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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang 

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila sudah terjadi 

perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi 

dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya dan atau dimasukkannya 

suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang 

terjadi sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu menimbulkan dampak 

buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan 

lingkungan tersebut. Sehingga bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam 

tingkatan yang tinggi, maka dapat membunuh satu atau lebih jenis organisme 

yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan tersebut (Palar, 1994). 

Pencemar kendaraan bermotor di kota besar makin terasa. Pembakaran 

bensin dalam kendaraan bermotor merupakan lebih dari separuh penyebab polusi 

udara. Rancangan mesin dan macam bensin ikut menentukan akan jumlah 

pencemar yang timbul. Pembakaran bensin yang tidak sempurna akan 

menghasilkan banyak bahan yang tidak diinginkan dan meningkatkan pencemaran 

(Sastrawijaya, 2000). 

Salah satu pencemar yang  terkandung dalam asap kendaraan bermotor 

yang menyebabkan pencemaran udara adalah timbal. Timbal secara umum 

dikenal dengan sebutan timah hitam, biasa digunakan sebagai campuran bahan 

bakar bensin yang berfungsi meningkatkan efisiensi pembakaran. Bahan kimia ini 

bersama bensin dibakar dalam mesin. Sisanya ± 70% keluar bersama emisi gas 

buang hasil pembakaran. Dan timbal yang terbuang lewat knalpot itu adalah satu 

diantara zat pencemar udara, terutama untuk kota-kota besar (Anonim, 2007).  
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Udara yang telah tercemar timbal akan masuk ke dalam tubuh melalui 

proses pernafasan. Sebagian besar dari timbal yang terhirup pada saat bernafas 

akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat 

dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa timbal yang ada dan volume udara 

yang mampu dihirup pada saat peristiwa bernafas berlangsung. Logam timbal 

yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan terserap dan 

berikatan dengan darah paru-paru untuk kemudian diedarkan ke seluruh  jaringan 

dan organ tubuh. Pada jaringan atau organ tubuh logam timbal akan terakumulasi 

pada tulang. Meskipun jumlah timbal yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, 

logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal itu disebabkan senyawa-

senyawa timbal dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ yang 

terdapat dalam tubuh (Palar, 1994). 

Efek racun dari timbal terjadi setelah timbal masuk dan terakumulasi 

dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan (digesti) atau melalui saluran 

pernafasan (inhalasi). Dalam tubuh manusia logam berat akan dibuang antara lain 

melalui rambut. Mengingat rambut lebih mencerminkan tingkat pencemaran 

logam berat yang telah masuk ke tubuh manusia (Kamal, 1999). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai kadar logam di kota 

Klaten dengan menggunakan sampel rambut para pekerja SPBU baik di lokasi 

ramai maupun  di lokasi sepi. SPBU dengan kategori ramai terdapat disepanjang 

pinggir jalan raya Solo-Yogyakarta dengan tingkat pembeli bahan bakar yang 

tinggi. Sedangkan SPBU kategori sepi didapatkan di daerah yang agak terpencil 

dengan jumlah kendaraan bermotor yang melintas sedikit dan pembeli bahan 

bakar yang relatif sedikit dibandingkan SPBU dipinggir jalan raya.                                                      
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Sebagai tempat penelitian adalah SPBU karena merupakan salah satu 

tempat yang diperkirakan mempunyai tingkat pencemaran timbal yang cukup 

tinggi sebab sering dilintasi kendaraan bermotor sehingga dari asap dari 

kendaraan bermotor tersebut dapat menimbulkan kontaminasi terhadap tubuh 

pekerja SPBU.

Karena kadar timbal dalam rambut yang akan ditentukan biasanya sangat 

kecil, maka harus dipilih metode analisis yang mempunyai tingkat kepekaan, 

ketelitian dan tingkat selektvitas yang sangat tinggi. Sehingga teknik analisis yang 

dikembangkan untuk mendeteksi unsur timbal dalam rambut tersebut dapat 

digunakan dengan cara Spektrofotometri Serapan Atom. 

B. Perumusan  Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:

1. Apakah terdapat kandungan logam Pb (timbal) yang terdapat dalam rambut 

pekerja  SPBU di Kabupaten Klaten? 

2. Berapakah kadar logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di Kabupaten 

Klaten dan non pekerja SPBU? 

3. Apakah terdapat perbedaan kadar logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja 

SPBU di Kabupaten Klaten berdasarkan lokasi dan masa kerjanya? 

4. Apakah pencemaran logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di 

Kabupaten Klaten melewati batas aman yang ditentukan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui adakah logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di 

Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui kadar logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di   

Kabupaten Klaten dan non pekerja SPBU. 

3.  Mengetahui perbedaan kadar logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU 

di Kabupaten Klaten berdasarkan lokasi dan masa kerjanya. 

 4. Mengetahui apakah pencemaran logam Pb (timbal) dalam rambut pekerja 

SPBU di Kabupaten Klaten melewati batas aman yang ditentukan. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran  Lingkungan 

Aktivitas kehidupan  yang sangat tinggi yang dilakukan oleh  manusia 

ternyata telah menimbulkan bermacam-macam efek yang buruk bagi 

kehidupan manusia dan tatanan lingkungan hidupnya. Aktivitas yang pada 

prinsipnya merupakan usaha manusia untuk dapat hidup dengan layak dan 

berketurunan dengan baik, telah merangsang manusia untuk melakukan  

tindakan-tindakan yang menyalahi kaedah-kaedah yang ada dalam tatanan 

lingkungan hidupnya. Akibatnya terjadi pergeseran keseimbangan dalam 

tatanan lingkungan dari bentuk asal ke bentuk baru yang cenderung lebih 

buruk (Palar, 1994). 
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Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau dapat menjadi 

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

banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah   

(Palar, 1994). 

Udara yang bersih adalah  udara yang mengandung uap atau gas dari 

bahan-bahan kimia yang beracun. Disamping itu, udara yang bersih adalah 

udara yang terhisap segar dan nyaman bagi makhluk hidup, cukup kandungan 

oksigennya, tidak berwarna dan tidak berbau. Sebaliknya, jika terjadi 

perubahan warna dan bau aneh dapat dipastikan bahwa telah terjadi 

pencermaran. Derajat pencemaran udara ini tentu saja bermacam-macam dari 

yang ringan  sampai yang berat (Darmono,1995). 

2. Logam Berat 

Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek-

efek khusus pada makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa semua logam berat 

dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh makhluk hidup. Namun 

demikian, meski semua logam berat dapat mengakibatkan keracunan atas 

makhluk hidup, sebagian dari logam-logam berat tersebut tetap dibutuhkan 

oleh makhluk hidup. Kebutuhan tersebut berada dalam jumlah yang sangat 

sedikit. Tetapi bila kebutuhan dalam jumlah yang sangat kecil itu tidak 

terpenuhi, maka dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup dari setiap 

makhluk hidup. Karena tingkat kebutuhan logam oleh tubuh sangat penting 

maka logam-logam tersebut juga dinamakan sebagai logam-logam esensial 

tubuh (Palar, 1994). 
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Istilah logam secara khas mencirikan suatau unsur yang merupakan 

konduktor listrik yang baik dan mempunyai konduksitas panas, rapatan, 

mudah tempa kekerasan dan keelektropositifan tinggi (Connell dan Miller, 

1995).

Logam memperlihatkan rentang toksisitas yang lebar. Beberapa logam, 

misalnya timbal dan merkuri bersifat sangat toksik, logam lainnya misalnya 

titanium, hampir tidak beracun. Logam juga memiliki berbagai jenis sifat tosik 

(Frank,1995).

3. Pencemaran Logam Berat 

Keberadaan dari logam-logam diudara terutama sekali logam-logam 

berat dapat mencemari udara. Pencemaran udara oleh unsur-unsur logam ini 

dimulai ketika manusia mengenal dan melakukan penambangan logam. 

Meskipun sumber lain seperti letusan gunung merapi, erosi dan lain 

sebagainya dapat menambah kandungan unsur logam di udara, tetapi tidak 

cukup mempengaruhi (Palar, 1994). 

4. Timbal (Pb) 

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah  hitam 

dalam bahasa ilmiahnya dinamakan  plumbum dan logam ini disimbulkan 

dengan nama Pb. Logam ini termasuk kedalam kelompok golongan logam-

logam IVA pada tabel periodik unsur kimia mempunyai nomor atom (NA) 82 

dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2 (Palar, 1994). 
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 Logam ini sangat dikenal oleh orang awam karena banyaknya timah 

hitam yang digunakan di pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan 

pada makhluk hidup (Darmono, 1995). 

Timbal (Pb) adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang 

lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-

mineral lain, terutama seng dan tembaga. Timbal merupakan logam yang amat 

beracun yang pada dasarnya tidak dapat dimusnahkan serta tidak terurai 

menjadi zat lain dan bila berakumulasi dalam tanah relatif lama. Oleh karena 

itu, apabila timbal yang terlepas ke lingkungan akan menjadi ancaman bagi 

makhluk hidup (Sunu, 2001). 

      a. Sifat dan Kegunaan Pb (Timbal) 

Biji-biji logam timbal yang diperoleh dari penambangan hanya 

mengandung sekitar 3% sampai 10% timbal, hasil ini dipekatkan lagi sampai 

40% sehingga didapatkan logam murni. Produksi penambangan logam dunia 

sampai tahun 1997 telah mencapai hasil 3.844.687 ton logam murni. Semua 

itu berasal dari penambangan logam timbal di AS, Uni Soviet, Australia, 

Kanada Peru, Meksiko, Korea, Cina dan Maroko (Palar, 1994). 

Logam timbal mempunyai sifat-sifat dan kegunaan seperti berikut: 

1) Mempunyai titik lebur yang rendah sehingga mudah digunakan dan 

murah biaya. 

2)  Mudah dibentuk karena logam ini lunak. 

3) Mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan untuk 

melapisi logam untuk mencegah perkaratan. 
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4) Bila dicampur dengan logam lain membentuk logam campuran logam 

yang lebih bagus  dari pada logam aslinya. 

5) Kepadatannnya melebihi logam lain  (Darmono, 1995). 

Penggunaan dalam jumlah yang paling besar adalah untuk bahan 

produksi baterai pada kendaraan bermotor. Elektroda dari aki (baterai) 

biasanya mengandung 93 % Pb dan 7 % Sb (antimoni). Pb ini sangat baik 

untuk merangsang arus listrik, yang dalam katoda ini Pb berbentuk PbO2 dan

Pb logam. Produksi logam-logam lainnya biasanya juga mengandung Pb, 

seperti amunisi, kabel dan solder. Logam Pb juga digunakan dalam industri 

percetakan (tinta). Karena titik leburnya rendah, Pb juga sangat bagus 

digunakan untuk sekering dan alat listrik lainnya sehingga mudah putus bila 

terkena panas yang agak tinggi (Darmono, 1995). 

Timbal murni biasanya digunakan untuk melapisi logam lain 

sehingga tidak mudah berkarat, misalnya pipa-pipa yang dialiri bahan-bahan 

kimia yang bersifat korosif. Logam murni ini juga digunakan untuk melapisi 

kabel-kabel listrik bawah tanah atau pipa-pipa air (Darmono, 1995). 

      b. Pencemaran  Pb (Timbal) di Udara 

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

Udara yang tercemari timbal dapat berupa gas maupun partikel. Timbal yang 

berupa gas terutama berasal dari pembakaran bahan aditif bensin dari 

kendaraan bermotor. Pencemaran timbal terbesar berasal dari pembakaran 

bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor dan mesin dengan berbagai 

keperluannya. Timbal yang berupa partikel di udara berasal dari sumber-

sumber lain seperti pabrik alkil Pb dan Pb-oksida, pembakaran arang, dan 

lain-lain (Sunu, 2001). 
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Emisi timbal ke dalam lapisan atmosfer bumi dapat berbentuk gas dan 

partikulat. Emisi Pb yang masuk dalam bentuk gas, terutama sekali berasal 

dari buangan gas kendaraan bermotor. Emisi tersebut merupakan hasil 

samping dari pambakaran yang terjadi dalam mesin-mesin kendaraan  

(Palar, 1994). 

Sumber-sumber lain yang menyebabkan Pb dapat masuk ke udara ada 

macam-macam. Di antara sumber alternatif ini yang tergolong besar adalah 

pembakaran batu bara, asap dari pabrik yang mengolah senyawa alkil-Pb. 

Pb-oksida, peleburan bijih Pb dan transfer bahan bakar kendaran bermotor, 

karena senyawa alkil-Pb yang terdapat dalam bahan bakar tersebut dengan 

sangat mudah menguap (Palar, 1994). 

Kandungan latar belakang logam dalam partikulat udara selalu ada. 

Namun demikian pencemaran udara oleh logam dapat dimulai peleburan 

bijih logam. Kenyataannya, analisa timah hitam pada humus di Eropa 

menunjukkan bahwa kegiatan peleburan menyebabkan penumpukan timah 

hitam di udara. Sementara peleburan merupakan sumber penting dari 

partikel yang mengandung logam di udara, sumber yang baru juga meliputi 

pembuatan minyak bumi dan penambahan senyawa logam ke dalam bahan 

bakar sebagai senyawa antiknock dan penggunaannya pada industri kimia 

(Connell, 1995).

Jumlah Pb di udara mengalami peningkatan yang sangat drastis sejak 

dimulainya revolusi  industri  di benua Eropa, asap yang berasal dari 

cerobong pabrik  sampai pada  kendaraan telah melepaskan Pb ke udara. Hal 

ini berlangsung terus menerus sepanjang hari, sehingga kandungan Pb di 

udara naik secara sangat mencolok (Palar, 1994). 
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     c. Keracunan Pb (Timbal) 

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat 

terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam tubuh. 

Proses masuknya Pb dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu melalui 

makanan dan minuman, udara, perembesan atau penetrasi pada selaput atau 

lapisan kulit (Palar, 1994).

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke 

dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat 

dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume 

udara yang mampu terhirup, maka akan semakin besar pula konsentrasi Pb 

yang diserap oleh tubuh. Logam Pb yang masuk ke dalam paru-paru melalui 

pernafasan akan diserap dan berikatan dengan darah paru-paru untuk kondisi 

diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh  (Palar, 1994).

Keracunan akut yang ditandai dengan kadar lebih dari 0,72 ppm dalam 

darah jarang terjadi. Keracunan yang terjadi biasanya disebabkan oleh 

masuknya senyawa Pb yang larut dalam asam atau inhalasi uap Pb. Efek 

astringen menimbulkan rasa haus dan rasa logam. Gejala lain yang sering 

timbul ialah mual, muntah dengan muntahan menyerupai susu karena Pb 

klorida, dan sakit perut. Tinja warna hitam karena Pb sulfida, dapat disertai 

diare atau konstipasi. Pb yang diserap dengan cepat dapat menyebabkan 

sindrom syok yang juga disebabkan kehilangan cairan lewat saluran cerna 

(Ganiswarna, 1995). 
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Gejala keracunan Pb kronis dapat dibedakan atas enam macam 

sindrom yaitu sindrom abdominal, neuromuskular, SSP, hematologi, renal, 

dan sindrom lain. Gejala ini bisa timbul sebagian atau semua sekaligus. 

Sindrom neuromuskular dan sindrom SSP terjadi pada pemajanan hebat, 

sementara sindrom abdominal merupakan manifestasi yang timbul perlahan-

lahan. Sindrom abdominal dimulai dengan mual, malaise, sakit kepala. 

Konstipasi biasanya merupakan gejala awal, terutama pada orang dewasa, 

kadang-kadang terjadi diare  (Ganiswarna, 1995). 

Pada jaringan atau organ tubuh, logam Pb akan terakumulasi pada 

tulang, karena logam ini dalam bentuk ion (Pb
2+

) mampu menggantikan 

keberadaan ion Ca
2+

 yang terdapat dalam jaringan tulang. Disamping itu, 

pada wanita hamil logam Pb dapat melewati plasenta dan kemudian akan 

ikut masuk dalam sistem peredaran darah janin dari selanjutnya setelah bayi 

lahir, Pb akan dikeluarkan bersama air susu (Palar, 1994). 

Senyawa Pb organik umumnya masuk ke dalam tubuh melalui jalur 

pernafasan atau penetrasi melewati  kulit. Penyerapan lewat kulit ini dapat 

terjadi disebabkan karena senyawa ini dapat larut dalam lemak dan minyak. 

Senyawa seperti tetraetil-Pb dapat menyebabkan keracunan akut pada 

susunan saraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terjadi dalam 

kecepatan penyerapan yang kecil (Palar, 1994). 

Kenyataannya umur dan jenis kelamin turut mempengaruhi kandungan 

Pb dalam jaringan tubuh seseorang. Semakin tua umur seseorang akan 

semakin tinggi pula konsentrasi Pb yang terakumulasi pada jaringan 

tubuhnya. Jenis jaringan juga turut mempengaruhi kadar Pb yang terkandung 

(Palar, 1994). 
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     d. Pengobatan Keracunan Pb (Timbal) 

Pengobatan awal fase akut intoksikasi Pb ialah secara suportif, dan 

selanjutnya harus dicegah pejanan lebih jauh. Serangan kejang diobati 

dengan diazepam, keseimbangan cairan dan elektrolit harus dipertahankan, 

udem otak diatasi dengan manitol dan deksametason. Kadar Pb darah harus 

ditentukan sebelum pengobatan dengan kelator (Ganiswarna, 1995). 

Pasien dengan kadar Pb dalam darah mencapai 80 μg/dL atau lebih 

dan kotor protoforfirin 190 μg/dL, walaupun tanpa gejala, harus segera 

masuk rumah sakit dan diobati dengan bahan kelator sesegera mungkin. Hal 

tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ensepalopati karena toksisitas 

Pb (Darmono, 2001). 

Kelator yang dipergunakan adalah BAL (British Anti Lewisite), CaNa-

EDTA, dan penisilamin. BAL sangat berguna dalam meningkatkan Pb 

dalam serum darah dan cairan serebrospinal. Ikatan yang komplek dan stabil 

cepat disekresikan melalui urin. Beberapa efek samping terjadi pada 

penggunaan kelator tersebut yaitu terjadinya hipertensi, jantung berdenyut 

cepat, mual, muntah, dan demam. Rasa sakit pada daerah injeksi bila 

diberikan injeksi secara intramuskuler (Darmono, 2001). 

CaNa-EDTA akan mengkelat Pb dari tulang dan jaringan lunak, 

sehingga membentuk ikatan komplek dan stabil yang secara cepat juga 

diekskresikan melalui urin. Pengobatan dengan bahan kelat ini juga 

menimbulkan efek samping yaitu demam, sakit kepala, mual, muntah, 

anoreksia, mialgia, tekanan darah turun dan seperti terjadi alergi atau reaksi 
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histamin. Sedangkan penggunaan penisilamin hasilnya cukup memuaskan 

untuk mengkelat Pb, dan hampir tidak dijumpai efek samping            

(Darmono, 2001). 

5. Rambut Sebagai Indikator Pencemaran Logam Pb  (Timbal) 

Rambut adalah struktur tipis bertanduk yang berasal dari invaginasi 

epitel epidermis. Warna, ukuran dan susunannya berbeda-beda menurut ras, 

usia, seks, dan daerah tubuh. Pertumbuhan rambut tidak dipengaruhi oleh 

seringnya potong rambut atau cukur (Junqueira dan Carneiro, 1991). 

Rambut yang kita lihat diatas kepala adalah rambut mati. Sedangkan 

daerah yang bertumbuh (kantung rambut) tertanam dalam di dalam kulit 

kepala di bawah permukaan. Setiap helai rambut memiliki kelenjar minyak 

sendiri. Inti rambut mengandung pigmen warna yang hanya ada sedikit dalam 

rambut kelabu. Kutikula adalah bagian luar yang keras dari rambut dan terbuat 

dari sisik yang tumpang tindih. Jumlah akar rambut pada kepala kira-kira 

100.000 (Leigh dan Wojnarowska, 1995). 

Setiap akar menumbuhkan banyak rambut sepanjang hidup seseorang. 

Setiap helai rambut tumbuh selama sekitar 1000 hari dan bertahan selama 10 

hari sebelum gugur. Pangkal rambut yang mati terlepas dari kulit kepala. 

Rambut itu digantikan oleh rambut baru dari akar yang sama. Kita kehilangan 

sekitar 100 helai rambut setiap hari (Leigh dan Wojnarowska, 1995). 

Dalam tubuh manusia logam berat akan dibuang antara lain melalui 

rambut. Mengingat rambut lebih mencerminkan tingkat pencemaran logam 

berat yang telah masuk ke tubuh manusia (Kamal, 1999). 
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Manusia yang terpapar oleh Pb dalam batasan normal atau dalam 

batasan toleransi yaitu untuk rambut 12 g/g, maka daya racun yang dimiliki 

oleh Pb tidak akan berbahaya ( Palar,1994 ).

Banyak logam menumpuk dalam rambut dan kuku. Kadarnya biasanya 

berhubungan dengan kadar logam dalam darah pada waktu rambut yang 

tumbuh dengan laju yang relatif tetap, telah digunakan untuk menentukan 

tingkat pejanan di masa lalu (Frank, 1995). 

6. Spektrofotometri Serapan Atom 

Spektrofotometri Serapan Atom adalah suatu metode analisis yang 

dapat digunakan untuk menetukan unsur-unsur di dalam suatu bahan dengan 

kepekaan, ketelitian serta selektivitas yang tinggi. Perkembangan terakhir cara 

analisis SSA selain atomisasi dengan nyala dapat juga dilakukan atomisasi 

tanpa nyala yaitu ada yang menggunakan energi listrik pada batang karbon 

atau bahkan hanya dengan penguapan (Gunandjar, 1985). 

Alat spektrofotometer serapan atom, disamping dapat digunakan untuk 

analisis unsur-unsur dengan metode serapan atom umumnya dapat juga 

digunakan untuk analisis unsur-unsur dengan metode emisi             

(Gunandjar, 1985). 

Metode SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom 

menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, bergantung pada 

sifat unsurnya. Keberhasilan analisis ini bergantung pada proses eksitasi dan 

cara memperoleh radiasi yang tepat (Gunandjar, 1985). 
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 Persamaan distribusi Boltzman :      

KT
Ej

Po
Pj

No
Nj

exp

.....................................................................................(1)

Keterangan :   Nj =  jumlah atom tereksitasi

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 

P  = jumlah tingkatan kuantum eksitasi dihitung dari asas                              

elektron

Po = jumlah tingkatan kuantum asas elektron yang tereksitasi 

dihitung dari sub kulit 1s (Khopkar, 1990). 

a. Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom 

Spektrofotometrri serapan atom adalah suatu metode analisis yang 

didasarkan pada proses penyerapan tenaga radiasi oleh atom-atom yang 

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

menyebabkan tereksitasinya elektron ke tingkat tenaga yang lebih tinggi. 

Penguraian intensitas radiasi yang diberikan sebanding dengan jumlah 

atom pada tingkat dasar yang menyerap tenaga radiasi tersebut 

(Gunandjar, 1985). 

Metode analisis ini sangat selektif sebab frekuensi radiasi yang 

diserap adalah radiasi yang berasal dari elektron yang tereksitasi ke tingkat 

tenaga dasar. Dalam spektrofotometri serapan atom lampu katoda rongga 

(Hollow Cathoda Lamps) digunakan sebagai sumber radiasi resonansi 

(Gunandjar, 1985).

Atomisasi sempurna sampai saat ini sulit dicapai, meskipun sudah 

banyak kombinasi bermacam gas. Belakangan ini ada kecenderungan 
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untuk menggunakan tungku grafit yang dengan mudah dalam beberapa 

detik dapat mencapai temperatur 2000-3000
 0

 K (Khopkar, 1990).

 b. Instrumentasi 

Bagian yang terpenting dari spektrofotometer serapan atom adalah 

sumber radiasi resonansi, atomizer, monokromator, dan detektor. Susunan 

alat Spektrofotometri Serapan Atom (Gambar 1). 

Keterangan: 1) Lampu katoda, 2) Chopper, 3) Nyala, 4) Atomizer, 5) Lampu 

kondensor, 6) Celah/slit, 7) Lensa kolimating, 8) Kisi defraksi,        

9) Sinar defraksi, 10) Celah keluar sinar, 11) Foto tube, 12) Slang 

penghisap cairan, 13) Cairan sampel/standar, 14) Asetilen (C2H2),

15) Udara, 16) Flow meter, 17) Amplifier, 18) Recording digital,   

19) Pembuangan cairan (Gunandjar, 1985). 

  Gambar 1. Bagan dan Sistem Kerja Alat SSA untuk Menganalisa Logam. 

1) Sumber radiasi 

Sumber radiasi semula dipakai lampu wolfram yang 

menghasilkan radiasi yang sinambung. Sumber radiasi tidak perlu 
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harus sinambung, tetapi harus mempunyai garis spektrum yang sama 

dengan garis resonansi. Sumber radiasi yang baik adalah sinambung 

dengan monokromator resolusi yang baik, serta intensitas radiasi yang 

cukup kuat. Lampu katoda berongga yang tersendiri atau kombinasi 

umum dipakai sebagai sumber radiasi (Mulya dan Suharman, 1995). 

2) Atomizer

Pada metode atomisasi dengan grafit furnace digunakan batang 

karbon (CRA = Carbon Rod Atomizer) yang biasanya berbentuk 

tabung atau mangkok. Metode atomisasi dengan menggunakan CRA 

ini dapat digunakan analisa cuplikan dalam bentuk cair (larutan) 

maupun padatan (menggunakan cup furnace). Sistem CRA ini 

dihubungkan dengan suatu unit yang berfungsi untuk mengatur arus 

listrik yang digunakan untuk atomisasi, sehingga suhu, waktu dan 

kecepatan pengeringan, pengabuan dan dan atomosasi dapat diatur 

dengan mudah (Gunandjar, 1985). 

3) Sistem monokromator dan detektor 

Setelah radiasi resonansi dari 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. Pemisahan radiasi tersebut dilakukan oleh 

monokromator yang terdiri dari sistem optok, yaitu: celah, cermin dan  

griting. Intensitas radiasi yang diteruskan ini kemudian diubah 

menjaedi energi listrik oleh  photomultiplier dan selanjutnya diukur 
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dengan detektor dan dicatat oleh alat pencatat yang biasa berupa 

recorder, printer, pengamatan angka (Gunandjar, 1985). 

c. Optimasi Kondisi Alat SSA 

Parameter yang perlu dioptimasikan adalah : 

 1) Arus lampu katoda rongga 

Perlu diketahui bahwa makin besar arus lampu intensitas radiasi makin 

stabil tetapi sensitivitas makin kecil. Sedang makin kecil arus lampu 

noise makin besar tetapi makin sensitif. Untuk itu perlu dicari kondisi 

yang baik.                                              . 

2) Kecepatan gas alir bakar, ini dioptimasikan dengan memvariasi 

kecepatan alir gas bakar pada pengukuran larutan standar. 

3) Tinggi pembakar, ini dioptimasi dengan memvariasi tinggi pembakar 

pada pengukuran larutan standar. 

4) Lebar slit. 

5) Kecepatan alir larutan (Gunandjar, 1985). 

E. Landasan Teori 

Asap kendaraan bermotor mengandung cemaran logam Pb (timbal) yang 

masuk ke dalam tubuh melalui proses pernafasan. Suatu lingkungan yang buangan 

asap kendaraan bermotornya banyak maka kandungan logam Pb dalam udara juga 

tinggi misalnya di SPBU, maka pekerja SPBU akan menghirup udara kotor 

tersebut sewaktu bekerja sehingga cemaran logam Pb masuk ke dalam tubuh. 

Rambut merupakan indikator baik internal maupun eksternal logam Pb yang 

terdapat dalam tubuh, dan batas normal cemaran logam Pb dalam rambut adalah  
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 12 μg/g. Apabila kadar Pb dalam rambut pekerja SPBU dan non pekerja SPBU 

kurang dari 12 μg/g maka masih dapat dikatakan aman. 

F. Hipotesis 

Dalam rambut pekerja SPBU terdapat kandungan logam Pb (timbal), dan 

terdapat perbedaan tingkat cemaran logam berat Pb dalam rambut pekerja SPBU 

berdasarkan lokasi dan masa kerjanya.


