung jika kontak dengan udara lembab.

d). Timbal dapat membentuk alloy dengan logam lainnya, dan alloy 

yang terbentuk mempunyai sifat berbeda dengan timbal yang

murni.

e). Densitas timbal lebih tinggi dibandingkan dengan logam lainnya 

kecuali emas dan merkuri (Fardiaz, 1992).

Penggunaan utama dalam industri, misalnya sebagai zat

tambahan bahan bakar dan pigmen timbal dalam cat, yang merupakan 

penyebab utama peningkatan kadar timbal di lingkungan, kini secara 

berangsur-angsur telah dihentikan. Tetapi penggunaan dalam aki

mobil dan kabel tidak banyak berkurang (Frank, 1995).

Dalam air minum juga ditemukan senyawa timbal bila air

tersebut disimpan atau dialirkan melalui pipa yang merupakan alloy 

dari logam timbal. Minuman keras seperti wiskey juga ditemukan

mengandung timbal karena tutup dari minuman tersebut terbuat dari 

alloy logam timbal yang menjadi sumber kontaminasi minuman

(Palar, 1994).

Makanan dan minuman yang bersifat asam seperti air tomat, air 

buah, minuman kola, air apel dan asinan dapat melarutkan timbal yang 

terdapat pada lapisan mangkuk dan panci. Makanan dan minuman
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yang terkena kontaminasi tersebut telah menyebabkan keracunan pada 

manusia (Ganiswara, 1995).

2. Keracunan oleh timbal

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam timbal 

dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam 

tubuh. Proses masuknya timbal ke dalam tubuh dapat melalui

beberapa jalur, yaitu melalui makanan dan minuman, udara dan

perembesan atau penetrasi pada selaput / lapisan kulit (Palar, 1994).

Bentuk kimia timbal merupakan faktor penting yang

mempengaruhi sifat-sifat timbal di dalam tubuh. Komponen timbal

organik segera dapat terabsorbsi oleh tubuh melalui kulit atau

membran mukosa, misalnya komponen timbal di dalam bensin tidak 

merupakan bahaya polusi dalam bentuk organik karena selama

pembakaran akan diubah menjadi bentuk anorganik yang bila

dilepaskan di udara, sifatnya menjadi kurang berbahaya. Timbal

anorganik diabsorbsi terutama melalui saluran pencernaan dan

pernafasan, dan merupakan sumber timbal utama di dalam tubuh

(Fardiaz, 1992).

Senyawa seperti tetraetil-Pb dapat menyebabkan keracunan akut 

pada sistem syaraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terja di

dalam waktu yang cukup panjang dengan kecepatan penyerapan yang 

cukup kecil (Palar, 1994).
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Daya racun timbal di dalam tubuh di antaranya disebabkan oleh 

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

adalah yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin.

Penghambatan tersebut disebabkan terbentuknya ikatan yang kuat

yaitu, ikatan kovalen antara Pb2+ dengan grup sulfur yang terdapat di 

dalam asam-asam amino (misalnya sistein) dari enzim tersebut

(Fardiaz, 1992).

Pada pengamatan yang dilakukan terhadap para pekerja yang

bekerja menangani senyawa timbal, tidak ditemukan keracunan kronis 

yang berat. Gejala keracunan kronis 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).

Karsinogenisitas timbal telah ditunjukkan pada ginjal hewan

pengerat, tetapi data pada manusia dalam hal ini sedikit (IARC, 1980). 

timbal juga mengganggu fungsi reproduksi, terutama melalui

gametotoksisitas pada hewan betina yang mengakibatkan kemandulan, 

aborsi, dan kematian neonatal. Anak-anak kecil mungkin terpajan

pada kadar timbal yang lebih tinggi. Selain itu, anak kecil dan janin 

yang belum lahir juga lebih peka terhadap toksisitas logam ini (Frank, 

1995).
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b. Tembaga

1.  Penyebaran, Sifat dan Penggunaan

Tembaga dengan nama kimia Cuprum dilambangkan dengan Cu.

Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam

tabel periodik unsur-unsur kimia, tembaga menempati posisi dengan 

nomor atom 29 dan mempunyai bobot atom 63,526 (Palar, 1994).

Secara global sumber masuknya unsur logam tembaga dalam 

tatanan lingkungan adalah secara alamiah dan non-alamiah. Secara 

alamiah, tembaga dapat masuk sebagai akibat dari berbagai peristiwa 

alam, yaitu dari peristiwa pengikisan dari batu mineral, debu-debu dan 

atau partikulat-partikulat tembaga yang ada dalam lapisan udara yang 

dibawa turun oleh air hujan. Secara non-alamiah, tembaga masuk

sebagai akibat dari aktivitas manusia, misalnya buangan industri yang 

memakai tembaga dalam proses produksinya, industri galangan kapal 

karena digunakannya tembaga sebagai campuran bahan pengawat,

industri pengelolaan kayu, buangan rumah tangga, dan lain -lain.

Secara kimia, senyawa-senyawa dibentuk oleh logam tembaga 

mempunyai bilangan valensi +1 dan +2. Berdasarkan pada bilangan 

valensi yang dibawanya, logam tembaga dinamakan juga cuppro

untuk yang bervalensi +1 dan cuppri untuk yang bervalensi +2. Kedua 

jenis ion tembaga tersebut dapat membentuk kompleksion-

kompleksion yang sangat stabil, misalnya senyawa Cu(NH3)6Cl2.



20

Secara fisika, logam tembaga digolongkan ke dalam kelompok 

logam-logam penghantar listrik yang baik. tembaga merupakan

penghantar listrik terbaik setelah perak. Karena itu, tembaga banyak 

digunakan dalam bidang elektronika atau perlistrikan.

Sebagai logam berat, tembaga berbeda dengan logam-logam

berat lainnya sepertimerkuri, kadmium, dan kromium. Logam berat 

tembaga digolongkan ke dalam logam berat dipentingkan atau logam 

berat esensial : artinya meskipun tembaga merupakan logam berat

beracun, unsur logam ini sangat dibutuhkan tubuh meski dalam jumlah 

yang sedikit. Toksisitas yang dimiliki oleh tembaga baru akan bekerja 

dan memperlihatkan pengaruhnya bila logam ini telah masuk ke dalam 

tubuh organisme dalam jumlah besar atau melebihi nilai toleransi

organisme terkait.

2. Keracunan oleh tembaga

Bentuk tembaga yang paling beracun adalah debu-debu tembaga 

yang dapat mengakibatkan kematian pada dosis 3,5 mg/kg. Sumber-

sumber dari keberadaan debu atau uap tembaga di udara sangat

banyak, namun yang terpenting di antaranya adalah yang berasal dari 

industri peleburan bijih temba ga dan pengelasan logam-logam yang

mengandung tembaga. Hal ini disebabkan kedua kegiatan tersebut

merupakan pekerjaan yang paling banyak melepaskan debu atau uap 

tembaga ke udara. Debu-debu dan atau uap yang berasal dari

pekerjaan yang melibatkan garam-garam tembaga atau logam
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tembaga, seperti pekerjaan laboratorium tidak begitu banyak

melepaskan debu atau uap tembaga ke udara (Palar, 1994).

Keracunan akut yang dapat disebabkan oleh logam tembaga

memperlihatkan gejala-gejala antara lain : adanya rasa logam pada

pernafasan penderita dan adanya rasa terbakar pada epigastrum dan 

muntah yang terjadi secara berulang-ulang, sedangkan keracunan

tembaga secara kronis dapat dilihat dengan timbulnya penyakit Wilson 

dan Kinsky. Gejala dari penyakit Wilson ini adalah terjadi hepatic

cirrhosis, kerusakan pada otak dan demyelinasi serta terjadinya

penurunan kerja ginjal dan pengendapan tembaga dalam kornea mata. 

Penyakit Kinsky dapat diketahui dengan terbentuknya rambut yang 

kaku dan berwarna kemerahan pada penderita.

Tembaga masuk ke dalam tubuh secara oral. Penyerapan

tembaga ke dalam darah dapat terjadi pada kondisi asam yang terdapat 

dalam lambung. Pada saat proses penyerapan bahan makanan yang

telah diolah pada lambung oleh darah, tembaga yang ada turut terserap 

oleh darah. Darah selanjutnya akan membawa tembaga  ke dalam hati 

yang merupakan tempat penyimpanan tembaga paling besar yang

diterima dari fraksi serum Cu-albumin. Dari hati, tembaga dikirim ke 

dalam kandung empedu. Dari empedu, tembaga  dikeluarkan kembali 

ke usus untuk selanjutnya dibuang melalui feses.
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7. Pencegahan dan Pengobatan Keracunan Timbal dan Tembaga

Di antara beberapa jenis logam yang telah ditemukan ternyata hanya 

beberapa logam yang sangat berbahaya dalam jumlah kecil yang dapat

menyebabkan keracunan fatal. Menurut Gossel dan Bricker (1984), ada 5

logam yang berbahaya pada manusia yaitu : arsen, kadmium, timbal, merkuri, 

dan besi. Selain itu, ada tiga logam yang kurang beracun, yaitu tembaga,

selenium, dan seng (Darmono, 2001).

Kerja utama logam adalah menghambat enzim. Efek ini biasanya

timbul akibat interaksi antara logam dengan gugus SH pada enzim itu. Suatu 

enzim dapat juga dihambat oleh logam toksik melalui penggusuran kofaktor 

logam yang penting dari enzim. Mekanisme lain dalam mengganggu fungsi

enzim adalah menghambat sintesisnya (Frank, 1995).

Dalam upaya melakukan antisipasi pencegahan suatu kasus terjadinya 

keracunan logam yang lebih luas, perlu dilakukan pengamatan kondisi

lingkungan. Kondisi lingkungan yang menurun baik udara, air ataupun

makanan yang selalu digunakan penduduk setiap hari perlu diteliti. Bila suatu 

kawasan lingkungan mulai dipergunakan sebagai kawasan industri, maka

perlu dipikirkan relokasi pemindahan penduduk ke daearah lain yang bersih. 

Di samping relokasi penduduk, pengamatan atau monitor produk makanan

terhadap kandungan logam berbahaya juga perlu dilakukan (Darmono, 2001).

Enzim dapat dilindungi dari logam toksik dengan pemberian “zat

pengkelat” (Frank, 1995). Penggunaan bahan kelat yang merupakan bahan 

kimia untuk pe ngobatan keracunan logam sudah pernah dilakukan sejak
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zaman dahulu. Bahan kelat seperti dimerkaprol, merupakan antidotum

pertama yang digunakan untuk pengobatan keracunan logam. Bahan kimia 

tersebut merupakan salah satu bahan pengikat logam yang disebut kelator,

dimana kela berarti cakar atau cengkeram yang langsung mencengkeram ion 

logam dan membentuk ikatan yang stabil. Pengambilan ion logam tersebut 

bersifat kompetitif dengan ikatan logam dengan sel tubuh. Karena ikatan

logam dan kelat bersifat larut dalam air, maka senyawa tersebut mudah

dikeluarkan melalui ginjal.

Telah diketahui bahwa logam dalam tubuh tersimpan dalam jaringan 

tertentu seperti dalam lemak atau tulang, bila logam tidak tertimbun dalam 

jaringan dapat menyebabkan toksik. Logam yang tidak atau belum tertimbun 

dalam jaringan akan berada dalam darah. Selama kadar logam dalam darah 

tidak melebihi batas kritis, maka tidak dapat menimbulkan pengaruh

keracunan. Pada kondisi tersebut, pemberian kelator belum diperlukan.

1. Dimerkaprol

Dimerkaprol disebut juga British Anti Lewisite  (BAL) yang

sengaja disintesis untuk pengobatan toksisitas arsen (Darmono, 2001). 

Arsen akan membentuk cincin kelat yang sangat stabil dan relatif

nontoksik dengan dimerkaprol. Dimerkaprol ternyata juga memberikan

perlindungan terhadap efek toksik logam berat lainnya (Sjamsudin, 1995).

Dosis pemberian BAL dirancang dalam formasi komplek 2:1,

yaitu 2 molekul dimerkaprol dan 1 molekul logam. Ikatan tersebut lebih 

stabil dan mudah larut dalam air, karena itu diharapkan dapat mengkelat 
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logam sangat kuat, juga dalam waktu yang sama segera dapat

diekskresikan ke luar tubuh (Darmono, 2001).

BAL jauh lebih efektif bila diberikan segera setelah pajanan

terhadap logam, karena BAL lebih efektif mencegah hambatan enzim

bergugus –SH daripada mengaktifkannya kembali. BAL mengantagonis 

efek biologis logam terutama arsen, emas dan merkuri yang membentuk 

merkaptid dengan gugus –SH selular esensial. BAL juga digunakan dalam 

kombinasi dengan CaNa2EDTA untuk mengobati keracunan timbal

(Sjamsudin, 1995).

Pemberian antidotum tersebut dapat menyebabakan efek samping 

keracunan, yaitu menaikkan tekanan darah; takikardia; mual, muntah, dan 

kejang perut; sakit kepala dan berkeringat; terasa panas pada mulut, bibir, 

tenggorokan dan penis; konjungtivitis, keluar darah dari hidung, air mata 

meleleh, hipersalivasi; abses pada lokasi injeksi; gelisah; dan demam pada 

anak (Darmono, 2001).

2. Kalsium Dinatrium Edetat (CaNa2EDTA)

Efek farmakologis CaNa2EDTA disebabkan oleh ikatannya

dengan logam divalen dan trivalen dalam tubuh. Ion logam bebas dengan 

afinitas tinggi terhadap CaNa2EDTA akan menggantikan kalsium dari

ikatannya dan diekskresi (Sjamsudin, 1995).

Bahan kelat ini tidak masuk ke dalam sel, tetapi berhubungan

dengan timbal di dalam darah yang dilepas dari tulang. Timbal akan

terikat dengan CaNa2EDTA membentuk senyawa komplek yang kuat. 
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Timbal yang tersisa dalam darah dan jaringan lemak akan didistribusikan 

kembali dalam tulang, dimana akumulasi dalam tulang tersebut juga akan 

dikelat. Ikatan agen kelat dengan logam selain timbal di dalam darah

tidaklah stabil (Darmono, 2001).

Agen kelat CaNa2EDTA digunakan sangat terbatas karena dapat 

menyebabakan toksisitas. Pada beberapa kasus, setelah pemberian agen

kelat ini melalui injeksi intravena akan terjadi kasus degenerasi ginjal

bagian proksimal.

3. Penisilamin

Penisilamin dibuat dari degradasi hidrolitik penisilin, dan tidak

beraktivitas antibakteri. Yang digunakan di klinik adalah bentuk

D-isomer. Penisilamin membentuk kelat dengan tembaga, merkuri, seng, 

dan timbal serta meningkatkan ekskresi logam-logam ini dalam urin.

Penisilamin diabsorpsi secara baik dari saluran cerna (Sjamsudin, 1995).

Penisilamin digunakan untuk mengobati keracunan tembaga,

merkuri, timbal dan mengobati penyakit Wilson (degenerasi

hepatolentikuler karena kelebihan tembaga), sistinuria dan artritis

reumatoid.

Pada pemberian penisilamin berlebihan terjadi toksisitas yang

gejalanya mirip dengan penyakit defisiensi vitamin B6 (piridoksin).

Gejala tersebut dapat disembuhkan dengan pemberian vitamin B6. Orang 

yang peka terhadap penisilin (alergi terhadap penisilin) perlu dipikirkan 

untuk pemberian penisilamin ini. Begitu juga orang yang alergi terhadap 
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antibiotik mungkin juga alergi terhadap bahan kelator tersebut (Darmono,

2001).

8. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Metode analisis untuk penentuan konsentrasi logam berat yang hingga 

kini paling popular digunakan adalah SSA. Kneip dan Friberg (1986)

berpendapat bahwa dalam penentuan kandungan logam berat, ada tiga hal

utama yang harus diperhatikan yaitu : ketepatan, ketelitian, dan batas deteksi. 

Jenis pelarut kimia yang digunakan dalam analisis logam dapat

mempengaruhi hasil analisis tersebut. Rivai (2000), melaporkan bahwa

ekstraksi sampel dengan menggunakan pelarut asam nitrat menghasilkan

konsentrasi logam berat hampir 10 kali lebih tinggi daripada pelarut asam

klorida (Anonim, 2005).

Pada SSA terjadi penyerapan sumber radiasi oleh atom-atom netral 

dalam keadaan gas yang berada dalam nyala. Radiasi yang diserap dala m oleh 

atom-atom netral dalam keadaan gas tersebut biasanya radiasi sinar tampak 

atau ultraviolet. Jadi, seolah-olah nyala api gas pembakar dan molekul atom-

atom netral di dalamnya adalah kuvet pada spektrofotometer UV-Vis dalam 

hal instrumentasinya, penanganan sampel serta bentuk spektrumnya

disamping wawasan analisisnya (Mulja & Suharman, 1995).

a. Analisis SSA

Prinsip SSA adalah absorbsi cahaya oleh atom. Atom-atom

menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung
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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 kea daan

dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi (Khopkar, 1990).

Setiap unsur pada SSA memerlukan sumber radiasi yang

memancarkan radiasi yang sinambung. Di samping itu, pada SSA juga 

harus dipakai monokromator yang dapat memberikan resolusi yang tinggi. 

Dengan demikian satu sumber radiasi akan dapat dipakai untuk penentuan 

berbagai unsur. Lampu katoda berongga (Hallow Cathode Lamp)

merupakan sumber radiasi yang banyak dipakai pada SSA, namun setiap 

unsur masih perlu lampu katoda tersendiri. Dike nal pula sebuah lampu

katoda berongga yang merupakan fungsi kombinasi untuk penentuan

beberapa macam unsur (Mulya & Suharman, 1995).

Kegunaan SSA lebih ditentukan untuk analisis kuantitatif logam-

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

perlu diperhatikan, antara lain :

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

dianalisis tidak lebih dari 5 % dalam pelarut yang sesuai.

2). Dihindari pemakaian pelarut aromatik atau halogenida. Sebaiknya

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

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

pada pelaksanaan spektrofotometri UV-VIS.
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b. Instrumentasi

Susunan alat SSA dapat dilihat pada gambar1.

Gambar 1. Susunan 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

1. Sumber radiasi semula dipakai lampu wolfram yang menghasilkan

radiasi yang sinambung. Akan tetapi lampu wolfram memberikan

intensitas yang diteruskan sangat kecil. Lampu katoda berongga yang

tersendiri atau kombinasi umum dipakai sebagai sumber radiasi.

Disamping itu sebagai sumber radiasi yang umum dipakai tabung awan 

muatan gas (Gas Dischange Tubes).

2. Monokromator yang dipakai harus mampu memberikan resolusi yang

terbaik. Ada dua bentuk monokromator yang dipakai yaitu

monokromator celah dan kisi difraksi. Monokromator harus ditempatkan 

diantara nyala dan detektor. Suatu kerumitan timbul karena

monokromator tidak dapat menghalangi radiasi nyala menuju detektor.
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3. Alat pembakar untuk mendapatkan nyala api yang dikehendaki juga 

harus diperhatikan. Ada kalanya dipakai teknik tanpa nyala api yang

dikembangkan pada era modern ini. Nyala api atau teknik tanpa nyala 

diharapkan untuk memperoleh uap-uap atom netral suatu unsur dalam 

sampel. Ada dua macam alat pembakar pada SSA yaitu, alat pembakar 

bercelah panjang dan alat pembakar bercelah panjang pra campur.

4. Gas pembakar untuk SSA banyak sekali macamnya yang biasanya

dikombinasi dengan gas pengoksida untuk tujuan menaikkan

temperatur. Campuran pembakar dan pengoksid harus sesuai.

5. Detektor pada SSA 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) (Mulya & Suharman, 1995).

E. Keterangan Empiris

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka diduga di 

dalam air sungai kunden di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang-Kartasura

terdapat logam timbal dan tembaga dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu 

yang ditentukan oleh Pemerintah.


