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ABSTRACT 

Groundwater quality is influenced by several factors, especially by the presence of human 

activity. Groundwater is the source of life for living things, especially for drinking water. 

Groundwater conditions that did not meet water quality standards, are circumstances in which it is 

very dangerous for human health. The purpose of this study was to analyze the distribution of 

groundwater quality due to disposal of industrial waste metal, compare the quality of groundwater 

to drinking water standards, analyze the impact of groundwater contamination on public health due 

to industrial waste metal in the village. Pesarean subdistrict and village Lemahduwur Adiwerna 

Tegal regency. The method used in this research that the field survey methods. Sampling was 

purposive sampling method. The analysis in this research is descriptive analysis.  

Based on laboratory tests indicate that the groundwater in the study area conditions worse. 

It can be proved from 8 to groundwater samples exceeded the threshold level recommended by the 

Ministry of Health Regulation No.. 492 of 2010 on Water Quality Standards for Drinking Water. 

Decline in groundwater quality due to that the remaining elements of the industrial activity and 

teresap accumulates into the soil by rain water. Absorbing elements made from hazardous wastes 

and toxic dann water mixed with soil and contaminate groundwater following the groundwater 

flow.  

Contamination of groundwater in nearby metal industrial waste disposal impact on public 

health. It can be proved from the District Health Center Adiwerna record in 2013 on the data 

jumiah people who became ill as a result of industrial waste metals, namely the presence of 13 

types of diseases caused by sewage Pb, Cu and Zn. The number of patients is highest in the Village 

Pesarean Pb sewage-related diseases at 552, while the number of patients in the village terbayak 

Lemahduwur is a disease caused by Cu waste by 68 patients. 

 

Keywords: Quality of groundwater, waste metal. 
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ABSTRAK 

Airtanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama oleh adanya ulah manusia. 

Airtanah merupakan sumber kehidupan bagi mahkluk hidup, khususnya untuk air minum. Kondisi 

airtanah yang kurang memenuhi standar kualitas air, merupakan keadaaan yang sangat 

membahayakan bagi kesehatan manusia. Tujuan dari  penelitian ini untuk menganalisis distribusi 

kualitas airtanah akibat pembuangan limbah industri logam, membandingkan kualitas airtanah 

dengan standar baku air minum, menganalisis dampak pencemaran airtanah terhadap kesehatan 

masyarakat akibat limbah industri logam di Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey 

lapangan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisa pada penelitian 

ini yaitu analisis deskriptif. 

Berdasarkan uji laboratorium menunjukkan bahwa kondisi airtanah di daerah penelitian 

buruk. Hal itu dapat dibuktikan dari ke 8 sampel airtanah melewati ambang batas yang dianjurkan 

berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air 

Untuk Air Minum. Menurunya kualitas airtanah dikarenakan bahwa unsur-unsur sisa aktivitas 

industri tersebut terakumulasi dan teresap ke dalam tanah oleh air hujan. Peresapan unsur-unsur 

limbah yang berbahan berbahaya dan beracun tersebut lalu tercampur dengan air tanah dan 

mencemari air tanah mengikuti aliran airtanah.  

Tercemarnya airtanah di sekitar tempat pembuangan limbah industri logam berdampak 

terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dari catatan Puskesmas Kecamatan 

Adiwerna Tahun 2013 tentang data jumlah orang yang terserang penyakit akibat limbah industri 

logam, yaitu terdapatnya 13 jenis penyakit yang meliputi akibat limbah Pb, Cu dan Zn. Jumlah 

pasien terbanyak di Desa Pesarean yaitu jenis penyakit akibat limbah Pb sebesar 567, sedangkan di 

Desa Lemahduwur sebesar 108 pasien. 
 

Kata Kunci: Kualitas airtanah, limbah logam. 

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber daya alam yang 

diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, 

bahkan oleh semua makhluk hidup. Sifatnya 

yang sangat penting memerlukan upaya 

konservasi untuk menjaga kualitas dan 

kuantitas yang layak bagi kehidupan. Untuk 

menjaga atau mencapai kualitas tersebut, yaitu 

kualitas air yang dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan sesuai dengan mutu air yang 

diinginkan, maka perlu upaya pelestarian 

untuk memelihara fungsi air sehingga 

kualitasnya tetap memenuhi baku mutu yang 

ditetapkan.  

Dilihat dari keperluannya sumber air di 

bumi relatif tetap namun jumlah yang dapat 

dimanfaatkan cenderung menurun. Penyebab 

utama keadaan tersebut adalah pertumbuhan 

penduduk serta semakin bervariasinya 

aktivitas manusia, termasuk dalam 

memanfaatkan air. Air yang dibutuhkan 

manusia adalah air bersih. Air bersih 

umumnya lebih banyak dijumpai pada air 

tanah karena air tanah dalam kondisi 

lingkungan yang normal relatif berkualitas 

dibandingkan dengan air permukaan.  

Kemajuan bidang industri ini bukannya 

tanpa akibat samping yang dapat merugikan 

kita sendiri dari pabrik-pabrik tersebut 

ternyata telah mengeluarkan bahan buangan 

baik gas, padatan maupun cairan yang dapat 

menggangu kelestarian lingkungan. Lokasi 

industri logam secara administratif terletak di 

Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. Kawasan industri logam 

tersebut menjadi satu dengan pemukiman 

karena memang termasuk industri rumah 

tangga atau industri kecil. 

Pembuangan limbah padat yang 

dihasilkan oleh kegiatan indutri logam seperti 

limbah logam aki, plat seng, dan yang lain 

mengandung unsur kimia tembaga (Cu), seng 

(Zn), dan timbal (Pb) tersebut tidak olah dan 

hanya dibuang begitu saja sekitar pemukiman 

penduduk dan lahan terbuka yang 

menyebabkan pencemaran tanah dan udara. 

Mengingat bahwa air tanah merupakan 

sumber kehidupan bagi makhluk hidup 

khususnya untuk air minum dan kebutuhan 
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sehari-hari maka kondisi air tanah yang 

kurang memenuhi standar kualitas air untuk 

air minum merupakan keadaaan yang sangat 

membahayakan bagi kesehatan manusia. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas air tanah akibat limbah 

industri logam di Desa Pesarean dan Desa 

Lemahduwur Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

2. Bagaimana dampak dari pembuangan 

limbah industri terhadap kesehatan 

masyarakat di Desa Pesarean dan Desa 

Lemahduwur Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

 

Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis distribusi kualitas air tanah 

akibat pembuangan limbah industri logam 

di Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

2. Membandingkan kualitas air tanah yang 

digunakan penduduk dengan standar baku 

air minum di Desa Pesarean dan Desa 

Lemahduwur Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

3. Menganalisis dampak pencemaran air 

tanah yang digunakan penduduk terhadap 

kesehatan masyarakat akibat limbah 

industri logam di Desa Pesarean dan Desa 

Lemahduwur Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

 

Kajian Pustaka 

Kualitas air adalah sifat air dan 

kandungan mahkluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain di dalam air. Kualitas air 

dinyatakan dengan parameter, yaitu parameter 

fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan 

sebagainya), parameter kimia (pH,oksigen 

terlarut, BOD, kadar logam, dan sebagainya, 

dan parameter biologi (keberadaan plankton, 

bakteri, dan sebagainya) (Hefni Effendi, 

2003). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas airtanah adalah iklim, geologi, 

vegetasi, waktu dan manusia dengan berbagai 

aktivitasnya. Pada kenyataanya faktor dan 

manusia. Pencemaran yang terjadi dalam 

airtanah, bagian yang tidak terpisahkan yaitu 

tanah sebagai medium dimana airtanah berada 

diantara butir tanah atau mengalir dalam pori 

tanah. Di dalam proses pencemaran, selain 

faktor karakter zat pencemaran itu sendiri, 

faktor lain yang berpengaruh ialah sifat fisik 

tanah. Sifat fisik tanah seperti diameter 

partikel, tanah, luas perukaan butiran tanah, 

dan porositas dapat mempengaruhi pergerakan 

dan keberadaan zat pencemaran di dalam 

tanah dan air tanah (Notodarmojo, 2005). 

Airtanah yang sudah tercemar oleh 

limbah industri yang mengandung senyawa 

logam berat disamping rasanya tidak enak 

juga amat berbahaya bagi kesehatan makhluk 

hidup, baik manusia maupun hewan serta 

tumbuhan. Logam-logam seperti Arsen (As), 

Berilium (Be), Kromiun (Cr), Timbal (Pb),  

Merkuri (Hg), Besi (Fe), Seng (Zn), Nikel 

(Ni), Tembaga (Cu) dan lainnya bersifat 

bersifat toksik/ beracun, bersifat korosif atau 

menyebabkan karat, mudah terbakar dan 

meledak, dan menyebabkan infeksi/ penyakit, 

karena logam tersebut terikat dengan logam 

dari struktur biologi. Sebagian besar logam 

menduduki ikatan tersebut dalam beberapa 

jenis sistem enzim dalam tubuh. Ikatan 

tersebut mengakibatkan tak dapat aktifnya 

enzim yang bersangkutan (Palar, 1994). 

 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei lapangan. 

Metode ini digunakan untuk menentukan 

lokasi, melakukan pengamatan, pengukuran 

dan pencatatan di lapangan untuk memperoleh 

data primer yaitu data sampel air sumur 

terhadap kondisi fisik di daerah penelitian. 

Teknik pemilihan sampel 

Penelitian ini menggunakan “Metode 

Purposive Sampling ”artinya pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangannya yaitu pada airtanah 

yang mempunyai kesempatan terkandung 

logam limbah industri, air tanah yang masih 

digunakan penduduk, arah aliran air tanah dan  

jarak dari pembuangan limbah padat industri 

logam.  

Sampel airtanah diambil dari sumur 

sumur penduduk dengan radius jarak 350-450 

meter dari sumber limbah. Pengambilan 

sampel air berjumlah 8 sampel air sumur yang 

terdiri 5 sampel air di Desa Pesarean dan 3 

sampel air di Desa Lemahduwur.



4 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta Kontur Airtanah dan Lokasi Pengambilan Sampel di Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

 

Macam Data 

Data yang digunakan pada penelitian 

ini terdiri atas data primer dan data sekunder 

yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

Data primer meliputi:  

a. Fisik: suhu, kekeruhan, warna, bau dan 

rasa. 

b. Kimia: pH, Fe, Mn, Zn, Cu dan Pb. 

Data sekunder meliputi: 

a. Data Standar Baku Mutu Air Untuk Air 

Minum Berdasarkan Peraturan 

Kementerian Kesehatan RI No. 492 

Tahun 2010 tentang Baku mutu air untuk 

air minum untuk mengatahui batas aman 

kadar yang diperbolehkan dalam 

pengelolaan kualitas air. 

b. Data Curah Hujan Kecamatan Adiwerna 

untuk mengetahui kondisi atau tipe iklim 

di daerah penelitian.  

c. Data geologi dan geomorfologi 

Kecamatan Adiwerna untuk mengetahui 

asal usul pembentuk batuan dan bentuk 

lahan di daerah penelitian. 

d. Data Kecamatan Adiwerna Dalam Angka 

tahun 2012 untuk mengetahui kondisi 

geografis dan data monografi di daerah 

penelitian 

e. Data Kesehatan Masyarakat Kecamatana 

Adiwerna Tahun 2013 untuk mengetahui 

jumlah orang yang terserang penyakit/ 

angka sakit. 

f. Peta Rupa Bumi Lembar Slawi Untuk 

Kecamatan Adiwerna Skala 1: 25000 

untuk membuat batas administrasi di 

daerah penelitian. 

 

Analisis Data 

1. Menggunakan metode deskriptif yang 

disajikan dalam bentuk peta yang beirisi 

simbol diagram yaitu untuk menjelaskan 

gambaran dari distribusi kualitas airtanah 

terhadap unsur-unsur kimia yang 

terkandung dalam air tanah dan dampak 

terhadap kesehatan masyarakat 

menggunakan data sekunder dari 

puskesmas yang terdiri dari data jumlah 

pasien dan lokasi pasien berdasarkan 

jenis penyakit akibat limbah logam di 

daerah penelitian.  

2. Membandingkan hasil distribusi kualitas 

airtanah dengan standar baku air minum 

dari kementerian kesehatan.  
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HASIL 

Parameter fisik yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi suhu, bau, rasa, warna, 

dan kekeruhan. Semua pengukuran dilakukan 

di laboratorium. 

1. Suhu atau Temperatur 

Suhu airtanah mencerminkan suhu 

batuan yang ditempati airtanah. Hal ini 

dikarenakan batuan yang berbeda mempunyai 

penghantar panas yang berbeda pula. 

Temperatur airtanah yang sebenarnya dapat 

diperoleh dari air yang berasal dari mata air, 

karena airnya selalu berganti, sedangkan 

temperatur airtanah yang diambil dari sumur 

bukan temperatur yang sebenarnya karena 

sudah dipengaruhi temperatur udara luar. 

Hasil pengukuran ke 8 sampel airtanah 

yaitu temperatur airtanah tersebut cukup 

tinggi apabila dibandingkan dengan standar 

yang digunakan untuk air minum yaitu 3
0
C. 

Daerah yang temperatur airtanahnya sebesar 

25,6
0
C ini adalah di Desa Pesarean pada 

sampel 1, sampel 5 dan sampel 6 berada di 

Desa Lemahduwur. 

Seperti diketahui bahwa arah aliran 

airtanah di daerah penelitian menuju ke arah 

Timur dan berhenti pada depresi airtanah,  

yaitu tepatnya pada titik 5 dan 6(radius 180-

300 meter dari sumber limbah).  Hal tersebut 

membuat hasil buangan logam yang bersifat 

anorganik tersebut mengalir ke dalam airtanah 

bersama air hujan dan mengikuti aliran 

airtanah sampai pada depresi airtanah, 

sehingga pada sampel tersebut mendapat 

aliran airtanah yang sudah terkontaminasi 

oleh limbah padat tersebut. Kondisi ini 

menyebabkan nilai temperatur airtanah pada 

sampel tersebut paling tinggi dari pada sampel 

airtanah yang lain.  

Pada sampel 1, meskipun tidak 

mendapatkan aliran airtanah akan tetapi pada 

sampel tersebut berada pada cukup dekat 

berjarak kurang dari 50 meter dengan sumber 

limbah, sehingga dapat mempengaruhi 

keadaan termperatur airtanah tersebut. 
Tingginya suhu airtanah juga 

dimungkinkan karena kondisi geologis di 

daerah penelitian.  Selain itu, Fardiaz (1992) 

menambahkan fluktuasi suhu perairan 

diakibatkan oleh komposisi substrat, 

kekeruhan, curah hujan, angin dan reaksi-

reaksi kimia dari penguraian sampah/ buangan 

di dalam air. 

Tabel 1. Temperatur Airtanah  

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel 

Suhu 

(Cº) 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 25,6  

 

 

30C 

2 Desa Pesarean 25,3 

3 Desa Pesarean 25,4 

4 Desa Pesarean 25,5 

5 Desa Pesarean 25,6 

6 Desa Lemahduwur 25,6 

7 Desa Lemahduwur 24,4 

8 Desa Lemahduwur 23,6 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 2. Grafik Temperatur Airtanah  

2. Bau dan Rasa  

Bau dari air disebabkan oleh unsur-

unsur kimia atau gas-gas tertentu yang 

terkandung di dalam air dalam jumlah yang 

cukup tinggi. Suatu konsentrasi kira-kira 

0,0011 mg/l dari hidrogen sulfida 

menyebabkan bau khas telur busuk. Suatu 

konsentrasi kira-kira 0,0026 mg/l dari karbon 

sulfida menyebabkan bau yang tidak enak dan 

memuakkan. Bau dapat pula disebabkan oleh 

bakteri, gas-gas yang terlarut, mineral-mineral 

ataupun fenol (Todd, 1980). 

Berdasarkan hasil pengkuruan dari 8 

sampel airtanah yang diambil di daerah 

penelitian, bau yang terjadi pada airtanah bisa 

disebabkan oleh saluran pembuangan rumah 

tangga yang kurang baik, terkontaminasi oleh 

zat kimia tertentu dalam tanah (amoniak), 

terkontaminasi oleh limbah atau bau yang 

bersifat alami dari airtanah itu sendiri.  

Pada umumnya sampel air tanah di 

daerah penelitian tidak layak untuk dijadikan 

air minum, kecuali pada sampel 7 dan 8 yang 

tidak berbau dan tidak berasa. Sampel 

airtanah tanah tersebut berada di Desa 

Lemahduwur. Keadaan ini kemungkinan 

karena, berada jauh dari lokasi pembuangan 

limbah dan kegiatan industri yaitu sekitar 

antara 350-450 meter. Seperti di ketahui 

bahwa pada sampel ini arah aliran menuju ke 
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arah Barat yang mengalir menuju depresi 

airtanah, sehingga resapan limbah padat yang 

dibuang diatas tanah tidak mempengaruhi bau 

dan rasa airtanah tersebut. 

Berdasarkan keadaan di lapangan yang 

memiliki bau yang paling menyengat dan 

berasa masam yaitu pada sampel 1 yang 

menempati lokasi di Desa Pesarean memiliki 

jarak sangat dekat (kurang dari 50 meter) dari 

sumber limbah. Dengan demikan bau yang 

timbul pada airtanah tersebut akibat dari hasil 

perombakan sampah logam yang bersifat 

anorganik tersebut yang menghasilkan bau 

yang sangat menyengat dan dapat meresap ke 

air sumur yang digunakan penduduk bersama-

sama dengan air hujan. Rasa dari airtanah 

yang masam disebabkan oleh zat-zat atau 

garam yang tersuspensi maupun terlarut di 

dalam air, yang terdapat secara berlebihan 

misalnya besi, seng, tembaga, serta banyak 

unsur- unsur kimia lainnya. 

Dengan bau dan rasa tersebut dapat 

mempengaruhi penerimaan masyarakat 

terhadap sumber air dan dapat mengganggu 

kesehatan masyarakat sekitar tempat 

pembuangan limbah yang mengkonsumsinya.  

Mahida (1997) menambahkan bahwa sampah 

atau buangan yang tidak dapat di degradasi  

dapat menyebarkan bau-bauan yang 

memuakkan dan biasanya tidak mengandung 

oksigen yang telah terurai, sehingga dapat 

mempercepat reaksi kimia dalam air, 

mengurangi kelarutan gas dalam air dan 

mempercepat pengaruh rasa dan bau.  

Tabel 2. Bau dan Rasa Airtanah 
Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Bau dan Rasa 

1 Desa Pesarean Berbau dan Berasa 

2 Desa Pesarean Berbau dan Berasa 

3 Desa Pesarean Berbau dan Berasa 

4 Desa Pesarean Berbau dan Berasa 

5 Desa Pesarean Berbau dan Berasa 

6 Desa Lemahduwur Berbau dan Berasa 

7 Desa Lemahduwur 
Tidak berbau dan 

Tidak berasa  

8 Desa Lemahduwur 
Tidak berbau dan 

Tidak berasa 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

3. Warna  
Warna dari airtanah disebabkan adanya 

mineral yang larut di dalamnya binatang 

maupun disebabkan oleh asalnya dari vegetasi 

tertentu. Semuanya itu dapat disebabkan oleh 

adanya substansi logam, mineral-mineral 

humus, ganggang atau protozoa. Pembuangan 

limbah industri juga merupakan sebab adanya 

warna dari airtanah. 

Berdasarkan hasil pengukuran di 

laboratorium dapat diketahui bahwa warna 

airtanah pada masing-masing sampel sumur di 

daerah penelitian berkisar antara 7-15,2Pt-Co. 

Daerah yang warna airtanahnya tertinggi(15,2 

Pt-Co) ini adalah di Desa Pesarean pada 

sampel sumur 1. Hal tersebut dikarenakan 

aktivitas dan pembuangan limbah padat 

tersebut memungkinkan mempengaruhi 

tingginya warna airtanah tersebut. Meskipun 

tidak mendapatkan aliran airtanah akibat 

limbah logam akan tetapi jarak yang sangat 

dekat(kurang dari 50 meter) dari sumber 

limbah dapat menaikkan konsentrasi unsur 

dalam airtanah. Pada pengamatan dilapangan 

menunjukan bahwa airtanah pada sampel 

tersebut berwarna kuning kecoklatan. Naiknya 

warna pada airtanah dapat meningkatkan nilai 

pH dalam airtanah. selain dari hasil buangan 

industri juga bisa disebabkan karena 

keberadaan materi-materi penyebab seperti 

keberadaan gambut, substansi logam, material 

humus, ganggang dan protozoa yang 

meningkat. Sedangkan untuk sampel airtanah 

yang lain dikategorikan baik.  

Tabel 3. Warna Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Warna   

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 15,2  

 

 

15 Pt-Co 

2 Desa Pesarean 8 

3 Desa Pesarean 8 

4 Desa Pesarean 10 

5 Desa Pesarean 11 

6 Desa Lemahduwur 11 

7 Desa Lemahduwur 7 

8 Desa Lemahduwur 7 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

Gambar 3. Grafik Warna Airtanah  

4.Kekeruhan 

Kekeruhan air disebabkan masih 

terdapatnya zat padat yang tersuspensi, baik 

anorganik maupun yang bersifat organik. Zat 
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anorganik biasanya maerupakan lapukan 

batuan dan logam, sedangkan yang organik 

banyak berasal dari buangan industri yang 

dapat menjadi makanan dan perkembangan 

bakteri ini menambah pula pada kekeruhan 

air, juga algae yang berkembang biak karena 

adanya zat hara N, P, K menambah keruhnya 

air (Darmono, 2005). 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium 

bahwa airtanah yang paling tinggi 

kekeruhannya berada pada sampel airtanah 1 

yaitu di Desa Pesarean sebesar 5,2 NTU. 

Apabila disesuaikan dengan standar baku 

mutu air minum nilai tersebut melebihi batas 

maksimum yang dianjurkan yaitu sebesar 5 

NTU. Keruhnya airtanah di Desa Pesarean 

pada sampel 1 disebabkan karena lokasi 

airtanah dengan pembuangan limbah berada 

(pada jarak kurang dari 50 meter). Meskipun 

arah aliran airtanah menuju ke arah Timur dan 

tidak mendapat aliran airtanah, tetapi kondisi 

tersebut dapat meningkatkan kekeruhan 

airtanah karena memiliki jarak yang sangat 

dekat dengan sumber limbah. Pada sampel 5 

dan 6 ( 5,1 mg/l) juga melampauhi ambang 

batas yang ditentukan. Hal ini karena adanya 

zat anorganik seperti logam atau dari lapukan 

batuan dan akibat rembesan limbah padat 

industri yang mengalir mengikuti aliran 

airtanah. Selain itu, juga bisa disebabkan 

tingginya kandungan besi airtanah. 

Tabel 4. Kekeruhan Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Warna   

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 5,2  

 

 

5 

2 Desa Pesarean 3,4 

3 Desa Pesarean 3,8 

4 Desa Pesarean 4,9 

5 Desa Pesarean 5,1 

6 Desa Lemahduwur 5,1 

7 Desa Lemahduwur 3 

8 Desa Lemahduwur 2,8 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

Gambar 3. Grafik Kekeruhan Airtanah  

Kualitas Kimia 

Parameter kimia yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi pH, Fe, Mn, Zn, Cu dan 

Pb. 

1. pH 

pH merupakan besar konsentrasi ion 

hidrogen dalam satuan larutan. Molekul air 

murni (H2O) dapat diuraikan menjadi ion 

hidrogen (H+) dan ion hidroksil (OH-). Pada 

suhu 24oC dihasilkan konsentrasi ion 

hidrogen dipengaruhi oleh temperatur, makin 

besar temperatur makin besar besar hidrogen 

yang terlarut sehingga nilai pH menurun 

(Fardiaz, 1992). 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium, 

maka dapat diketahui nilai pH airtanah 

minimum sebesar 5,2 dan maksimum sebesar 

6,3. Angka-angka tersebut menunjukan bahwa 

airtanah di daerah penelitian bersifat asam 

Berdasarkan standar baku mutu air minum 

yang ditetapkan sebesar 6.5-8.5 mg/l, maka 

airtanah didaerah penelitian tidak layak untuk 

dijadikan air minum. 

Pada titik sampel 5 dan 6 nilai pH 

airtanah sebesar 5.2 mg/l yaitu terletak di 

Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur. 

Sampel tersebut menunjukan bahwa airtanah 

di daerah tersebut adalah yang paling asam. 

Seperti diketahui bahwa arah aliran airtanah di 

daerah penelitian menuju ke arah Timur dan 

berhenti pada depresi airtanah yaitu tepatnya 

pada titik sampel tersebut. Airtanah akan 

bergerak/mengalir dari daerah yang muka 

airtanah tinggi ke daerah yang muka airtanah 

rendah. Kondisi ini menyebabkan airtanah 

pada lokasi tersebut(radius 180-300 meter dari 

sumber limbah) mendapat aliran airtanah 

akibat resapan dari limbah padat logam, 

sehingga menjadikan airtanah mengalami 

kontaminasi yang lebih besar dari pada 

sampel airtanah yang lain. Selain itu, 

berdasarkan dari karakteristik logam, bahwa 

pembakaran timah akan menghasilkan cairan 

asam sulfat, sehingga resapan dari asam sulfat 

tersebut mencapai airtanah dan menyebabkan 

keasaman pada airtanah dan mencemari 

airtanah yang mengalir mengikuti aliran 

airtanah. selain itu, kandungan kontaminan 

logam yang bersifat asam dapat membentuk 

struktur tanah yang mengandung banyak liat 

sehingga, dapat meningkatkan nilai 

konduktifitas airtanah. 
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Tabel 5. pH Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel pH  

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 5,5  

 

 

6.5-8.5 

2 Desa Pesarean 5,8 

3 Desa Pesarean 5,4 

4 Desa Pesarean 5,2 

5 Desa Pesarean 5,3 

6 Desa Lemahduwur 5,2 

7 Desa Lemahduwur 6 

8 Desa Lemahduwur 6,1 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 4. Grafik pH Airtanah  

2. Besi (Fe) dan Mangan (Mn) 

Besi dan mangan termasuk unsur-unsur 

dalam konsentrasi yang rendah. Unsur-unsur 

kimia yang terlarut dalam airtanah dalam 

konsentrasi yang rendah ini dapat 

memberikan gambaran tentang adanya unsur-

unsur sejarah geologi pada air tersebut, 

adanya unsur-unsur yang bersifat logam yang 

terlarut di dalam air dan adanya unsur-unsur 

kimia tertentu yang terlarut dalam air yang 

mempunyai efek kesehatan bagi tumbuhan, 

hewan dan manusia apabila dikonsumsi 

meskipun, dalam konsentrasi yang relatif 

rendah. 

Berdasarkan hasil laboratorium dapat 

diketahui bahwa, kandungan besi dari masing-

masing sampel airtanah di daerah penelitian 

berkisar 0.5-1.2 mg/l. Berdasarkan standar 

baku mutu air minum yang ditetapkan sebesar 

0.3 mg/l. Hal tersebut menunjukan bahwa 

airtanah di daerah penelitian tidak layak 

sebagai air minum. Besarnya kandungan besi 

dalam airtanah yang tinggi berada pada 

sampel airtanah 5 yaitu sebesar 1.5 mg/liter 

yaitu berada di Desa Pesarean. Seperti 

diketahui bahwa arah aliran airtanah di daerah 

penelitian menuju ke arah Timur dan berhenti 

pada depresi airtanah yaitu tepatnya pada titik 

sampel tersebut. Airtanah akan 

bergerak/mengalir dari daerah yang muka 

airtanah tinggi ke daerah yang lebih rendah. 

Kondisi ini menyebabkan airtanah pada lokasi 

tersebut (radius 180-300 meter dari sumber 

limbah) mendapat aliran airtanah yang terkena 

pengaruh limbah padat yang meresap ke 

dalam tanah dan mengalir ke dalam airtanah 

mengikuti arah aliran airtanah dan mencemari 

airtanah. Selain itu, rendahnya nilai pH 

airtanah (5,1 dan 5,2) pada jarak tersebut 

menjadikan kadar oksigen terlarut menjadi 

rendah dan terbentuk suasana anaerob. 

Akibatnya kadar besi lebih meningkat karena 

dalam suasana anaerop atau dari lapisan dasar 

perairan yang sudah tidak mengandung 

oksigen.  

Efendi (2003) menambahkan, meskipun 

besi merupakan unsur yang esensial bagi 

makhluk hidup kadar besi yang berlebihan 

pada airtanah menyebabkan timbulnya warna 

merah yang mengakibatkan karat pada 

peralatan yang terbuat dari logam. Namun 

pada kenyatannya konsentrasi warna airtanah 

pada radius 180-300 meter dari sumber 

limbah (sampel 5 dan 6)tidak menunjukan 

nilai warna airtanah yang tinggi (11 Pt-Co). 

Hal itu disebabkan karena adanya mineral-

mineral lain yang ikut larut dalam airtanah. 

Tabel 6. Besi (Fe) Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Fe 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 1  

 

 

0,3 

2 Desa Pesarean 0,6 

3 Desa Pesarean 0,8 

4 Desa Pesarean 0,9 

5 Desa Pesarean 1,2 

6 Desa Lemahduwur 1,1 

7 Desa Lemahduwur 0,7 

8 Desa Lemahduwur 0,5 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 5. Grafik Besi Airtanah  

Berdasarkan hasil laboratorium dapat 

diketahui bahwa besarnya konsentrasi unsur 

mangan batas maksimum yang dperbolehkan 

sebesar 0.4 mg/liter. Hasil analisa sampel 

airtanah di daerah penelitian, besarnya 

konsentrasi mangan berkisar 0.51-0.69 mg/l. 

Hal tersebut menunjukan bahwa airtanah di 
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daerah penelitian tidak layak digunakan 

sebagai air minum. Besarnya konsentrasi 

mangan dalam airtanah yang paling tinggi 

yaitu pada sampel 5 sebesar 0.69 mg/l. Hal 

tersebut dikarenakan bahwa kandungan logam 

berat akibat limbah industri dalam airtanah 

dapat menyebabkan naiknya unsur mangan 

melebihi batas maksimum yang dianjurkan. 

Seperti diketahui bahwa arah aliran airtanah di 

daerah penelitian menuju ke arah Timur dan 

berhenti pada depresi airtanah yaitu tepatnya 

pada titik sampel tersebut (radius 180-300 

meter dari sumber limbah). Kondisi ini 

menjadikan airtanah pada lokasi tersebut lebih 

besar terkontaminasi oleh unsur-unsur yang 

dapat mencemari airtanah dari pada sampel 

airtanah yang lain.  

Meskipun mangan dapat 

mengendalikan kadar unsur toksik seperti 

logam berat di perairan, akan tetapi logam 

berat yang masuk dalam perairan yang 

berlebihan dapat membentuk koloid dan 

menyebabkan air menjadi keruh. Keruhnya 

airtanah disebabkan karena di dalam tanah 

Mn
4+

 berada dalam bentuk senyawa mangan 

dioksida. Dalam kondisi anaerob akibat dari 

dekomposisi bahan organik dan anorganik 

dengan kadar tinggi, sehingga mengalami 

reduksi menjadi Mn
2+ 

yang bersifat larut. 

Mn
2+

 berikatan dengan nitrit, sulfat, dan 

klorida dan larut dalam air dan kemudian 

membentuk Mn
4+ 

 yang selanjutnya 

mengalami presipitasi dan mengendap di 

dasar perairan.  

Tabel 7. Mangan (Mn) Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Mn 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 0,64  

 

 

0,4 

2 Desa Pesarean 0,6 

3 Desa Pesarean 0,56 

4 Desa Pesarean 0,64 

5 Desa Pesarean 0,69 

6 Desa Lemahduwur 0,67 

7 Desa Lemahduwur 0,51 

8 Desa Lemahduwur 0,51 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 6. Grafik Mangan Airtanah  

3. Seng (Zn) 

Seng  termasuk unsur yang terdapat 

dalam jumlah yang berlimpah di alam. Kadar 

seng pada kerak bumi sekitar 70 mg/kg. 

Kelarutan unsur seng dan oksida seng dalam 

air relatif rendah. Ion seng mudah teresap oleh 

sedimen dan tanah. Seng termasuk unsur yang 

esensial bagi makhluk hidup yakni berfungsi 

untuk membantu kerja enzim (Notodarmojo, 

2005). 

Berdasarkan analisa laboratorium dapat 

diketahui bahwa bahwa besarnya kandungan 

seng dari masing-masing sampel airtanah di 

daerah penelitian berkisar 2.8-4 mg/l. 

Berdasarkan standar baku mutu yang 

diperbolehkan yaitu sebsar 3 mg/l. Dari ke 8 

sampel airtanah yang diuji di laboratorium 

hanya ada satu sampel yang masih layak 

digunakan sebagai air minum yaitu pada 

sampel 8 sebesar 2,8 mg/l. Hal ini disebabkan 

pengambilan sampel airtanah tersebut yaitu 

berjarak 450 meter dari sumber limbah. Selain 

itu juga pada lokasi tersebut tidak mendapat 

aliran airtanah yang sudah terkontaminasi 

oleh resapan limbah padat, karena arah aliran 

pada lokasi tersebut menuju ke Barat menuju 

ke Timur yaitu pada depresi airtanah.  

Seperti diketahui bahwa arah aliran 

airtanah di daerah penelitian menuju ke arah 

Timur dan berhenti pada depresi airtanah,  

yaitu tepatnya pada titik 5 (radius 180-300 

meter dari sumber limbah). Hal ini disebabkan 

karena mendapat aliran dari rembesan limbah 

padat yang dibuang diatas tanah dalam waktu 

yang lama yang meresap ke dalam tanah dan  

mencemari airtanah mengikuti aliran airtanah 

bersama air hujan. Kondisi tersebut 

menyebabkan pada lokasi tersebut 

kontaminasi seng lebih besar jika 

dibandingkan dengan sampel airtanah yang 

lain. Selain itu, juga bisa karensa pH airtanah 

yang bersifat asam sehingga dapat 
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meningkatkan konsentrasi seng dalam 

airtanah. 

Tabel 8. Seng (Zn Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Zn 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 3.3  

 

 

3 

2 Desa Pesarean 3.2 

3 Desa Pesarean 3.3 

4 Desa Pesarean 3.6 

5 Desa Pesarean 4 

6 Desa Lemahduwur 3.8 

7 Desa Lemahduwur 3.4 

8 Desa Lemahduwur 2.8 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 7. Grafik Seng Airtanah 

4. Tembaga (Cu) 

Tembaga atau copper (Cu) merupakan 

logam berat yang dijumpai pada perairan 

alami dan merupakan unsur esensial bagi 

tumbuhan dan hewan. Pada perairan alami 

kadar tembaga biasanya kurang dari 0.02 

mg/liter. Logam tembaga biasanya digunakan 

dalam bidang industri akan tetapi juga dapat 

digunakan dalam bidang pertanian. Airtanah 

dapat mengandung tembaga sekitar 12 

mg/liter. Pada perairan air laut, kadar tembaga 

berkisar 0,001- 0,025 mg/liter. Kadar tembaga 

yang diperbolehkan dalam air minum adalah 

0.1 mmg/liter (Moore, 1979 dalam effendi, 

2003). 

Dari hasil analisa laboratorium dapat 

diketahui bahwa, kandungan tembaga dalam 

airtanah pada masing-masing sampel sumur di 

daerah penelitian berkisar antara 1.9-3.4 mg/l. 

Dari ke 8 sampel airtanah hanya sampel 8 

yang memenuhi standar mutu air minum yang 

dianjurkan. Hal ini disebabkan pengambilan 

sampel airtanah tersebut yaitu berjarak 450 

meter dari sumber limbah. Selain itu, pada 

lokasi tersebut tidak mendapat aliran airtanah 

yang sudah terkontaminasi oleh resapan 

limbah padat, karena arah aliran pada lokasi 

tersebut menuju ke Barat menuju ke arah 

Timur yaitu pada depresi airtanah sehingga, 

menjadikan airtanah pada lokasi tersebut tidak 

terkontaminasi oleh limbah padat yang 

mengandung unsur tembaga. 

Sampel airtanah yang mempunyai nilai 

konsentrasi tembaga paling tinggi berada pada 

sampel 5 yaitu di Desa Pesarean sebesar 3.4 

mg/l. Apabila disesuaikan dengan standar 

baku mutu air minum nilai tersebut melebihi 

batas maksimum yang dianjurkan yaitu 

sebesar 2 mg/l. Seperti diketahui bahwa arah 

aliran airtanah di daerah penelitian menuju ke 

arah Timur dan berhenti pada depresi 

airtanah,  yaitu tepatnya pada titik 5 (radius 

180-300 meter dari sumber limbah).  Hal 

tersebut disebabkan karena limbah padat 

logam pembakaran kabel dan kuningan 

dibuang diatas tanah yang kemudian meresap 

ke dalam airtanah dan terbawa air hujan. 

Dalam waktu yang lama peresapan limbah 

padat tersebut menjadi sumber pencemar bagi 

airtanah. Kondisi ini menyebabkan pada 

lokasi tersebut mendapat aliran airtanah dari 

resapan yang mengandung unsur tembaga 

dalam jumlah yang besar. Meskipun tembaga 

dibutuhkan tubuh, akan tetapi tingginya 

konsentrasi tembaga yang berlebihan dapat 

menyebabkan air minum menjadi berasa dan 

bersifat toksik terhadap kesehatan. 

Tabel 9. Tembaga (Cu)Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Cu 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 2,6  

 

 

2 

2 Desa Pesarean 2,6 

3 Desa Pesarean 2,4 

4 Desa Pesarean 2,8 

5 Desa Pesarean 3,4 

6 Desa Lemahduwur 3.2 

7 Desa Lemahduwur 2,2 

8 Desa Lemahduwur 1,9 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013 

. 

 
Gambar 8. Grafik Tembaga Airtanah 

5. Timbal (Pb) 

Logam berat seperti Timbal (Pb) di 

kategorikan sebagai logam yang berbahan 

berbahaya dan beracun. Di ketahui logam 
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tersebut dapat mengumpul didalam tubuh 

suatu organisme, dan tetap tinggal dalam 

tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai 

racun yang terakumulasi (fardiaz, 1992).  
Berdasarkan hasil analisa laboratorium 

dapat diketahui bahwa bahwa kandungan 

timbal dalam airtanah di daerah penelitian 

pada masing-masing sampel berkisar antara 

0.2-2.2 mg/l, kandungan Pb tersebut dapat 

dikatakan sangat tinggi jika dibandingkan 

dengan standar yang diperbolehkan sebagai 

syarat untuk air minum yaitu sebesar 0.1 mg/l. 

Konsentrasi yang paling tinggi yaitu pada 

sampel 5 sebesar 2.2 mg/l yang berada di 

Desa Pesarean dan sampel 6 berada di Desa 

Lemahduwur sebesar 2.1 mg/l. Hal ini 

disebabkan bahwa aktivitas pengecoran dan 

peleburan timah menghasilkan limbah padat 

yang mengandung Pb. Timbal merupakan 

logam berat yang tidak dibutuhkan dalam 

tubuh dan bersifat toksik bagi tubuh. Limbah 

padat yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun tersebut menghasilkan zat padat 

terlarut yang sangat halus yang dapat 

mengahsilkan bau busuk atau menyengat. 

Semua unsur, senyawa dan gas dari hasil 

perombakan limbah padat tersebut 

terakumulasi dan tercampur dengan air hujan 

dan masuk ke lapisan tanah sehingga 

mencemari airtanah.  

Seperti diketahui bahwa arah aliran 

airtanah di daerah penelitian menuju ke arah 

Timur dan berhenti pada depresi airtanah,  

yaitu tepatnya pada titik sampel 5 dan 

6(radius 180-300 meter dari sumber limbah).  

Naiknya konsentrasi Pb karena lokasi sampel 

mendapat aliran airtanah yang sudah 

terkontaminasi oleh limbah padat, sehingga 

pada kondisi tersebut unsur-unsur yang 

terkandung dalam airtanah lebih meningkat 

Selain itu, juga disebabkan oleh 

rendahnya nilai pH.  pH yang bersifat asam 

dapat meningkatkan konsentrasi timbal dalam 

airtanah. Timbal diserap dengan baik oleh 

tanah. Meskipun memiliki permeabilitas yang 

rendah, akan tetapi kandungan timbal dalam 

waktu yang lama dapat menembus filtrasi 

tanah dan menjadi sumber pencemar bagi 

airtanah. Dengan adanya hujan dan proses 

kimia yang terjadi maka sebagian dari 

kandungan mineral atau oksida yang terjadi 

dapat menimbulkan asam sulfat yang 

menyebabkan limbah asam dan dapat larutnya 

logam dari tanah. Air hujan akan 

menyebabkan mobilitas dari asam dan 

senyawa sulfat baik dalam bentuk run off 

maupun rembesan. Rembesan dari kegiatan 

peleburan dan pembakaran timah yang 

mengahsilkan limbah yang mengandung SO2 

pertikulat dan Pb, dalam waktu yang  lama 

dapat mencemari tanah dan airtanah didaerah 

penenlitian sehingga kandungan Pb dalam 

airtanah akan meningkat mengikuti aliran 

airtanah.   

Tabel 9. Timbal Airtanah 

Titik 

Sampel 
Lokasi Sampel Pb 

Standar 

Baku mutu 

Air minum 

1 Desa Pesarean 1,8  

 

 

0,1 

2 Desa Pesarean 1,6 

3 Desa Pesarean 1,6 

4 Desa Pesarean 2 

5 Desa Pesarean 2,2 

6 Desa Lemahduwur 2,1 

7 Desa Lemahduwur 0,5 

8 Desa Lemahduwur 0,2 

Sumber : Analisa Laboratorium, 2013. 

 
Gambar 9. Grafik Timbal Airtanah 
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Gambar 10. Peta Distribusi Kualitas Airtanah  Desa Pesarean dan Desa Lemahduwur Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal 

Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini menunjukan bahwa 

airtanah yang digunakan penduduk di Desa 

Pesarean dan Desa Lemahduwur Kecamatan 

Adiwerna  Kabupaten Tegal tidak memenuhi 

persyaratan untuk air minum, sehingga 

apabila dikonsumsi terus menerus akan 

mengakibatkan  berbagai penyakit. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan data jumlah 

orang yang terserang penyakit/ angka sakit 

yang meliputi jenis penyakit terkait dengan 

karakteristik limbah logam di daerah 

penelitian sebagai berikut. 

1.  Dampak Timbal Terhadap Kesehatan  

Timbal (Pb) adalah logam yang bersifat 

toksik terhadap manusia, yang bisa berasal 

dari tindakan mengkonsumsi makanan, 

minuman atau melalui inhalasi dari udara, 

debu yang tercemar Pb, lewat kontak lewat 

mata dan lewat parental. 

Berdasarkan data kesehatan masyarakat 

di Puskesmas Kecamatan Adiwerna tahun 

2013, bahwa akibat kegiatan peleburan dan 

pengecoran aki bekas yang dilakukan di Desa 

Pesarean mengakibatkan berbagai masalah 

kesehatan. Masalah kesehatan tersebut bukan 

hanya di Desa Pesarean sendiri sebagai pusat 

kegiatan dan pembuangan limbah,  tapi daerah  

sekitar seperti Desa Lemahduwur juga 

terkena dampaknya. Paparan timbal di udara 

dan di dalam air menyebabkan penyakit 

infeksi saluran pernafasan bagian atas (ISPA), 

asma, tb Paru, sistem otot dan jaringan dan 

keterbelakangan mental. 

Data tersebut menunjukan bahwa 

jumlah penderita di Desa Pesarean dan Desa 

lemahduwur yang tercatat dan berkunjung di 

Puskesmas Adiwerna Tahun 2013 lebih 

banyak dibandingkan dengan daerah 

sekitarnya. Jumlah penderita yang tercatat 

dalam satu tahun pada Desa Pesarean 

berjumlah 567 pasien dan Desa Lemahduwur 

berjumlah 108 pasien dengan 5 jenis penyakit. 

Dari kelima jenis penyakit di Desa Pesarean 

dan Desa Lemahduwur yang paling banyak 

yaitu pada jenis penyakit ISPA, udara yang 

dihirup oleh masyarakat di daerah penelitian 

sudah terkontaminasi oleh zat tersebut. Selain 

itu, juga air yang dikonsumsi warga sudah 

terpapar zat beracun dan berbahaya tersebut. 

Kontaminasi timbal pada ibu hamil dapat 

menyebabkan janin lahir menjadi tidak 

normal seperti halnya jumlah penderita 

keterbelakngan mental di Desa Pesarean 

sebanyak 12 pasien dan Desa Lemahduwur 

sebanyak 4 pasien. Keterbelakangan mental 
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pada anak-anak tersebut dikarenakan akibat 

dari pencemaran timbal yang cukup lama 

sehingga dapat mempengaruhi tumbuh 

kembang janin dan dan anak-anak.  

Berdasarkan penuturan dari kepala desa 

di ke dua Desa tersebut, membenarkan bahwa 

dari kegiatan industri tersebut menjadi pemicu 

terganggunya kesehatan masyarakat di daerah 

penelitian. Jenis penyakit yang mulai 

meresahkan masyarakat di kedua desa 

tersebut yaitu terjangkitnya penyakit 

Tubercolosis Paru. Penyakit tersebut dapat 

menular dan dapat menyebabkan kematian. 

Pada tahun 2013 tercatat ada 8 penderita di 

Desa Pesarean dan 2 di Desa lemahduwur. 

Selain itu, hasil dari pengecekan darah yang 

dilakukan oleh pemerintah menunjukan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Desa 

Pesarean sudah terpapar timbal dalam darah. 

 

 

Tabel 10. Data Orang Yang Terserang Penyakit Akibat Limbah Pb. 

No 

 

 

Desa 

 

 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa ) 

Jenis penyakit- Jumlah pasien 

Jumlah 

  ISPA Asma TB Paru 

Sistem otot & 

Jaringan 

Gangguan 

Mental 

1 Adiwerna 12.152 42 38 0 67 2 150 

2 Kalimati 5.611 18 9 0 18 0 45 

3 Kaliwadas 3.870 4 2 0 23 0 29 

4 Lemahduwur 3.444 28 12 2 62 4 108 

5 Pesarean 11.965 230 128 8 189 12 567 

6 Pecangakan 1.933 19 12 0 15 0 46 

7 Ujungrusi 8.735 24 2 0 11 1 38 

Jumlah 323 203 11 385 19 941 

Sumber : Data Puskesmas Kecamatan Adiwerna Tahun 2013. 

 
Gambar 11. Grafik Angka Sakit Akibat 

Limbah logam Pb. 

2. Dampak Tembaga Terhadap Kesehatan  

Tembaga (Cu) memiliki sifat baik dan 

buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Dalam 

jumlah kecil dibutukan untuk 

mempertahankan kesehatan, namun dalam 

jumlah besar Cu bersifat toksik dan 

mengganggu kesehatan. Unsur Cu bisa 

ditemukan pada berbagai jenis makanan, air, 

dan udara, sehingga manusia bisa terpapar 

melalui jalur makanan, minuman dan saat 

bernafas. 

Tinggiya tingkat pencemaran logam 

tembaga pada lingkungan air maupun udara 

menyebabkan toksisitas pada manusia akibat 

limbah padat dari kegiatan pembakaran kabel 

dan pengecoran kuningan. Data yang tercatat 

di Puskesmas Kecamatan Adiwerna pada 

tahun 2013, terdapat 5 jenis penyakit terkait 

dengan toksisitas logam tembaga yaitu 

anemia, tukak lambung, infeksi kulit, penyakit 

rongga mulut, dan conjungtivitis. Data 

tersebut menunjukkan bahwa ke dua desa 

didaerah penelitian menujukkan jumlah pasien 

yang terbanyak jika dibandingkan dengan 

desa di disekitar daerah penelitian. Penggunan 

air yang sudah terkontaminasi oleh logam 

berat sebagai kebutuhan domestik menjadikan 

sebagian masyarakat sering terserang 

penyakit.  

Pada Desa Pesarean jumlah penderita 

terbanyak yaitu pada jenis penyakit 

congjungtifitis sebesar 114 jumlah pasien. 

Congjungtifitis yaitu penyakit yang 

menyerang mata, hal tersebut dikarenakan 

kegiatan pembakaran yang dilakukan di area 

terbuka, sehingga debu dari hasil pembakaran 

akan terbawa angin di udara dan 

menyebabkan masyarakat sekitar terkena 

dampak tersebut. Pada Desa Lemahduwur 

jumlah penderita terbanyak yaitu pada jenis 

penyakit tukak lambung sebanyak 22 jumlah 

pasien. 
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Tabel 11. Data Orang Yang Terserang Penyakit Akibat Limbah Cu. 

No 

 

 

Desa 

 

 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa ) 

 

Jenis penyakit- Jumlah pasien 

Jumlah 

 

  

Anemia 

 

Tukak 

Lambung 

 

Infeksi 

Kulit 

 

Penyakit 

rongga 

mulut 

Conjungtivitis 

 

1 Adiwerna 12.152 16 20 3 1 4 44 

2 Kalimati 5.611 8 14 7 2 1 32 

3 Kaliwadas 3.870 4 11 4 0 0 19 

4 Lemahduwur 3.444 17 22 16 3 10 68 

5 Pesarean 11.965 36 48 42 12 114 252 

6 Pecangakan 1.933 4 12 3 1 0 20 

7 Ujungrusi 8.735 12 18 6 3 3 42 

Jumlah 81 145 81 22 132 461 

Sumber : Data Puskesmas Kecamatan Adiwerna Tahun 2013. 

 
Gambar 12. Grafik Angka Sakit Akibat 

Limbah logam Cu. 

3. Dampak Seng Terhadap Kesehatan 

Logam Zn sebenarnya tidak bersifat 

toksik akan tetapi dalam jumlah yang besar 

dapat berbahaya dan bersifat beracun atau 

toksik. Akan tetapi dalam jumlah yang besar 

unsur ini dapat menimbulkan rasa pahit dan 

masam dala air minum. 

Hasil dari kegiatan industri dan 

limbahnya berdampak terhadap kesehatan 

masyarakat pada daerah penelitian. Jenis 

penyakit terkait dengan kandungan unsur 

logam Zn yang berlebihan mengakibatkan 

penyakit seperti diare, alergi kulit dan radang 

kelenjar saluran mata. Data tersebut juga 

menunjukan pada daerah penelitian memilki 

jumlah yang paling tinggi jika dibandingkan 

dengan desa lain di sekitarnya. Jumlah 

penderita alergi kulit berjumlah 118 pasien 

yang ada di Desa Pesarean sedangkan pada 

Desa Lemahduwur berjumlah 25 pasien. 

Sedangkan untuk penyakit diare di Desa 

Pesarean ada 28 pasien dan Desa lemahduwur 

sebanyak 13 pasien. Hal ini disebabkan 

karena airtanah yang digunakan penduduk 

sudah tercemar oleh limbah logam seng 

tersebut dalam dosis yang besar dan waktu 

yang lama. Meskipun logam seng tidak 

bersifat toksik akan tetapi dalam dosis yang 

besar dapat berbahaya dan bersifat toksik. 

Penggunaan airtanah yang sudah tercemar dan 

tidak layak untuk digunakan sebagai air 

berdampak pada kulit dan pencernaan 

penduduk. Selain itu, berdasakan penuturan 

masyarakat di daerah penelitian yang 

mengatakan bahwa sering mengalami diare 

dan gatal-gatal. Hal tersebut karena mereka 

masih mengkonsumsi air sumurnya untuk 

memasak dan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 12. Data Orang Yang Terserang Penyakit Akibat Limbah Zn. 

No 

 

 

Desa 

 

 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa ) 

 

Jenis penyakit- Jumlah pasien 
Jumlah 

 

 

Diare 

 

Alergi 

Kulit 

Radang kelenjar 

saluran mata 

1 Adiwerna 12.152 18 23 1 42 

2 Kalimati 5.611 12 10 0 22 

3 Kaliwadas 3.870 10 7 0 17 

4 Lemahduwur 3.444 13 25 1 39 

5 Pesarean 11.965 28 118 8 154 

6 Pecangakan 1.933 8 6 0 14 

7 Ujungrusi 8.735 11 16 0 27 

Jumlah 82 205 10 297 

Sumber : Data Puskesmas Kecamatan Adiwerna Tahun 2013. 
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Gambar 13. Grafik Angka Sakit Akibat 

Limbah logam Zn. 

 

KESIMPULAN 

1. Hasil analisa kualitas airtanah disekitar 

tempat pembuangan limbah industri logam 

dari beberapa parameter, telah melampauhi 

ambang batas maksimum yang 

diperbolehkan menurut kriteria mutu air 

minum berdasarkan PP Kemeskes RI No. 

492 Tahun 2010, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa airtanah di daerah 

penenlitian tidak layak untuk dijadikan 

bahan baku air minum.  

2. Kandungan unsur logam seng, tembaga 

dan timbal akibat kegiatan industri yang 

paling tinggi berada pada radius jarak 180-

350 meter dari sumber limbah(sampel 5 

dan 6). Yaitu berada di Desa Pesarean dan 

Desa lemahduwur. Dikarenakan rembesan 

limbah padat yang meresap ke dalam tanah 

telah mencemari tanah dan airtanah 

bersama air hujan, sehingga airtanah 

tersebut mendapat aliran airtanah yang 

sudah terkontaminasi oleh limbah padat 

industri logam.  

3. Tercemarnya airtanah di sekitar tempat 

pembuangan limbah industri logam 

berdampak terhadap kesehatan masyarakat. 

Dampak tersebut yaitu terdapatnya 13 jenis 

penyakit yang meliputi akibat limbah Pb, 

Cu dan Zn. Jumlah pasien terbanyak di 

Desa Pesarean yaitu jenis penyakit akibat 

limbah Pb sebesar 567 pasien, sedangkan 

di Desa Lemahduwur sebesar 108 pasien. 

 

Saran 

1. Melakukan relokasi lokasi industri ke 

tempat yang jauh dari pemukiman, untuk 

mengurangi dampak pencemaran terhadap 

lingkungan. 

2. Meningkatkan pengelolaan limbah melalui 

pembangunan IPAL dan meningkatkan 

pengawasan terhadap pembuang limbah. 

3. untuk pemulihan lingkungan yang sudah 

tercemar serta pemulihan terhadap 

kesehatan masyarakat. 
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