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KATA PENGANTAR 

 

 
SEGALA puji bagi Tuhan Yang Maha Esa Seru Bagi Seluruh Alam, 

atas Rahmat dan Berkah Nya penyusun dapat menyelesaikan Buku 

Refrensi dengan judul Logam Berat Sekitar Manusia. 

Logam-logam berat seperti Merkuri (Hg), Arsen (As), 

Kadmium (Cd), Besi (Fe), dan Radioaktif memiliki pengaruh yang 

besar apabila masuk ke dalam tubuh, terutama mempengaruhi sel- 

sel dan organ-organ, sehingga perlu dihindari terjadinya pemaparan 

terhadap logam-logam tersebut. Logam berat termasuk bahan 

berbahaya dan beracun yang biasanya dihasilkan oleh industri 

berupa limbah. 

Pencemaran lingkungan oleh logam berat adalah masalah 

lingkungan yang krusial dan tantangan bagi tercapainya cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. Logam berat, selain memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia dapat juga bersifat toksik 

bagi kesehatan manusia dan dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem. Pemahaman yang mendalam tentang sifat, perilaku 

logam berat di lingkungan dan bahaya logam berat terhadap 

ekosistem dan kesehatan manusia, dikembangkan sebagai bagian 

dari bidang toksikologi lingkungan. Pemahaman tersebut sangat 

penting sebagai acuan dalam mengembangkan upaya pengendalian 

pencemaran logam berat. 

Buku Referensi ini menjawab dari langkanya buku yang berisi 

tentang Logam Berat Sekitar Manusia, hal ini juga terbatasnya 

sumber-sumber dan data tentang Logam Berat di Indonesia dan 
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sekaligus sebagai buku rujukan bagi kalangan akademis, praktisi 

kesehatan, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Buku ini 

terdiri dari 8 Bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan berisi Pengertian Logam 

Berat; Kejadian Logam Berat di Alam; Toksisitas Logam Berat; 

Peraturan Perundang-undangan Logam Berat; Batas Maksimum 

Logam Berat dalam Pangan. Bab 2 Berisi Tentang Jenis-Jenis Logam 

Berat yaitu Arsenik; Merkuri (Hg); Kadmium (Cd); Chromium (Cr); 

Aluminium (Al); Besi (Fe) Dan Timbal (Pb). Bab 3 Berisi Tentang 

Karakteristik Logam Berat Yaitu Sifat & Karakteristik Kadmium 

(Cd); Sifat & Karakteristik Timbal (Pb); Sifat & Karakteristik Merkuri 

(Hg); Sifat & Karakteristik Arsen (As). Bab 4 Berisi Tentang Reaksi 

Logam Berat Di Lingkungan Yaitu Logam Berat Dalam Lingkungan 

Air; Logam Berat Dalam Lingkungan Tanah; Logam Berat Dalam 

Lingkungan Udara; Diffusive Gradient In Thin Film (DGT); Prinsif 

DGT; Timbal Pada Tanah Dan Tanaman. Bab 5 Berisi Tentang 

Bab V Reaksi Logam Berat Dalam Tubuh Manusia. Bab 6 Berisi 

Tentang Cara Penanggulangan Logam Berat Yaitu Bioremoval Dan 

Bioabsorpi; Fitoteknologi; Teknologi Bersih Dengan Metode Aop 

(Advance Oxidation Processes); Teknologi Pengendalian Pencemaran 

Logam Berat Dengan Fitoremediasi. Bab 7 Berisi Tentang Kasus- 

Kasus Keracunan Logam Berat Yaitu Kasus Pencemaran Merkuri Di 

Jepang; Kasus Pencemaran Arsen Di Bangladesh; Kasus Pencemaran 

Kadmium Di Jepang (Itai-Itai Disease); Penemuan Ilmiah Tentang 

Kandungan Timbal Dalam Darah Di Indonesia, Penemuan Ilmiah 

Logam Berat Terhadap Kerusakan Gigi. Bab 8 Adalah Penutup. 

Penyusun menyadari bahwa buku referensi ini masih perlu 

disempurnakan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pembaca 

diharapkan. Atas dukungan dari berbagai pihak penyusun ucapkan 

banyak terimakasih. 
 

Banjarbaru, Juni 2017 

Penyusun, 
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BAB I 

PENGERTIAN LOGAM BERAT 

 

 
A. Pengertian Logam berat 

LOGAM adalah zat dengan konduktivitas tinggi listrik, kelenturan, 

dan kilau, yang secara sukarela kehilangan trons pemilu mereka 

untuk membentuk kation. Distribusi logam di atmosfer dipantau 

oleh sifat dari logam yang diberikan dan oleh berbagai faktor 

lingkungan (Khlif & Hamza- Chaffai, 2010). 

Logam berat tergolong kriteria yang sama dengan logam 

lainnya. Hal yang membedakan adalah  pengaruh yang dihasilkan 

saat logam berat berikatan dan atau masuk ke dalam organisme 

hidup. Contoh ketika unsur logam besi atau  Fe  masuk ke dalam 

tubuh, walaupun dengan kadar berlebihan, seringkali tidak 

menimbulkan dampak negatif  bagi tubuh. Karena sejatinya unsur 

besi (Fe) diperlukan dalam darah untuk mengikat oksigen. Lain 

hal dengan unsur logam berat, baik itu logam berat beracun yang 

dipentingkan seperti tembaga atau Cu, bila masuk kedalam 

tubuh dengan kadar yang berlebih akan menimbulkan dampak 

negatif terhadap fungsi fisiologitubuh. Ketika unsur logam berat 

beracun seperti hidragyrum(Hg) atau disebut air raksa, masuk 

kedalam tubuh organisme hidup maka dapat dipastikan organisme 

tersebut akan langsung keracunan (Palar, 1994). 

Penamanan logam berat telah dipergunakan secara luas, 

khususnya dalam pustaka ilmiah, sebagai suatu  yang 



14 Logam Berat Sekitar Manusia 
 

menggambarkan bentuk dari logam tertentu (Titin, 2010). 

“Logam digolongkan kedalam dua katagori, yaitu logam berat dan 

logam ringan. Logam berat ialah logam yang mempunyai berat  

5 g atau lebih untuk setiap cm3, dengan sendirinya logam yang 

beratnya kurang dari 5 g setiap cm3 termasuk logam ringan” 

(Darmono, 1995). 

“Logam berat termasuk unsur penting yang diperlukan 

makhluk hidup. Dalam kadar yang tidak berlebihan, sebagai trace 

element, logam berat esensial seperti tembaga (Cu), selenium (Se), 

Besi (Fe) dan Zink (Zn) dibutuhkan untuk menjaga metabolisme 

tubuh manusia. Sebaliknya logam logam berat yang nonesensial 

(elemen mikro) tidak mempunyai fungsi didalam tubuh manusia, 

dan bahkan sangat berbahaya hingga dapat  menyebabkan 

keracunan (toksik) pada manusia diantaranya: timbal (Pb), merkuri 

(Hg), arsenik (As) dan cadmium (Cd). Logam berat merupakan 

komponen alami yang terdapat di kulit bumi yang tidak dapat 

didegradasi ataupun dihancurkan dan merupakan zat yang 

berbahaya karena dapat terjadi bioakumulasi. Bioakumulasi adalah 

peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh mahluk hidup 

dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan dengan konsentrasi 

zat kimia yang terdapat di alam” (Yudo, 2006). 

Dapat disebutkan bahwa semua logam berat dapat 

menjadi racun yang meracuni tubuh makhluk hidup. Misalnya  

logam air raksa (Hg), kadmium (Cd), timah (Pb), dan khrom (Cr). 

Sebagian dari logam-logam berat tersebut tetap dibutuhkan oleh 

makhluk hidup dalam kadar yang sangat sedikit. Logam yang 

diperlukan tersebut dinamakan logam atau mineral esensial tubuh. 

Beberapa  nama logam-logam berat esensial adalah tembaga (Cu), 

seng (Zn), dan nikel (Ni) (Yatim dkk, 1979). 

Logam berat umumnya disebut sebagai orang logam yang 

memiliki kepadatan spesifik lebih dari 5 g/cm3 dan mempengaruhi 

lingkungan dan organisme hidup (Jarup, 2003). Logam ini klasik 

untuk mempertahankan berbagai biokimia dan fungsi fisiologis 

dalam organisme hidup ketika dalam konsentrasi yang sangat 
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rendah, namun mereka menjadi berbahaya ketika mereka melebihi 

ambang batas konsentrasi yang tertentu. Meskipun diakui bahwa 

logam berat memiliki banyak efek yang merugikan kesehatan dan 

terakhir untuk jangka waktu yang panjang, paparan logam berat 

terus dan meningkat di banyak bagian dunia. Logam berat adalah 

polutan lingkungan yang signifikan dan toksisitas mereka adalah 

masalah peningkatan signifikansi untuk alasan ekologi, evolusi, gizi 

dan lingkungan (Jaishankar et al, 2013; Nagajyoti et al, 2010). 

“Air limbah menjadi tempat paling sering ditemukan 

dalam logam berat termasuk arsenik, kadmium, kromium, 

tembaga, timah, nikel, dan seng, yang semuanya menimbulkan 

risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan” (Lambert et al., 

2000). “Berbagai sumber logam berat termasuk erosi tanah, pelapukan 

alami kerak bumi, pertambangan, limbah industri, limpasan 

perkotaan, pembuangan limbah, agen pengendalian serangga atau 

penyakit diterapkan untuk tanaman, dan banyak lainnya” (Morais et 

al., 2012). 

Tabel 1.1. Kandungan Logam Pembuangan Limbah dalam 

Penggunaan Energi Batu Bara dan Minyak di Eropa 

Tahun 1979 
 

Sumber As Cd Pb Hg 

A. Pembakaran Batu Bara (Ton/Tahun) 

1. Energy Listrik 205 6 733 86 

2. Pabrik 240 77 870 - 

3. Rumah tangga dan 

Komersial 

1 5 73 135 

B. Pembakaran minyak 

1. Industri dan rumah tangga  138 73 709 SR 

Jumlah 67 256 2835 221 

Sumber: Pacyna (1987) dalam Darmono (1995) Keterangan: 

SR = sangat rendah, tanda – berarti tak terdeteksi 
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Menurut Sutamihardja (2006), sifat logam berat yang 

dapat membahayakan lingkungan dan manusia adalah: 

a. Logam berat sulit didegradasi, sehingga cenderung akan ter- 

akumulasi pada lingkungan 

b. Logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan 

konsentrasi dapat semakin tinggi, atau dapat mengalami 

bioakumulasi dan biomagnifikasi 

c. Logam berat mudah terakumulasi pada sedimen, sehingga kon- 

sentrasi selalu lebih tinggi daripada konsentrasi logam dalam air. 

Perilaku logam berat di lingkungan, dapat dilihat pada Gambar 

1.1.  

 

Gambar 1.1. Perilaku Logam Berat di Lingkungan  

Sumber pencemaran logam berat  terbagi menjadi dua 

sumber yaitu sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami 

(Sutamihardja, 2006) cirinya : 

1. Berasal dari daerah pantai (coastal supply), yang bersumber dari 

sungai, abrasi  oleh aktivitas gelombang 

2. Berasal dari logam yang dibebaskan aktivitas gunung berapi 
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dan   logam yang  dibebaskan   proses  kimiawi. 

3. Berasal dari lingkungan daratan dan dekat pantai, termasuk 

logam yang dibawa oleh ikan dari atmosfer  berupa partikel debu. 

 Sumber buatan berupa logam-logam berat yang dibebaskan oleh proses 

industri atau kegiatan pertambangan. Beberapa jenis logam yang 

termasuk kategori logam berat sebagai berikut: Aluminium (Al), 

Antimony (Sb), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Merkuri 

(Hg), Cufrum (Cu), Ferrum (Fe), Manganese (Mn),  Molybdenum (Mo), 

Salenium (Se), Silver (Ag), Tin (Sn), Plumbum (Pb), Vanadium (V) dan 

Zinc (Zn). Logam berat seperti; Merkuri (Hg), Cadmium (Cd), 

Plumbum (Pb), Chromium (Cr), Cufrum (Cu), Cobalt (Co) sangat 

berbahaya bila kadar yang terlarut dalam tubuh manusia cukup tinggi 

atau melebihi ambang batas baku. Logam-logam berat tersebut bersifat 

sangat toksik yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

beberapa cara yaitu makanan, pernafasan dan penetrasi kulit 

(Sutamihardja, 2006). 

“Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar ber- 

bahaya karena logam berat tidak dapat dihancurkan (non 

degradable) oleh organisme hidup di lingkungan dan 

terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar 

perairan membentuk senyawa komplek bersama bahan organik 

dan anorganik secara absorbsi dan kombinasi. Biota air yang 

hidup dalam perairan yang tercemar logam berat, dapat 

mengakumulasi logam berat tersebut pada jaringan tubuhnya. 

Makin tinggi kandungan logam dalam perairan akan semakin 

tinggi pula kandungan yang terakumulasi  dalam tubuh hewan 

tersebut”  (Kar et al, 2008). 

Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar perairan. 

Keberadaan logam-logam ini sangat berbahaya, meskipun dalam 

jumlah yang kecil. Berbagai aktivitas manusia seperti penambangan 

logam, pelapisan dan pencampuran logam, industri minyak dan 

pigmen, pembuatan pestisida dan industri penyamakan kulit sangat 

berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung logam berat 

(Igwe dan Abia 2006). “Logam berat merupakan zat yang beracun 

serta umumnya bersifat karsinogenik. Oleh karena itu pengolahan 
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dan penghilangan logam berat dari perairan sangatlah diperlukan” 

(Kurniasari dkk, 2012). 

“Port de entrée (pintu masuk) logam berat bisa melalui 

makanan, air minum, atau udara. Tembaga, selenium, atau seng 

merupakan jenis logam berat yang dalam kadar tertentu 

diperlukan untuk metabolisme tubuh manusia. Namun logam ini 

dapat menjadi berbahaya pada kadar yang lebih tinggi” (Kar et al, 

2008). 

Pada tanah pertanian, pemasok logam berat berasal dari bahan 

agrokimia seperti pupuk dan pestisida, asap kendaraan bermotor, 

bahan bakar minyak, pupuk organik, buangan limbah dari 

rumah tangga, industri, dan pertambangan. (Kurniasari dkk, 

2012). 

Dari segi lingkungan yang terkena dampak dari logam 

berat adalah keasaman tanah, bahan organik, suhu, tekstur, mineral 

liat, dan kadar unsur lain. Faktor pH adalah  penting dan 

menentukan transformasi logam, dimana penurunan pH dapat 

meningkatkan ketersediaan logam berat kecuali Mo dan Se 

(Kurniasari dkk, 2012).  

Terserapnya logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) 

ke tanaman dipengaruhi oleh pH tanah  dan KTK tanah yang 

rendah. Pb dan Cd tidak akan larut ke dalam tanah jika tanah 

tidak terlalu masam. Bahan organik (BO) adalah salah satu 

komponen terpenting didalam tanah. Berperan dalam 

perkembangan struktur tanah dan mengatur perpindahan polutan 

dan bahan pencemar didalam tanah, dan berperan penting didalam 

siklus perputaran serta penyimpanan hara dan air. Senyawa humat 

juga berperan dalam membentuk ikatan kompleks dengan logam- 

logam. Adanya pembentukan kompleks mempengaruhi kereaktifan 

dan efek toksik dari logam (Taberima, 2004). 

 

B. Kejadian Logam Berat di Alam 

Terdapat tujuh macam proses geologi yang membentuk logam 
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berat. Pertama pelonggokan logam berat ialah segregasi dalam 

magma. Butiran mineral berkerapatan lebih besar mengendap 

lewat magma lumer (fluid) sewaktu kristalisasi masih berlangsung. 

Salah satu lenggokan yang terjadi secara ini ialah kronit (FeCr
2
O

4
), 

cebakan (ore) pokok Cr yang berkerapatan 4,4 g cm-3.  

Proses kedua adalahh metamorfisme singgung. Dalam 

kejadian ini larutan kimia yang sangat aktif dikandung magma 

mengubah batuan yang mengelilingi sebagai penukar 

komponen-komponen yang ada dalam batuan. Sebagai contoh, 

suatu lapisan batuan gamping diganti dengan cebakan besi yang 

terdiri atas mineral hematit (Fe
2
O

3
) dan magnesit [Fe(FeO

2
)

2
], atau 

cebakan Cu, Zn, atau Pb. 

Proses ketiga adalah pembentukan tubuh pegmatite yaitu 

lenggokan bahan berbutiran lebih kasar di dalam massa batuan 

plutonik induk yang besar berbutiran lebih halus. Tubuh pegmatite 

dapat menjalar ke dalam batuan yang mengelilingi berupa urat-urat. 

Logam berat yang ditemukan dalam pegmatit ialah Ta (tantalum), 

Nb (Niobium), U (Uranium), Th (Thorium), dan beberapa logam 

tanah langka yang lain (Arsentina, 2008). 

Proses keempat berlangung dengan pelibatan larutan 

hidrotermal. Zat logam meninggalkan magma sewaktu tahap 

terakhir kristalisasi dan diendapkan dalam rekahan batuan 

membentuk urat-urat mineral, atau dipancarkan dalam massa 

batuan yang sangat besar. Larutan hidrotermal bergerak ke atas 

menuju ke permukaan bumi. Maka terbentuk cebakan logam 

dangkal, bahkan dapat muncul sebagai endapan dari mata-air panas. 

Emas, perak dan Hg banyak ditemukan sebagai cebakan dangkal.  

Proses kelima berkenaan dengan pengaruh daya larutan 

yang bergerak ke bawah di dalam mintakat (zone) aerasi dan di 

dalam mintakat air tanah. Endapan-endapan sedikit di sana-

sini didalam mitakat aerasi terlarutkan dalam air meteoric yang 

berperkolasi, terkumpulkan dan terpekatkan dan akhirnya 

terlonggokkan di atas mintakat air tanah menjadi cebakan, karena 
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menyangkut pengayaan endapan mineral, proses ini disebut 

proses sekunder (Arsentina, 2008). 

Proses keenam yang merupakan proses sekunder oleh daya 

pengaruh air meteoric, namun berlawanan dengan proses 

kelima, membentuk longgokan secara residual. Air meteoric yang 

berinfiltrasi dan berperkolasi, atau bergerak ke samping sebagai 

aliran limpas atau resapan (seepage) memindahkan lebih banyak 

zat yang lebih mudah larut daripada zat yang mengandung 

logam.  

Proses ketujuh ialah pelonggokan secara sedimentasi lewat 

pengangkutan oleh aliran air dan gelombang. Sedimentasi dapat 

terjadi di darat atau di laut. Batuan lebih dulu mengalami 

pelapukan, bahan lapukan diangkut oleh aliran limpas masuk ke 

sungai. selanjutnya diangkut ke hilir dan sibir (fragment) 

batuan yang mengandung logam berat akan mengendap lebih 

dulu di sebelah hulu daripada yang tidak mengandung logam berat 

karena berat jenis lebih tinggi (Arsentina, 2008). 

 

C. Toksisitas Logam Berat 

Logam berat adalah bahan pencemar yang tidak dapat di- 

degradasi atau dihancurkan, sehingga akan terakumulasi di alam 

dan di dalam tubuh organisme. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi toksisitas setiap jenis logam berat, antara lain: 

bentuk senyawa, daya kelarutan logam berat di dalam cairan, 

ukuran partikel dan beberapa sifat kimia dan fisika lainnya 

(Darmono, 2001). Sutamihardja (2006) menyatakan bahwa  

mekanisme toksisitas logam berat di dalam tubuh organisme dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 

1. Logam berat dapat memblokir dan menghalangi kerja gugus 

biomolekul  esensial untuk proses-proses metabolisme; 

2. Logam berat dapat menggantikan ion-ion logam eensial yang 

terdapat dalam molekul terkait; 
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3. Logam berat dapat mengadakan modifikasi atau perubahan 

bentuk (konformasi) dari gugus aktif yang dimiliki 

biomolekul. 

Klasifikasi toksisitas dapat digolongkan menjadi (Darmono, 

2001): 

1. Berdasar durasi waktu timbulnya efek Toksisitas 

dikelompokkan menjadi : toksisitas akut sifatnya mendadak, 

waktu singkat, efeknya reversibel, serta kronis, durasi  lama, 

konstan serta terus menerus, efeknya permanen atau 

irreversibel. 

2. Berdasar tempat bahan kimia (toksikan) tersebut berefek: 

yaitu toksikan lokal (efek terjadi pada tempat aplikasi atau 

exposure, di antara toksikan dan sistem biologis) dan toksisitas 

sistemik (toksikan diabsorpsi ke dalam tubuh dan di 

distribusi melalui aliran darah dan mencapai organ di mana 

akan terjadi efek). 

3. Berdasar respons yang terjadi dan organ di mana bahan kimia 

tersebut mempunyai efek toksisitas dibedakan : hepatotoksin, 

nefrotoksin, neurotoksin, imunotoksin, teratogenik karsinogenik 

serta  allergen sensitizers atau bahan kimia/fisika yang bisa 

merangsang timbulnya reaksi alergi, karsinogenik. 

 Efek dari interaksi kimia (sinergis, potensiasi, dan antagonis) 

yang memungkinkan timbulnya efek toksik yaitu (Darmono, 2001): 

1. Sinergis apabila dua bahan kimia yang mempunyai sifat 

toksik yang sama digabungkan mempunyai efek toksik yang 

jauh lebih besar dibanding dari hasil perhitungan atau 

penjumlahan efek dari keduanya. 

2. Potensiasi apabila zat kimia tidak mempunyai efek toksik sama 

sekali namun apabila ditambahkan zat kimia lain yang 

mempunyai efek toksik maka akan meningkatkan toksisitas dari 

zat kimia kedua, 

3. Anatagonis apabila beberapa zat kimia digabungkan akan saling 

mengurangi efek toksik dari masing-masing zat kimia tersebut.  
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 Mekanisme kerja logam berat pada manusia adalah pada lokasi-
lokasi sebagai berikut (Sutamihardja, 2006): 

1. Pada Enzim 

Kerja utama logam berat adalah menghambat kerja enzim, dan 

enzim memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Kerja logam berat 

menghambat enzim biasanya terjadi akibat adanya interaksi 

logam berat dengan gugus sulfida seperti disulfida (-S-S) dan 

sulThidril (-SH) pada enzim tersebut. Gugus sulfida mampu 

mengikat logam berat yang masuk ke dalam tubuh dan terikat di 

dalam darah, karena logam berat memiliki afinitas yang tinggi 

terhadap gugus sulfida. 

Kerja enzim dapat pula dihambat melalui mekanisme 

penggusuran kofaktor logam yang penting pada enzim. Misalnya, Pb 

dapat menggantikan Zn di dalam enzim sebagai kofaktor, 

seperti enzim asam d-aminolevulinat hidratase (ALAD). 

Mekanisme lain yang dapat mengganggu kerja enzim adalah 

melalui penghambatan sinstesis enzim. Misalnya nikel (Ni) dan 

platina (Pt) dapat menghambat asam d-aminovulinat sintetase 

(ALAS), sehingga mengganggu sintesis hem, zat yang 

merupakan komponen penting untuk pembentukan hemoglobin 

dan sitokrom (Maines dan Kapres, 1997 dalam Sutamihardja, 2006). 

Proses pengaruh logam berat terhadap kerja enzim dapat dilihat 

pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2. Pengaruh Logam Berat pada Kerja Enzim 

 

2. Organel Subseluler 

Munculnya efek toksik logam berat dapat juga terjadi 

akibat adanya reaksi antara logam berat dengan komponen 

intraseluler. Untuk dapat menimbulkan efek toksik pada sel, 

maka logam berat harus masuk ke dalam sel. Logam berat yang 

mudah masuk ke dalam sel melalui membran sel adalah logam 

berat lipofilik, seperti metil merkuri. Setelah masuk ke dalam sel, 

logam berat dapat mempengaruhi berbagai organel seperti 

Retikulum Endoplasma (RE) yang mengandung berbagai enzim. 

Enzim mikrosom pada RE dapat dihambat oleh kadmium (Cd) dan 

mengacaukan struktur RE (Sutamihardja, 2006). Terdapat pula hasil 

penelitian yang menemukan bahwa kromium heksavalen (Cr 6+) 

dapat menyebabkan kematian sel (apoptosis) pada sel fibroblast  

dari  organ  paru  (Rai et al., 1981). 

Menurut Sutamihardja (2006), beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi toksisitas logam berat adalah: 

1. Tingkat dan Lamanya Pajanan 

Telah diketahui bahwa logam berat mempunyai sifat 

bioakumulatif dan biomagnifikasi. Dengan demikian, semakin 

tinggi dan lama tingkat pajanan logam berat maka akan semakin 

tinggi pula konsentrasi logam berat di tubuh organisme 

termasuk manusia dan efek toksiknya  akan semakin besar. 

2. Bentuk Kimia 

Bentuk kimia logam berat dapat mempengaruhi toksisitas 

logam berat tersebut. Sebagai contoh merkuri dalam bentuk 

HgCl
2 
lebih toksik daripada dalam bentuk merkuro (HgCl). 

Ini disebabkan bentuk divalen lebih mudah larut daripada 

bentuk monovalen. Selain itu, bentuk HgCl
2 
lebih cepat dan 

mudah diabsorpsi sehingga toksisitasnya lebih tinggi. Merkuri 

anorganik seperti HgCl dan HgCl2 dikenal sebagai toksikan 

ginjal, sedangkan merkuri organik seperti metil merkuri dan  
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dikenal bersifat toksik terhadap susunan syaraf pusat. 

3. Kompleks Protein Logam Berat 

Beberapa logam berat dapat berikatan dengan protein 

karena sifat afinitas yang tinggi terhadap gugus S. Protein 

dan mengandung asam amino yang memiliki gugus S 

seperti methionine (met) dan cysteine (cys), sehingga mudah 

berikatan dengan logam berat. Sebagai contoh logam berat 

yang membentuk kompleks protein logam adalah yang 

dibentuk oleh timbal, bismut dan merkuri-selenium. Besi 

(Fe) dapat bergabung dengan protein untuk membentuk 

feritin yang bersifat larut dalam air, atau hemosideren yang 

tidak dapat larut dalam air. Kadmium (Cd) dan beberapa 

logam air, misalnya tembaga (Cu) dan seng (Zn) dapat 

bergabung dengan metalotionein, yaitu suatu protein yang 

memiliki berat molekul rendah. Kompleks Cd tidak terlalu 

toksik bila dibandingkan dengan Cd2+, tetapi di dalam sel 

tubulus ginjal, kompleks Cd metalotionein akan 

melepaskan Cd2+ dan menimbulkan efek toksik. Contoh 

kompleks protein logam berat dapat dilihat pada  Gambar 1.3. 
 

Gambar 1.3. Kompleks Protein Logam Berat 
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4. Faktor Penjamu 

Faktor penjamu (host) seperti umur, jenis kelamin, ras, 

kondisi fisiologis dan anatomi tubuh, yang dapat mempengaruhi 

toksisitas logam berat di dalam tubuh manusia. Anak kecil 

cenderung lebih rentan terhadap efek toksik logam berat 

dibandingkan orang dewasa karena anak kecil lebih peka dan 

tingkat penyerapan di dalam saluran pencernaannya juga 

lebih besar. Kondisi fisiologis seperti kehamilan juga 

mempengaruhi toksisitas logam berat. Logam berat tertentu 

seperti timbal (Pb) dan merkuri (Hg), dapat masuk ke dalam 

plasenta dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

janin. 

D. Peraturan dan Perundang-undangan Logam Berat 

1. Keputusan Menteri LH no. 51 tahun 1995 tentang baku mutu 

limbah cair industri  

o Limbah dengan temperatur 38°C: Arsen: 0,1 mg/L dan 

Kadmium: 0,05 mg/L  

o Limbah dengan temperatur 40°C: Arsen: 0,5 mg/L; 

Kadmium: 0,1 mg/L. 

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03 tahun 2010 : 

Kadmium: 0,1 mg/L.  

3. Surat keputusan Gubernur Jawa Timur No. 45 tahun 2002 

melalui PERMENKES RI no. 492 tahun 2010 tentang 

persyaratan kualitas air minum layak dikonsumsi : 

o Arsen: 0,01 mg/L  

o Kadmium: 0,003 mg/L 

4. Peraturan Pemerintah no.18 tahun 1999 dan yang terbaru PP 

no 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan 

beracun : Limbah arsen dan kadmium dikategorikan limbah B3.  

E. Batas Maksimum Logam Berat dalam Pangan 

Persyaratan logam berat dalam pangan sebagai berikut (Titin, 
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2010): 

a. Produk pangan yang di produksi, diimpor dan diedarkan di 

wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu dan gizi pangan termasuk persyaratan batas maksimum 

cemaran logam berat. 

b. Jenis cemaran logam berat dalam pangan adalah arsen (As), 

cadmium (Cd), merkuri (Hg), timah (Sn) dan timbal (Pb). 

c. Cemaran logam berat telah dikaji keamanannya. 

d. Batas maksimum logam berat pada pangan dihitung sebagai 

total kandungan masing-masing logam berat. 

e. Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan tercantum 

dalam tabel 1.2 sampai dengan 1.6 
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Tabel 1.2 Batas maksmimum cemaran arsen (As) dalam pangan 
 

No. kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

01.0 Produk-produk susu dan 

analognya, kecuali yang 

termasuk kategori 02.0 

 

Susu dan hasil olahannya 0,1 mg/kg 

(dihitung 

terhadap produk 

siap konsumsi) 

Es krim 0,5 mg/kg 

02.0 Lemak, minyak dan emulsi 

minyak 

 

Lemak dan minyak nabati 0,1 mg/kg 

Lemak dan minyak hewani 0,1 mg/kg 

Mentega 0,1 mg/kg 

Margarin 0,1 mg/kg 

Minarin 0,1 mg/kg 
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No. kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

03.0 Es untuk dimakan termasuk 

sherbet dan sorbet 

 

Es lilin 0,5 mg/kg 

Buah dan sayur (termasuk 

jamur, umbi, kacang) 

 

Acar buah 1,0 mg/kg 

Acar sayuran 1,0 mg/kg 

Selai dan sejenisnya 1,0 mg/kg 

Tomat dan hasil olahannya 1,0 mg/kg 

05.0 Kembang gula/permen dan 

coklat 

 

Coklat bubuk 1,0 mg/kg 

06.0 Daging dan produk daging  

Daging dan hasil olahannya 0,5 mg/kg 

Jeroan 1,0 mg/kg 

Edible gelatin 2,0 mg/kg 

07.0 Ikan dan produk perikanan  

Ikan dan hasil olahannya 1,0 mg/kg 

Kekerangan moluska dan 

teripang 

1,0 mg/kg 

Udang dan krustasea 1,0 mg/kg 

08.0 Telur dan produk-produk 

telur 

 

Telur dan produk-produk 

telur 

0,5 mg/kg 

09.0 Pemanis termasuk madu  

Gula pasir, glukosa 1,0 mg/kg 

Fruktosa 1,0 mg/kg 

Madu 1,0 mg/kg 



Pengertian Logam Berat 21 
 

No. kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

10.0 Garam, rempah, sup, saus, 

salad, produk protein 

 

Garam 0,1 mg/kg 

Rempah/bumbu 0,1 mg/kg 

Sup dan kaldu 0,5 mg/kg 

Kecap 0,5 mg/kg 

Ragi 2,0 mg/kg 

Sumber: Titin, 2010. 

Tabel 1.3 Batas maksimum cemaran Cadmium (Cd) dalam pangan 
 

No. Kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

04.0 Buah dan sayur (termasuk 

jamur, umbi, kacang) 

 

Buah dan sayur (termasuk 

jamur, umbi, kacang) 

0,2 mg/kg 

05.0 Kembang gula/permen  

Coklat dan produk kakao 0,5 mg/kg 

06.0 Serealia dan produk serealia 

yang merupakan produk 

turunan dari biji serealia, 

akar dan umbi, kacang dan 

empelur (bagian dalam batang 

tanaman) 

 

 Serealia tanpa dedak dan 

lembaga selain biji gandum 

dan beras 

0,1 mg/kg 

 Beras dan tepung beras 0,4 mg/kg 
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No. Kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

 Dedak, lembaga dan biji 

gandum 

0,2 mg/kg 

08.0 Daging dan produk daging  

Daging dan hasil olahannya 0,3 mg/kg 

Jeroan 0,5 mg/kg 

09.0 Ikan dan produk perikanan 

termasuk moluska, krustase 

dan ekinodermata serta amfibi 

dan reptile 

 

Ikan dan hasil olahannya 0,1 mg/kg 

Ikan predator misalnya cucut, 

tuna, marlin dan lain-lain 

0,5 mg/kg 

Kekerangan moluska dan 

teripang 

1,0 mg/kg 

Udang dan krustasea lainnya 1,0 mg/kg 

12.0 Garam rempah, sup, saus, 

salad, produk protein 

 

Garam 0,5 mg/kg 

Sumber: Titin, 2010. 

 
Tabel 1.4 Batas maksimum cemaran Merkuri (Hg) dalam pangan 

 

No. Kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

01.0 Produk-produk susu dan 

analognya, kecuali yang 

termasuk kategori 02.0 
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No. Kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

 Susu dan hasil olahannya 0,03 mg/ 

kg (dihitung 

terhadap 

produk siap 

konsumsi) 

02.0 Lemak, minyak dan emulsi 

minyak 

 

Margarin 0,03 mg/kg 

Mentega 0,03 mg/kg 

Minyak nabati yang 

dimurnikan 

0,05 mg/kg 

04.0 Buah dan sayur (termasuk 

jamur, umbi, kacang termasuk 

kacang kedelai dan lidah 

buaya), rumput laut dan biji- 

bijian 

 

Tomat dan hasil olahannya 0,03 mg/kg 

05.0 Kembang gula/permen  

Coklat bubuk 0,03 mg/kg 

06.0 Serealia dan produk serealia 

yang merupakan produk 

turunan dari biji serealia, 

akar dan umbi, kacang dan 

empelur (bagian dalam batang 

tanaman) 

 

Tepung dan hasil olahannya 0,05 mg/kg 

07.0 Produk bakeri  

Produk bakeri 0,05 mg/kg 
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No. Kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

08.0 Produk daging  

Daging dan hasil olahannya 0,03 mg/kg 

09.0 Ikan dan produk perikanan 

termasuk moluska, krustase 

dan lain-lain 

 

Ikan dan hasil olahnnya 0,05 mg/kg 

Ikan predator 1,0 mg/kg 

Kekerangan dan moluska 1,0 mg/kg 
 

Tabel 1.5. Batas maksimum cemaran Timah (Sn) dalam pangan 
 

No. kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

08.0 Daging dan produk daging  

Daging dan hasil olahannya 

dalam kaleng 

200,0 mg/kg 

13.0 Produk pangan untuk 

keperluan gizi khusus 

 

MP ASI bubuk instan 152 mg/kg 

MP ASI biskuit 40 mg/kg 

MP ASI siap masak 152 mg/kg 

MP ASI siap santap 40 mg/kg 

14.0 Minuman tidak termasuk 

produk susu 

 

Minuman dalam kemasan 

kaleng 

150,0 mg/kg 

Sumber: Titin, 2010. 

 

Tabel 1.6. Batas maksimum cemaran Timbal (Pb) dalam pangan 
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No. kategori 

pangan 
Kategori pangan 

Batas 

maksimum 

01.0 Produk-produk susu dan 

analognya 

 

Produk susu 0,02 mg/kg 

02.0 Lemak, minyak dan emulsi 

minyak 

 

Lemak dan minyak nabati 0,1 mg/kg 

Lemak dan minyak hewani 0,1 mg/kg 

Mentega 0,1 mg/kg 

Margarin 0,1 mg/kg 

Minarin 0,1 mg/kg 

04.0 Buah dan sayur  

Buah dan sayur hasil 

olahannya 

0,5 mg/kg 

Pasta tomat 1,0 mg/kg 

05.0 Kembang gula/permen atau 

coklat 

 

Kembang gula/ permen atau 

coklat 

1.0 mg/kg 

07.0 Produk bakteri  

Produk bakteri 0,5 mg/kg 

Sumber: Titin, 2010. 
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BAB II 

JENIS – JENIS LOGAM BERAT 

 

 
ADA 35 logam yang menjadi perhatian bagi kita karena paparan 

perumahan atau pekerjaan, dari yang 23 adalah logam berat: 

antimon, arsenik, bismuth, kadmium, cerium, kromium, kobalt, 

tembaga, gallium, emas, besi, timah, mangan, merkuri, nikel, 

platinum, perak, telurium, thallium, timah, uranium, vanadium, 

dan seng (Mosby et al. 1996). Logam berat biasanya ditemukan di 

lingkungan. Dalam jumlah kecil mereka diwajibkan untuk menjaga 

kesehatan yang baik tetapi dalam jumlah yang lebih besar mereka 

dapat menjadi beracun atau berbahaya (Jarup, 2003). 

“Toksisitas logam berat dapat menurunkan tingkat energi 

dan merusak fungsi otak, paru-paru, ginjal, liver, komposisi darah 

dan organ penting lainnya. Paparan jangka panjang dapat 

menyebabkan secara bertahap maju proses degeneratif fisik, otot, 

dan saraf yang meniru penyakit seperti multiple sclerosis, 

penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer dan distrofi otot. 

Diulang paparan jangka panjang dari beberapa logam dan 

senyawa mereka bahkan dapat menyebabkan kanker” (Jarup, 

2003). 

Tingkat toksisitas dari beberapa logam berat dapat tepat di atas 

konsentrasi latar belakang yang hadir secara alami di lingkungan. 

Pengetahuan maka menyeluruh logam berat agak penting karena 

mengizinkan untuk memberikan langkah-langkah defensif yang 

tepat terhadap kontak yang berlebihan (Ferner, 2001). 
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A. Arsenik (As) 

Arsen merupakan satu unsur paling beracun dan dijumpai dalam 

tanah, air dan udara. Secara alami arsen dihasilkan dari letusan 

gunung vukanik yang dapat melepaskan sekitar 3000 ton setiap 

tahun. Meskipun demikian aktivitas manusialah yang diduga 

bertanggung jawab atas pelepasan arsen lebih dari 80.000 ton tiap 

tahun karena pembakaran bahan bakar dari fosil dan berbagai 

kegiatan industri. Arsen banyak ditemukan di dalam air tanah, 

terbagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk tereduksi, ter- bentuk 

dalam kondisi anaerobik, sering disebut arsenit. Arsenat  adalah 

bentuk teroksidasi yang terjadi pada kondisi aerobik,  (Titin, 

2010). 

Kontaminasi arsenik telah terjadi sebagai akibat dari kedua 

proses geologi alam dan kegiatan manusia. Sumber antropogenik 

arsenik termasuk manusia kegiatan seperti penambangan dan 

pengolahan bijih. Proses peleburan, baik kuno dan yang baru-baru, 

dapat melepaskan jenis sumber dapat mempengaruhi kualitas air 

permukaan melalui tanah ejeksi dan limpasan. Cara lain kontaminasi 

air tanah adalah melalui sumber geologi seperti mineral arsenik. 

Jenis ketiga sumber yang sedimen dan meta-sedimen tidur batuan 

(Smedley & Kinniburgh, 2002). 

“Sebagian besar cat, pewarna, sabun, logam, semi-

konduktor dan obat-obatan mengandung arsenik. Pestisida 

tertentu, pupuk dan operasi makanan hewan juga melepaskan 

arsenik ke lingkungan dalam jumlah yang lebih tinggi. Bentuk-

bentukan organik arsenik seperti arsenit dan arsenat yang 

ditemukan lebih berbahaya bagi kesehatan manusia. Mereka 

sangat karsinogenik dan dapat me- nyebabkan kanker paru-

paru, hati, kandung kemih dan kulit. Manusia yang terkena 

arsenik dengan udara, makanan dan air. Minum air yang 

terkontaminasi dengan arsenik adalah salah satu penyebab utama 

keracunan arsenik di lebih dari 30 negara di dunia” (Chowdhury 

et al.,2000). 
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Jika tingkat arsenik dalam air tanah adalah 10-100 kali nilai 

yang diberikan dalam pedoman WHO untuk air (10 mg/L) minum, 

dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia (Hoque et al.,2011). 

Air dapat terkontaminasi melalui bahan kimia arsenik benar dijual, 

pestisida arsenik atau deposit mineral alami. Toksisitas arsenik 

dapat berupa toksisitas arsenik akut atau kronis dan kronis disebut 

sebagai arsenikosis. Sebagian besar laporan toksisitas arsenik kronis 

pada pria fokus pada manifestasi kulit karena kekhususan dalam 

diagnosis. Pigmentasi dan keratosis adalah lesi kulit tertentu yang 

menunjukkan toksisitas arsenik kronis (Martin & Griswold,  2009). 

Tingkat yang lebih rendah dari paparan arsenik dapat menye- 

babkan mual dan muntah, mengurangi produksi eritrosit dan 

leukosit, detak jantung tidak normal, menusuk sensasi di tangan 

dan kaki, dan kerusakan pembuluh darah. Paparan jangka panjang 

dapat menyebabkan pembentukan lesi kulit, kanker internal, 

masalah neurologis, penyakit paru, penyakit pembuluh darah 

perifer, hipertensi dan penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus 

(Smith et al., 2000). Hasil arsenikosis kronis di banyak perubahan 

ireversibel pada organ vital dan tingkat kematian lebih tinggi. 

Terlepas dari besarnya toksisitas berpotensi mematikan ini, tidak 

ada pengobatan yang efektif untuk penyakit ini (Mazumder, 

2008).Merkuri (Hg) 

Air raksa atau merkuri (Hg) adalah logam yang ada secara alami, 

merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud 

cair. Logam murni berwarna keperakan/putih keabu-abuan, cairan 

tak berbau, dan mengkilap. Bila dipanaskan sampai suhu 3570C, 

Hg akan menguap. Walaupun Hg hanya terdapat dalam 

konsentrasi 0,08 mg/kg kerak bumi, logam ini banyak tertimbun di 

daerah pertambangan. Merkuri dianggap logam berat paling 

beracun di lingkungan. Keracunan merkuri disebut sebagai 

acrodynia atau penyakit pink. Merkuri dilepaskan ke 

lingkungan oleh kegiatan  industri seperti farmasi, kertas dan 

pengawet pulp, industri pertanian, dan klorin serta industri 

produksi soda kaustik (Morais et al.,2012). Merkuri memiliki 
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kemampuan untuk menggabungkan dengan unsur-unsur lain 

dan membentuk merkuri organik dan anorganik. Paparan 

peningkatan kadar logam, merkuri organik dan anorganik dapat 

merusak otak, ginjal dan janin yang sedang berkembang (Alina 

et al.,2012). 

Merkuri hadir di sebagian besar makanan dan minuman di 

kisaran < 1 sampai 50 mg/kg. Dalam makanan laut sering terlihat 

di tingkat yang lebih tinggi. Merkuri organik dapat dengan mudah 

menyerap seluruh biomembranes dan karena mereka lipofilik di 

alam, merkuri hadir dalam konsentrasi yang lebih tinggi di sebagian 

besar spesies ikan berlemak dan dalam hati ikan ramping (Reilly, 

2007). 

“Mikro-organisme mengkonversi hadir merkuri di dalam tanah 

dan air menjadi metil merkuri, racun yang dapat terakumulasi 

dengan usia ikan dan dengan meningkatnya tingkat tropik. EPA 

telah menyatakan merkuri klorida dan metil merkuri menjadi 

sangat karsinogenik. Sistem saraf sangat sensitif terhadap semua 

jenis merkuri. Peningkatan paparan merkuri dapat mengubah 

fungsi otak dan menyebabkan rasa malu, tremor, masalah memori, 

mudah marah, dan perubahan dalam penglihatan atau pendengaran” 

(Martin & Griswold, 2009). 

Paparan uap merkuri logam pada yang lebih tinggi tingkat untuk 

jangka waktu yang lebih singkat dapat menyebabkan kerusakan paru- 

paru, muntah, diare, mual, ruam kulit, peningkatan jantung denyut 

atau tekanan darah. Gejala keracunan merkuri organik termasuk 

depresi, masalah memori, tremor, kelelahan, sakit kepala, rambut 

rontok, dll. Sejak gejala ini umum juga dalam kondisi lain, mungkin 

sulit untuk mendiagnosa kasus tersebut (Martin & Griswold, 

2009). Karena efek kesehatan kelebihan yang berhubungan dengan 

paparan merkuri, standar hadir untuk air minum telah ditetapkan 

pada tingkat yang lebih rendah dari 0,002 mg/L dan 0,001 mg/L 

dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO, 2004).  
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B. Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah produk sampingan dari produksi seng. Tanah 

dan batuan, termasuk batu bara dan mineral pupuk, mengandung 

beberapa jumlah kadmium. Kadmium memiliki banyak aplikasi, 

misalnya dalam baterai, pigmen, plastik dan coating logam dan 

secara luas digunakan dalam elektroplating (Martin & Griswold, 

2009). Kadmium dan senyawanya diklasifikasikan sebagai 

karsinogen bagi manusia oleh Badan Internasional untuk Penelitian 

Kanker (Henson & Chedrese, 2004). 

Kadmium dilepaskan ke lingkungan melalui kegiatan alam 

seperti letusan gunung berapi, pelapukan, transportasi sungai 

dan beberapa aktivitas manusia seperti pertambangan, peleburan, 

merokok tembakau, pembakaran limbah, dan pembuatan pupuk. 

Meskipun emisi kadmium telah terasa berkurang di negara- 

negara yang paling maju, itu adalah sumber tersisa ketakutan bagi 

para pekerja dan orang-orang tinggal yang di daerah tercemar. 

Kadmium dapat menyebabkan intoksikasi baik yang akut dan 

kronis (Chakraborty et al.,2013). 

Kadmium sangat beracun ke ginjal dan terakumulasi dalam sel 

tubulus proksimal dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Kadmium 

dapat menyebabkan mineralisasi tulang baik melalui kerusakan 

tulang atau gangguan fungsi ginjal. Studi pada manusia dan hewan 

telah menunjukkan bahwa osteoporosis (kerusakan tulang) adalah 

efek penting dari paparan kadmium bersama dengan gangguan 

dalam metabolisme kalsium, pembentukan batu ginjal dan 

hiperkalsiuria (Arao, 2006). Menghirup tingkat yang lebih tinggi 

kadmium dapat menyebabkan kerusakan parah pada paru-paru. 

Jika kadmium yang tertelan dalam jumlah yang lebih tinggi,  dapat 

menyebabkan iritasi lambung dan mengakibatkan muntah dan 

diare. Pada waktu pemaparan yang sangat lama pada konsentrasi 

yang lebih rendah, dapat menjadi disimpan di ginjal dan akhirnya 
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menyebabkan penyakit ginjal, tulang rapuh dan kerusakan paru- 

paru (Bernard, 2008). 

“Kadmium dan senyawanya sangat larut dalam air dibandingkan 

dengan logam lain. Bioavailabilitas mereka sangat tinggi dan 

karena itu cenderung bioakumulasi. Paparan jangka panjang untuk 

kadmium dapat mengakibatkan perubahan morphopathological 

pada ginjal. Perokok lebih rentan untuk keracunan kadmium 

dibandingkan non-perokok. Tembakau adalah sumber utama pe- 

nyerapan kadmium pada perokok seperti tembakau. Non-perokok 

terkena kadmium melalui makanan dan beberapa jalur lainnya. 

Namun kadmium penyerapan melalui jalur lain jauh lebih rendah” 

(Mudgal et al.,2010). 

Kadmium berinteraksi melalui nutrisi yang menyebabkan efek 

toksisitas. Analisis eksperimental pada hewan telah menunjukkan 

bahwa 50% dari kadmium akan diserap di paru-paru dan sisanya 

dalam saluran pencernaan. Selama kehamilan manusia jika 

paparan kadmium yang tinggi maka bayi akan lahir prematur dan 

mengurangi berat badan lahir bayi (Henson & Chedrese, 2004). 

C. Chromium (Cr) 

“Chromium hadir dalam batuan, tanah, hewan dan tumbuhan. 

Senyawa chromium sangat banyak terdapat dalam sedimen air. 

Chromium dapat terjadi di banyak negara yang berbeda seperti 

divalen, empat valent, lima valent dan negara heksavalent. Cr (VI) 

dan Cr (III) adalah bentuk paling stabil dan paparannya ke manusia 

lebih tinggi” (Zhitkovich, 2005). 

Senyawa chromium (VI), seperti kalsium kromat, kromat seng, 

strontium kromat dan kromat memimpin, sangat beracun dan 

karsinogenik di alam. Kromium (III), di sisi lain, adalah suplemen 

gizi yang penting bagi hewan dan manusia dan memiliki peran 

penting dalam metabolisme glukosa. Penyerapan senyawa chromium 

heksavalen melalui saluran udara dan saluran pencernaan lebih cepat 

daripada senyawa chromium trivalen. Sumber pekerjaan kromium 

termasuk pelapis logam pelindung, paduan logam, pita magnetik, 
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pigmen cat, karet, semen, kertas, pengawet kayu, penyamakan kulit 

dan logam plating (Martin & Griswold, 2009). 

Pencemaran kromium berasal dari buangan industri-industri 

pelapisan krom, pabrik tekstil, pabrik cat, penyamakan kulit, 

pabrik tinta dan pengilangan minyak. Hal tersebut berasal dari 

natrium kromat dan natrium dikromat yang merupakan spesies 

krom (VI) bersifat toksik sebagai bahan pokok untuk 

memproduksi bahan kimia krom, seperti bahan pewarna krom, 

garam-garam krom yang dipergunakan penyamakan kulit, 

pengawetan kayu, bahan anti korosif pada peralatan otomotif, ketel 

dan pengeboran minyak. Keterangan ini menunjukkan perlu adanya 

upaya mengurangi sifat tokisisitas krom (VI) tersebut dengan cara 

mengadsorpsi atau mendegradasinya. Beberapa literatur hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sifat toksik logam berat krom (VI) 

jauh lebih toksik dibandingkan krom (III). Dalam SK Menteri 

Negara LH yang bernomor Kep 03/MENKLH/11/1991 disebutkan 

bahwa kadar maksimum krom total yang diperbolehkan dalam 

perairan adalah 0,1 ppm sedang kadar krom (VI) 0,05 ppm. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam jumlah yang lebih sedikit keberadaan 

krom (VI) telah dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan. 

Khan et al, 2004 melaporkan bahwa rokok mengandung 390 g/ 

kg dari Cr, tapi belum ada laporan yang signifikan diterbitkan pada 

jumlah chromium dihirup melalui rokok. Ketika kulit rusak terjadi 

kontak dengan semua jenis senyawa chromium, sebuah lubang 

dalam penetrasi akan terbentuk. Paparan jumlah yang lebih tinggi 

dari senyawa kromium pada manusia dapat menyebabkan 

penghambatan eritrosit glutathione reduktase, yang pada 

gilirannya menurunkan kapasitas untuk mengurangi 

methemoglobin dengan hemoglobin (Koutras et al, 1965;.Schlatter 

& Kissling, 1973). 
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Hasil yang diperoleh dari berbagai in vitro dan invivo percobaan 

telah menunjukkan bahwa senyawa kromat dapat menyebabkan 

kerusakan DNA dalam berbagai cara dan dapat menyebabkan 

pembentukan adduct DNA, penyimpangan kromosom, pertukaran 

kromatit, perubahan dalam replikasi dan transkripsi dari DNA (O ‘ 

Brien etal, Matsumoto et2001). 

D. Aluminium (Al) 

Rute utama dari konsumsi aluminium oleh manusia adalah 

dengan menghirup, menelan dan dermal kontak dan sumber 

paparan minum air, makanan, minuman, dan aluminium yang 

mengandung obat. Aluminium secara alami ada dalam makanan. 

Aluminium dan senyawanya buruk diserap pada manusia, meskipun 

tingkat di mana mereka bisa diserap belum jelas dipelajari. Gejala 

yang menunjukkan adanya jumlah yang lebih tinggi dari aluminium 

dalam tubuh manusia adalah mual, sariawan, bisul kulit, ruam kulit, 

muntah, diare dan nyeri rematik. Gejala-gejala ini telah Namun 

dilaporkan menjadi ringan dan singkat hidup (Clayton, 1989). 

“Paparan Aluminium mungkin merupakan faktor risiko 

untuk timbulnya penyakit Alzheimer (AD) pada manusia, sebagai 

hipotesis oleh WHO, 1997. Dermatitis kontak dan dermatitis 

iritan terlihat pada orang yang terkena aluminium di tempat kerja 

mereka. Aluminium menunjukkan efek buruk pada sistem saraf dan 

menyebabkan hilangnya memori, masalah dengan keseimbangan 

dan hilangnya koordinasi” (Krewski et al.,2009). 

Orang yang menderita penyakit ginjal merasa sulit untuk 

menghilangkan aluminium dari tubuh, menyebabkan akumulasi 

aluminium dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan tulang dan 

otak. Beberapa faktor yang mungkin akan menjadi alasan untuk 

pengembangan toksisitas aluminium hidup di lingkungan ber- 

debu, nutrisi intravena jangka panjang, fungsi ginjal berkurang, 

hemodialisis, minum atau menelan zat-zat yang tinggi kandungan 
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aluminium, bekerja di lingkungan yang berisi tingkat tinggi 

aluminium (Rozak, 2007). 

Pasien yang menjalani dialisis ginjal mungkin bisa terkena hadir 

aluminium di dialisat yang terkontaminasi dan pengikat fosfat. 

Tingkat yang lebih tinggi dari paparan aluminium dapat mengubah 

evolusi hiperparatiroidisme sekunder, yang mengarah ke penyakit 

lain seperti penyakit tulang adinamik aluminium-diinduksi dan 

osteomalacia aluminium yang disebabkan, baik yang ditandai 

dengan remodeling murah tulang. Beberapa komplikasi lain yang 

terkait dengan toksisitas aluminium masalah paru-paru, anemia, 

gangguan penyerapan zat besi, masalah sistem saraf, dll (Andia, 

1996). 

E. Besi (Fe) 

Besi atau ferrum (Fe) adalah logam transisi paling 

melimpah di kerak bumi. Aspek biologisnya adalah nutrisi 

paling penting bagi makhluk hidup karena merupakan kofaktor 

bagi banyak protein penting dan enzim. Reaksi yang dimediasi 

besi mendukung sebagian besar organisme aerobik dalam proses 

respirasi mereka. Jika tidak terlindung dengan baik, ia dapat 

mengkatalisis reaksi yang melibatkan pembentukan radikal 

yang dapat merusak biomolekul, sel, jaringan dan seluruh 

organisme. Keracunan besi selalu menjadi topik yang menarik 

terutama untuk dokter spesialis anak. Anak-anak sangat rentan 

terhadap keracunan besi karena mereka terkena maksimal produk 

iron containing (Albretsen, 2006). 

Iron toksikosis terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama 

yang terjadi setelah 6 jam dari overdosis besi ditandai dengan efek 

gastrointestinal seperti gastro intestinal perdarahan, muntah dan 

diare (Osweiler et al., 1985). Tahap kedua berlangsung dalam waktu 

6 sampai 24 jam dari overdosis dan dianggap sebagai periode laten, 

periode pemulihan medis jelas. Tahap ketiga terjadi antara 12-96 

jam setelah timbulnya gejala klinis tertentu. Tahap ini ditandai 

dengan guncangan, hipotensi, lesu, takikardia, nekrosis hati, 
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asidosis metabolik dan kadang-kadang kematian. Tahap keempat 

terjadi dalam 2-6 minggu overdosis besi. Tahap ini ditandai dengan 

pembentukan ulserasi gastrointestinal dan pengembangan striktur. 

Penyerapan zat besi berlebih merupakan masalah serius di negara- 

negara maju dan makan daging dan meningkatkan risiko kanker. 

Pekerja yang sangat terpapar asbes yang berisi hampir 30% (Hillman, 

2001). 

F. Timbal (Pb) 

Timbal tersebar di alam dalam jumlah yang sangat sedikit. 

Penyebaran logam ini diseluruh lapisan bumi hanya sekitar 0,0002% 

dari kerak bumi (Palar, 2008). Timbal dapat berbentuk logam 

murni maupun senyawa inorganik dan organik. Dalam bentuk 

apapun logam ini memiliki dampak toksisitas yang sama bagi 

makhluk hidup (Darmono, 2001). 

Timbal sifatnya lunak dan berwarna cokelat kehitaman, serta 

mudah dimurnikan dari pertambangan. Senyawa ini banyak 

ditemukan dalam pertambangan seluruh dunia (Titin, 2010). 

Logam ini bertitik lebur rendah, mudah dibentuk, mempunyai 

sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi 

logam untuk mencegah perkaratan. Bila dicampur dengan logam 

lain, membentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam 

murninya, mempunyai kepadatan melebihi logam lain 

(Darmono, 1995). 

“Kegiatan manusia seperti pertambangan, manufaktur dan 

pembakaran bahan bakar fosil telah mengakibatkan akumulasi 

timbal dan senyawanya di lingkungan, termasuk udara, air dan 

tanah. Timbal digunakan untuk produksi baterai, kosmetik, produk 

logam seperti amunisi, solder dan pipa, dll” (Martin & 

Griswold, 2009). 

Menurut Palar (1973) berdasarkan sifat toksik dari Pb mem- 

berikan efek klinis, seperti : 

1. pada saluran cerna terjadi kolik usus disertai konstipasi berat 

pada sistem hematopoitik menghambat aktivitas enzim ä-
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aminolevulenat dehidratase (ALAD) dalam eritroblas sumsum 

tulang dan eritrosit, sehingga memperpendek umur sel darah 

merah 

2. efek pada sistem syaraf (organ yang paling sensitif), keracunan Pb 

dapat mengakibatkan epilepsi, halusinasi, dilerium, dan 

kerusakan otak besar 

3. pada ginjal dan urinaria terjadinya kerusakan ginjal oleh adanya 

gagal ginjal 

4. pada sistem reproduksi terjadi penurunan kemampuan re- 

produksi 

5. pada jantung pada anak-anak ditemukan ketidaknormalan 

fungsi jantung 

6. pada sistem indokrin mengakibatkan kekurangan iodium. 

 

Gambar 2.1 Alur pajanan Pb dalam Lingkungan 

Timbal sangat beracun dan karenanya penggunaannya dalam 

berbagai produk, seperti cat, bensin, dll,telah sangat berkurang 
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saat ini. Sumber utama paparan timbal adalah cat memimpin 

berbasis, bensin, kosmetik, mainan, debu rumah tangga, tanah yang 

terkontaminasi, emisi industri (Gerhardsson et al.,2002). Keracunan 

timbal yang disebabkan oleh pekerjaan dapat terjadi dalam industri 

baterai, cat, percetakan, pembuatan tembikar, dan proses peleburan 

timbal (Wong et al., 2003). 

Paparan timbal dapat terjadi selama proses pembuatan tangki, 

pemasangan pipa, dan peralatan lain yang membawa gas dan 

cairan yang bersifat korosif superkonduktor, teknologi serat optik, 

selama magnetic resonance imaging (MRI) obat-obatan nuclear. 

Tanpa disadari, timbal dapat mengontaminasi tubuh melalui udara 

tercemar, timbal yang terhirup, berkontak dengan kulit, makanan 

dan minuman yang tercemar, serta benda-benda mengandung 

timbal yang tertelan (Kadirvelu et al, 2001).  

Efek keracunan timbal secara akut dan subakut sangat khas, 

berkaitan dengan paparan dosis yang relatif tinggi, waktu 

paparan yang relatif singkat, baik dalam hitungan hari atau bulan. 

Efek keracunan timbal secara akut juga dapat terjadi secara 

dramatis, kematian yang tiba-tiba, kram perut yang parah, anemia, 

perubahan perilaku, dan kehilangan nafsu makan. Pada kejadian 

keracunan timbal, tidak semua efek yang telah dipaparkan muncul 

secara lengkap, tetapi hanya sebagian efek saja yang teramati dengan 

jelas (Markowitz, 2000). 

Efek keracunan timbal kronis terjadi sebagai akibat paparan 

timbal yang terakumulasi pada kurun waktu bulanan hingga 

tahunan. Efek keracunan timbal kronis biasanya menimbulkan 

gejala yang tidak spesifik pada hampir semua sistem tubuh. Efek 

negative keracunan timbal kronis pada manusia terdiri atas 

penurunan libido dan kesuburan (jantan dan betina), keguguran 

dan kelahiran prematur, 
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masalah kecerdasan, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, lebih 

agresif, serta gangguan fungsi ginjal. 

Keracunan timbal dianggap penyakit klasik dan tanda-tanda 

yang terlihat pada anak-anak dan orang dewasa terutama yang 

berkaitan dengan sistem saraf pusat dan saluran pencernaan 

(Markowitz, 2000). Keracunan timbal juga dapat terjadi dari air 

minum. Pipa yang membawa air dapat terbuat dari timah dan 

senyawanya yang dapat mencemari air (Brochin et al.,2008). 

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), timbal dianggap 

karsinogen.Timbal memiliki efek besar pada bagian tubuh yang 

berbeda. Distribusi memimpin dalam tubuh awalnya tergantung 

pada aliran darah ke berbagai jaringan dan hampir 95% dari timah 

diendapkan dalam bentuk fosfat tidak larut dalam tulang skeletal 

(Papanikolaou, 2005). 

Toksisitas timbal, juga disebut keracunan timbal, dapat berupa 

akut atau kronis. Akut dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, 

sakitkepala, hipertensi, nyeri perut, gangguanfungsi ginjal, kelelahan, 

sulit tidur, arthritis, halusinasi dan vertigo. Akut terutama terjadi 

di tempat kerja dan di industri manufaktur yang menggunakan 

timbal. Paparan kronis timbal dapat menyebabkan keterbelakangan 

mental, cacat lahir, psikosis, autisme, alergi, disleksia, penurunan 

berat badan, hiperaktif, kelumpuhan, kelemahan otot, kerusakan 

otak, kerusakan ginjal dan bahkan dapat menyebabkan kematian 

(Martin & Griswold, 2009). 

Meskipun keracunan timbal dapat dicegah masih tetap menjadi 

penyakit yang berbahaya yang dapat mempengaruhi sebagian besar 

organ tubuh. Membran plasma bergerak ke dalam ruang interstitial 

otak ketika sawar darah otak terkena peningkatan kadar konsentrasi 

timbal, mengakibatkan edema kondisi yang disebut (Teo et al, 1997). 

Ini mengganggu sistem utusan kedua intraseluler dan mengubah 

fungsi sistem saraf pusat, yang perlindungan sangat penting. Sumber 

lingkungan dan domestik ion timbal merupakan penyebab utama 

dari penyakit ini tetapi dengan tindakan pencegahan yang tepat 
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adalah mungkin untuk mengurangi risiko yang terkait 

dengan toksisitas timbal (Brochin et al., 2008). 
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BAB III 

KARAKTERISTIK LOGAM BERAT 

 

 
BERDASARKAN daya hantar panas dan listrik, semua unsur kimia 

yang terdapat dalam susunan berkala unsur-unsur dapat dibagi 

atas dua golongan yaitu logam dan non logam. Golongan logam 

mempunyai daya hantar panas dan listrik yang tinggi,sedangkan 

golongan non logam mempunyai daya hantar listrik yang rendah. 

Berdasarkan densitasnya, golongan logam dibagi atas dua golongan, 

yaitu golongan logam ringan dan logam berat. Golongan logam 

ringan (light metals) mempunyai densitas 5 (Hutagalung, 2001). 

Sedangkan menurut Darmono (2001) memberi karakteristik logam 

berat sebagai berikut: 

1. Memiliki spesifikasi gravitasi yang sangat besar(>4) 

2. Mempunyai nomor atom 22-34 dan 40-50 serta unsur lantanida 

dan aktanida 

3. Mempunyai respon biokimia yang spesifik pada organisme 

hidup. 

Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan 

efek khusus pada makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa semua 

logam berat dapat menjadi racun bagi tubuh makhluk hidup apabila 

melampaui ambang batas yang diizinkan (Darmono, 2001). 

Namun sebagian dari logam berat tersebut memang dibutuhkan 

oleh tubuh makhluk hidup dalam jumlah tertentu (sedikit), 

yang juga apabila tidak terpenuhi akan berakibat fatal terhadap 



52 Logam Berat Sekitar Manusia 
 

kelangsungan hidup dari makhluk hidup tersebut. Salah satu polutan 

yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat. 

WHO (World Health Organisation) dan FAO (Food Agriculture 

Organisation) merekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi 

makanan laut (seafood) yang tercemar logam berat. 

A. Sifat dan Karakteristik Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, meng- 

kilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan 

Kadmium Oksida bila dipanaskan. Kadmium (Cd) umumnya 

terdapat dalam kombinasi dengan klor (Cd Klorida) atau belerang 

(Cd Sulfit). Kadmium membentuk Cd2+ yang bersifat tidak stabil. 

Cd memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4, titik leleh 3210 C, 

titik didih 7670 C dan memiliki masa jenis 8,65 g/cm3 (Widowati 

et al, 2008). 

Logam kadmium (Cd) memiliki karakteristik berwarna putih 

keperakan seperti logam aluminium, tahan panas, tahan terhadap 

korosi. kadmium (Cd) digunakan untuk elektrolisis, bahan pigmen 

untuk industri cat, enamel dan plastik. Kadmium (Cd) adalah 

metal berbentuk kristal putih keperakan. Cd didapat bersama- 

sama Zn, Cu, Pb, dalam jumlah yang kecil. Kadmium (Cd) didapat 

pada industri alloy, pemurnian Zn, pestisida, dan lain-lain. Logam 

kadmium (Cd) mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam 

(Rochyatun dkk, 2006). 

Berdasarkan sifat-sifat fisiknya, kadmium (Cd) merupakan 

logam yang lunak ductile, berwarna putih seperti putih perak. 

Logam ini akan kehilangan kilapnya bila berada dalam udara 

yang basah atau lembab serta cepat akan mengalami kerusakan 

bila dikenai uap amoniak (NH3) dan sulfur hidroksida (SO2). 

Berdasarkan pada sifat kimianya, logam kadmium (Cd) didalam 

persenyawaan yang dibentuknya umumnya mempunyai bilangan 

valensi 2+, sangat sedikit yang mempunyai bilangan valensi 1+. 

Bila dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion OH, ion- 
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ion Cd2+ akan mengalami proses pengendapan. Endapan yang 

terbentuk dari ion-ion Cd2+ dalam larutan OH biasanya dalam 

bentuk senyawa terhidrasi yang berwarna putih (Palar, 2004). Pada 

kegiatan pertambangan biasanya cadmium ditemukan dalam bijih 

mineral diantaranya adalah sulfida green ockite (=xanthochroite), 

karbonat otative, dan oksida kadmium. Mineral mineral ini 

terbentuk berasosiasi dengan bijih sfalerit dan oksidanya, atau 

diperoleh dari debu sisa pengolahan lumpur elektrolit (Rochyatun 

dkk, 2006). 

Menurut Darmono (2001) keberadaan kadmium di alam 

berhubung erat dengan hadirnya logam timbal (Pb) dan seng 

(Zn). Dalam industri pertambangan timbal (Pb) dan seng (Zn), 

proses pemurniannya akan selalu memperoleh hasil samping 

kadmium yang terbuang dalam lingkungan. Kadmium masuk 

ke dalam tubuh manusia terjadi melalui makanan dan minuman 

yang terkontaminasi. Mengukur kadmium intake ke dalam tubuh 

manusia perlu dilakukan pengukuran kadar Cd dalam makanan 

yang dimakan atau kandungan Cd dalam Faeses. 

B. Sifat dan Karakteristik Timbal (Pb) 

Selain dalam bentuk logam murni, timbal dapat ditemukan 

dalam bentuk senyawa inorganik dan organik. Semua bentuk 

timbal (Pb) tersebut berpengaruh sama terhadap toksisitas pada 

manusia. Bentuk organik seperti tetra etil-Pb dan tetra metil-Pb 

(TEL&TML), menyebabkan pengaruh toksisitas yang sama, tetapi 

agak berbeda dengan bentuk senyawa inorganic-Pb (Darmono, 

2001). Walaupun pengaruh toksisitas akut agak jarang dijumpai, 

tetapi pengaruh toksisitas kronis paling sering ditemukan. Pengaruh 

toksisitas kronis ini sering dijumpai pada pekerja di pertambangan 

dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil (proses pengecatan), 

penyimpanan bateri, percetakan, pelapisan logam dan pengecatan 

sistem semprot (Darmono, 2001). 
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Tabel 3.1 Bentuk persenyawaan Pb dan Kegunaannya 
 

Bentuk Persenyawaan Kegunaan 

Pb – Sn Kabel telepon 

PB + As + Sm + Bi Kabel listrik 

Pb + Ni Senyawa azida untuk bahan peledak 

Pb + Cr + Mo + Ce Untuk pewarnaan pada cat 

Pb – Asetat Pengkilap keramik dan bahan anti 

api 

Pb + te Pembangkit listrik tenaga panas 

(CH3)4 Pb – Tetramil Pb} Addtitive untuk kendaraan 

bermotor (C2H5)4 Pb – Tetramil Pb 

Sumber : Palar (1994) 

Limbah dari industri-industri di atas mengandung Pb. Sedang 

bahan additive yang biasa dimasukkan ke dalam bahan bakar 

kendaraan bermotor pada umumnya terdiri dari 62% tertracil Pb, 

atau timbal tertracil sebagai anti knocking. Setelah pembakaran 

akan keluar sebagai senyawa PbCl2 atau PbBr2. 
 

Gambar 3.1. Dinamika metabolisme Timbal (Pb) 

pada tubuh manusia 
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C. Sifat dan Karakteristik Merkuri (Hg) 

Logam merkuri atau air raksa, mempunyai nama kimia hy- 

dragyrum yang berarti perak cair. Logam merkuri dilambangkan 

dengan Hg. Pada tabel priodika unsurunsur kimia menempati 

urutan (NA) 80 dan mempunyai bobot atom (BA 200,59), Merkuri 

telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradaban. Logam 

ini dihasilkan dari bijih sinabar, HgS, yang mengandung unsure 

merkuri an-tara 0,1%-4% (Palar, 2008). Ada tiga bentuk merkuri 

yang toksik terhadap manusia yaitu merkuri elemen (merkuri 

murni), bentuk garam inorganik dan bentuk organik. Bentuk garam 

inorganik dan Hg dapat membentuk merkuri (Hg2+) dan bentuk 

merkuro (Hg+), dimana bentuk garam merkuri lebih toksik dari 

pada merkuri. Bentuk organik Hg seperti aril, alkil, dan alkoksi alkil, 

sangat beracun diantara bentuk garam lainnya (Darmono, 2001). 

Menurut Palar (2004) secara umum logam merkuri memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Berwujud cair pada suhu kamar (250 C) dengan titik beku paling 

rendah sekitar -390 C 

2. Masih berujud cair pada suhu 3960 C pada temperatur 3960 C 

ini telah terjadi pemuaian secara menyeluruh 

3. Merupakan logam yang paling mudah menguap jika diban- 

dingkan dengan logam-logam yang lain 

4. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menem- 

patkan merkuri sebagai logam yang sangat baik untuk 

menghantarkan daya listrik 

5. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk 

alloy yang disebut juga dengan amalgam 

6. Merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk 

hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal (logam) ataupun 

dalam bentuk persenyawaan. 
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Merkuri yang berada pada kulit akan masuk melalui pori-pori 

kulit dan masuk ke saluran darah. Pada suhu ambien (26°C-30°) 

merkuri anorganik akan menguap, bila penggunaan merkuri secara 

terus menerus maka akan dimungkinkan uap tersebut dapat masuk 

ke dalam tubuh melalui saluran nafas (inhalasi) dan pada akhirnya 

akan masuk ke saluran darah. Keberadaan merkuri dalam darah 

merupakan indikator sementara bahwa senyawa tersebut telah 

masuk ke dalam tubuh, merkuri dalam darah memiliki waktu 

paruh 2 hari. Setelah itu akan mengalami biotransformasi yang akan 

menjadi metabolit dan sebagian menuju target organ seperti syaraf, 

ginjal, dll (Sastroasmoro, 2002). 

Merkuri masuk ke dalam tubuh terutama melalui paru - paru 

dalambentuk uapatau debu. Sekitar 80 % uapmerkuri yang terinhalasi 

akan diabsorbsi (Bambang, 2005). Absorbsi merkuri logam yang 

tertelan dari saluran cerna hanya dalam jumlah kecil yang dapat 

diabaikan, sedangkan senyawa merkuri larut air mudah diabsorbsi. 

Beberapa senyawa merkuri organik dan anorganik dapat diabsorbsi 

melalui kulit. Berdasarkan teori tersebut maka penggunaan APD 

yang adekuat menjadi sangat penting untuk menekan terjadinya 

keracunan merkuri pekerja. Walaupun pengunaan jumlah merkuri 

sebagai campuran tidak memberikan kaitan yang signifikan terhadap 

keracunan merkuri namun penggunaan merkuri yang sedikitpun 

(berapapun jumlahnya) jika kontak dengan kulit akan terabsorbsi 

melalui pori, demikian juga bila merkuri tersebut menguap maka 

akan dapat terinhalasi masuk ke dalam paru-paru (ILO, 1989). 

Merkuri masuk ke dalam tubuh tidak hanya melalui pori kulit 

ataupun saluran nafas namun dapat juga melalui kontak cairan, 

misalnya lewat mata. Cara masuk dari merkuri ke dalam tubuh turut 

mempengaruhi bentuk gangguan yang ditimbulkan, penderita yang 

terpapar dari uap merkuri dapat mengalami gangguan pada saluran 

pernafasan atau paruparu dan gangguan berupa kemunduran 

pada fungsi otak. Kemunduran tersebut disebabkan terjadinya 

gangguan pada korteks. Garam-garam merkuri yang masuk dalam 
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tubuh, baik karena terhisap ataupun tertelan, akan mengakibatkan 

terjadinya kerusakan pada saluran pencernaan, hati dan ginjal. Dan 

kontak langsung dengan merkuri melalui kulit akan menimbulkan 

dermatitis lokal, tetapi dapat pula meluas secara umum bila terserap 

oleh tubuh dalam jumlah yang cukup banyak karena kontak yang 

berulang-ulang (Adiwisastra, 1985). 

D. Sifat dan Karakteristik Arsen 

Arsen dalam air tanah terbagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk 

tereduksi terbentuk dalam kondisi anaerobik, sering disebut arsenit. 

Bentuk lainnya adalah bentuk teroksidasi, terjadi pada kondisi 

aerobik, umum disebut sebagai arsenat. Arsen merupakan unsur 

dari komponen obat sejak dahulu kala. Senyawa arsen trioksida 

misalnya pernah digunakan sebagai tonikum, yaitu dengan dosis 3 

x 1-2 mg. Dalam jangka panjang, penggunaan tonikum ini ternyata 

telah menyebabkan timbulnya gejala intoksikasi arsen kronis. Arsen 

juga pernah digunakan sebagai obat untuk infeksi parasit, seperti 

protozoa, cacing, amoeba, sprirocheta, dan tripanisoma, tetapi 

kemudian tidak lagi digunakan sebagai obat pada resep homeopathi 

(Widaningrum dkk, 2007). 

Arsen ditemukan dalam 200 bentuk mineral, diantaranya 

arsenat (60%), sulfida dan sulfosalts (20%), dan kelompok kecil 

berupa arsenida, arsenat, oksida silikat, dan arsen murni (Onishi, 

1969). Mayoritas arsen ditemukan dalam kandungan utama 

asenopyrite (FeAsS), realgar (As4S3), dan orpiment (As2S3). Realgar 

(As4S3), dan orpiment (As2S3) biasanya menurunkan bentuk 

dari arsen itu sendiri. Kondisi natural lainnya yakni loellingite 

(FeAs2), safforlite (CoAs), nicolite (NiAs), rammelsbergit (NiAs2), 

arsenopyrite (FeAsS), kobaltite (CoAsS), enargite (Cu3AsS4), 

gerdsorfite (NiAsS), glaucodot ((Co,Fe)AsS), dan elemen arsen. 

Dalam lingkungan perairan, kondisi dalam tekanan oksidasi arsen 

membentuk pentavalent arsenat (As(V)), dimana dalam kondisi 

sebaliknya saat tereduksi membentuk trivalent arsenit (As(III)), 
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dan mobilitas serta penyerapan oleh sedimen, tanah lempung, dan 

mineral tanah bergantung pada bentuk arsennya. Dalam kondisi 

anoksik, aktivitas mikrobial dapat membentuk arsen dalam metilat, 

yang mana berbentuk padat dan mampu masuk ke lapisan atmosfer 

(Widaningrum dkk, 2007., Mor, 2009). 
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BAB IV 

REAKSI LOGAM BERAT 

DILINGKUNGAN AIR, UDARA, DAN TANAH 

 
 

A. Logam Berat Dalam Lingkungan Air 

        Logam berat merupakan  zat polutan lingkungan yang  paling 

umum dijumpai dalam perairan. Terdapat kandungan logam berat 

dalam organisme mengindikasikan adanya sumber logam berat 

yang berasal dari alam atau dari aktivitas manusia (Dahlia, 

2006). Kegiatan industri yang intensif dan aktivitas manusia dalam 

kegiatan pertambangan, industri penggilingan dan industri 

manufaktur telah mengakibatkan pelepasan limbah logam berat ke 

lingkungan (Dahlia, 2006). 

Pada kadar yang tinggi logam berat dapat mengakibatkan 

kematian berbagai jenis biota perairan. Dalam kadar yang rendah 

logam berat juga dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup,  

namun dengan proses akumulasi terlebih dahulu didalam tubuh 

biota yang terpapar logam berat tersebut (Palar, 1994). Menurut 

Hutagalung pada tahun 1997, adanya peningkatan kadar yang 

melebihi ambang batas logam berat didalam air dapat bersifat 

toksik bagi organisme. Disampung bersifat toksik, logam berat 

juga akan terakumulasi dalam sedimen dan biota melalui proses 

gravitasi, biokonsentrasi, bioakumulasi dan biomagnifikasi. 

 

A.1 . Kadar logam berat dalam lingkungan air 



 

Secara alamiah logam berat biasanya ditemukan sangat 

sedikit dalam air, yaitu kurang dari 1 µg/l. Bila terjadi erosi 

alamiah, konsentrasi logam tersebut dapat meningkat. 

Beberapa macam logam lebih dominan daripada logam lainnya 

dan dalam air tergantung pada asal sumber air (air tanah dan air 

sungai). Disamping itu jenis air (air tawar, air payau dan air laut) juga 

mempengaruhi kandungan logam di dalamnya (Darmono 2001). 

Kadar logam berat dapat meningkat jika terjadi peningkatan 

limbah yang mengandung logam berat masuk ke dalam laut. 

Limbah ini dapat berasal dari aktivitas manusia di laut yang berasal 

dari pembuangan sampah kapal-kapal, penambangan logam di laut 

dan lain-lain dan yang berasal dari darat seperti limbah perkotaan, 

pertambangan, pertanian dan perindustrian. Kadar normal dan 

maksimum logam berat yang masuk ke lingkungan laut dapat di 

lihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. 

 

Tabel 4.1 “Kadar normal dan maksimum logam berat yang 

masuk ke lingkungan laut” 
 

Unsur 
Kadar (ppm) 

Normal 

(A) 

Maksim

um (B) 

Kadmium 

(Cd) 

0,00011 0,01 

Timbal 

(Pb) 

0,00003 0,01 

Tembaga 

(Cu) 

0,002 0,05 

Sumber : (A) Waldichuk, 1974; (B) Hutagalung, 1991 

Menurut  Leckie  dan James  dalam Palar (2004), kelarutan dari 

unsur logam dan logam berat dalam badan perairan dikontrol 

oleh : 

1. Keasaman atau pH badan air 



 

2. Jenis dan konsentrasi dari logam dan khelat 

3. Kondisi  komponen mineral teroksidasi dan sistem yang ber- 

lingkungan redoks. 

 

A.2 . Sumber logam berat dalam lingkungan air 

Secara alamiah masuknya logam berat kedalam muara 

dapat melalui berbagai cara yaitu (Cai et al., 1995): 

1. Aliran dari daerah hulu sungai akibat erosi yang disebabkan oleh 

gerakan gelombang air. 

2. Aliran dari laut-dalam yang termasuk logam didalamnya yang 

dilepaskan gunung berapi di laut-dalam, serta dari partikel atau 

endapan akibat proses kimiawi 

3. Aliran yang berasal dari lingkungan sekitar muara.  Termasuk logam 

yang diangkat kedalam atmosfer sebagai partikel debu. 

 

 Sedangkan pasokan logam berat yang berasal dari aktifitas 

manusia kedalam lingkungan antara lain: 

1. Hasil buangan kegiatan rumah tangga 

2. Limbah industri yang tidak terkontrol. Beberapa limbah 

industri mengandung logam berat yang akan mengalir ke sungai 

dan akhirnya sampai di muara dan mengendap jadi sedimen 

3. Aliran langsung lumpur minyak yang terkandung didalamnya 

beberapa logam berat dengan konsentrasi cukup tinggi yang 

terbuang sampai ke muara dan mengendap jadi sedimen.  

4. Hasil dari pembakaran hidrokarbon dan batu bara. Terlepasnya 

senyawa logam berat ke udara saat proses pembakaran dan 

bercampur dengan air hujan, mengalirkan logam berat melalui 

sungai. 

Dalam perairan, logam ditemukan dalam bentuk 

(Hutagalung, 1997): 

1. Terlarut, yaitu ion logam bebas air dan logam yang membentuk 

kompleks dengan senyawa organik dan anorganik. 



 

2. Tidak terlarut, terdiri dari partikel yang berbentuk koloid dan 

senyawa kompleks metal yang terabsorbsi pada zat tersuspensi. 

 

A.3 . Proses perjalanan logam berat dalam lingkungan air 

“Logam berat dalam perairan merupakan jenis polutan 

utama yang mengancam kehidupan invertebrata, ikan dan 

manusia serta menimbulkan efek buruk yang mengganggu 

keseimbangan ekologi lingkungan dan keragaman organisme 

akuatik” (Atici et al., 2008). 

 

Gambar 4.1 Proses masuknya logam berat ke lingkungan 

perairan. ( Bahri 2003) 

 

Adanya tingkatan rantai makanan menjadikan logam 

berat dapat berpindah dari lingkungan ke organisme, dan pada 

akhirnya dari organisme satu ke organisme yang lain (Yalcin 

et al., 2008). Pengendapan logam berat di perairan yang 

sudah dijelaskan sebelumnya akan membentuk sedimentasi. 

Biota laut yang alamiahnya mencari makan di dasar perairan 

seperti udang, kerang dan kepiting berisiko sangat besar 

untuk terkontaminasi logam berat tersebut. Dengan adanya 

hierarki rantai makanan, biota laut yang mengandung oleh 



 

logam berat tersebut dikonsumsi oleh makhluk hidup yang 

akan meracuni tubuh makhluk hidup tersebut (Palar, 2004).  

Toksisitas logam berat dalam lingkungan laut telah 

menjadi perhatian utama karena mempunyai potensi risiko 

yang tinggi bagi sejumlah flora dan fauna, termasuk manusia, 

melalui rantai makanan (Boran &Altinox, 2010). Logam berat 

masuk ke dalam jaringan tubuh biota laut melalui beberapa 

jalan, yaitu saluran pernafasan (insang), saluran pencernaan (usus, 

hati, ginjal) maupun penetrasi melalui kulit (Ma’ruf, 2007). 

Connel dan Miller (2006) menyatakan bahwa:  

“biokonsentrasi adalah masuknya bahan pencemar secara 

langsung dari air oleh makhluk hidup melalui jaringan seperti 

insang atau kulit. Sedangkan bioakumulasi adalah masuknya 

bahan pencemar oleh makhluk hidup dari suatu lingkungan 

melalui suatu mekanisme atau lintasan. Sementara biomagnifikasi 

adalah proses dimana bahan pencemar konsentrasinya semakin 

meningkat dengan meningkatnya posisi makhluk hidup pada 

suatu rantai makanan”. Menurut Darmono (2001) bioakumulasi 

logam berat pada ikan tergantung  jenis logam dan species ikan. 

Akumulasi logam berat tertinggi umumnya terdapat pada 

jaringan hati dan ginjal. 

 Menurut Hutagalung (1997) terdapat dua hal yang menjadi 

penyebab logam berat dapat menjadi sumber pencemaran 

yang berbahaya. Pertama karena keberadaan logam berat 

tersebut tidak dapat dihancurkan oleh mikroorganisme yang hidup 

di lingkungan itu, dan kedua logam ini terakumulasi dalam 

komponen-komponen lingkungan, terutama air yang akan 

membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan 

anorganik secara adsorpsi dan kombinasi. 

 Pengolahan dan penghilangan logam berat dari perairan sangat 

diperlukan. Contoh proses pengambilan logam berat yang telah 

ada diantaranya adalah penanaman vegetasi mangrove: 

merupakan salah satu langkah efektif dalam menurunkan kadar 



 

toksisitas logam berat. Mekanisme dari metode ini dilakukan 

dengan cara ameliorasi dan toleransi. Ameliorasi adalah 

meminimumkan pengaruh toksin yang bisa dilakukan dengan 

melokalisasi toksin pada organ tertentu, sedangkan toleransi yaitu 

dilakukan pengembangan sistem metabolik pada vegetasi 

mangrove yang dapat berefek pada konsentrasi toksik. Disamping 

itu, tumbuhan mangrove sendiri berperan dalam mengurangi 

pencemaran dengan menjadi pendukung kehidupan 

mikroorganisme pengurai limbah (Siagian, 2012). Menurut 

Supriharyono, (2002), logam berat dalam perairan dapat 

dipindahkan dari badan air melalui proses absorpsi oleh biota 

air, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui 

rantai makanan. Keberadaan vegetasi mangrove mempunyai 

peranan yang sangat penting sebagai tempat mikro organisme 

pengurai limbah untuk tumbuh dan berkembang. Untuk 

memperoleh energi, mikroorganisme pengurai limbah harus 

mencerna bahan pencemar dalam perairan. Semakin meningkat 

jumlah mikro organisme pengurai limbah yang hidup dalam 

perairan mangrove, tentunya meningkatkan kinerja pembersihan 

bahan pencemar secara menyeluruh (Kusumastuti, 2009). 

  

A.4 . Indikator pencemaran logam berat dalam lingkungan air 

Salah satu bioindikator pencemaran di lingkungan perairan 

adalah analisis kandungan logam berat yang terakumulasi di 

dalam biota air di perairan tersebut. Biota yang dapat digunakan 

sebagai indikator adalah ikan dan kerang. Karena sifat 

alamiahnya yang menetap di habitat tertentu kerang dapat 

digunakan sebagai indikator yang baik dalam memonitor 

suatu pencemaran lingkungan. Apabila didapatkan kandungan 

logam yang tinggi pada ikan dan kerang yang melebihi ambang batas 

normal disuatu perairan, hal ini dapat dikatakan telah terjadi  

pencemaran disana. Kadar dari logam berat yang terserap dan 

terdistribusi pada ikan dan kerang tergantung pada bentuk 

senyawa dan konsentrasi polutan (Darmono, 1995). 



 

 Rompas (1998) dan Manahan (2002) menjelaskan; “bila kon- 

sentrasi logam berat tinggi dalam air, ada kecenderungan konsentrasi 

logam berat tersebut tinggi dalam sedimen, dan akumulasi logam 

berat dalam tubuh hewan demersal semakin tinggi. Bila 

tingkat pencemaran air / COD (chemical oxygen demand) perairan 

relatif tinggi, ada kecenderungan kandungan logam berat dalam 

air dan sedimen akan tinggi, karena COD menunjukkan kadar 

bahan organik yang bersifat non biodegradable yang umumnya 

bersumber dari limbah industri. Demikian juga kadar sulfur (S) 

dalam sedimen juga mempengaruhi kandungan logam berat dalam 

sedimen, karena unsur sulfur sangat mudah berikatan dengan logam 

berat membentuk logam-sulfida yang mengendap di dasar perairan” 

Akumulasi logam berat dalam tubuh hewan air 

menurut Manahan (2002) dipengaruhi banyak faktor, antara 

lain: 

a. konsentrasi logam berat dalam sedimen 

b. konsentrasi logam berat dalam air 

c. pH air dan  sedimen dasar perairan; karena semakin rendah 

pH air dan sedimen, maka logam berat semakin larut dalam air 

(bentuk ion), 

d. tingkat pencemaran air dalam bentuk COD (chemical oxygen 

demand), 

e. kandungan sulfur dalam air dan sedimen 

f. jenis hewan air 

g. umur dan bobot tubuh 

h. fase hidup dari telur dan larva 

  

A.5 . Pengaruh logam berat pada pencemaran laut 

Gejala pencemaran laut telah berlangsung sepanjang 

zaman. Beberapa dasawarsa akhir ini laut mendapat tambahan 

zat-zat pencermar baik yang berupa limbah padat maupun berupa 

limbah cair, sehingga laut tidak mampu lagi melakukan purifikasi 



 

karena telah melampaui daya dukungnya. Sebagai akibatnya, laut 

menjadi kotor bahkan kadang sangat kotor. Kotoran tersebut tersebar 

merata sehingga mempengaruhi lingkungan laut tersebut. Karena 

faktor- faktor diatas laut berada dalam situasi dan kondisi yang 

dapat dikatakan sebagai keadaan tercemar (Saptarini, 1996).  

Menurut peraturan RI N0. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian 

pencemaran dan/atau perusakan laut. 

 GESAMP (Group of Expert on the Scientific Aspect on Marine 

Pollution) mendefinisikan; “pencemaran laut adalah masuknya 

atau dimasukkannya zat atau energi oleh manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung ke lingkunagan laut yang 

menyebabkan efek merugikan kerena merusak sumber daya 

hayati, membahayakan kesehatan manusia, menghalangi aktifitas 

di laut termasuk perikanan, menurunkan mutu air laut yang 

digunakan serta mengurangi kenyamanan dilaut” (Fahmi, 2000).  

 Pencemaran laut menurut Mc. Connacghey (1974) dalam 

Sumadhiharga (1995) adalah disebabkan  oleh: 

a. Perubahan-perubahan estuarina, gobe, habibat-habibat pantai oleh 

pencemaran yang berasal dari daratan atau adanya pen- cemaran 

akibat pengerukan, pembangunan, perkapalan dan aktivitas 

lainnya dilaut. 

b. Penyebaran pestisida dan zat kimia lainnya yang meluas 

hampir keseluruh dunia. 

c. Pencemaran panas 

d. Sumber-sumber mineral didasar laut 

e. Konta minasi zat radio aktif yang terbesar luas 

f. Perubahan atmosfir yang mempengaruhi keseimbangan 

karbondioksida, oksigen dan karbonat yang merusak biota di 

seluruh dunia 

g. Pencemaran minyak. 

Sedangkan menurut Fahmi (2000) sumber pencemara laut 

secara umum disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas di darat (land 

based pollution) maupun kegiatan di laut (sea based pollution). 



 

Diperkirakan sekitar 80% sumber percemaran laut berasal dari 

aktivitas didaratan seperti penebangan hutan, buangan limbah 

industri, limbah pertanian dan budaya, limbah cair domestik, 

limbah padat serta reklamasi pantai. Sedangkan aktifitas dilaut 

yang berpotensi mencemari lingkungan laut adalah kegiatan 

transportasi pelayanan, pertambangan, eksplorasi dan eksplotasi 

minyak dan gas bumi.  

Menurut Ginting (1982) limbah industri mengandung limbah 

B3 (bahan beracun berbahaya). Yang termasuk racun-racun dari 

limbah industri adalah logam berat, zat- zat organik minyak bumi, 

zat-zat petrokimia, zat-zat organik dan pestida (Idler, 1972 dalam 

Sumadhiharga, 1995). Banyak dari zat-zat ini menjadi racun bagi 

biota laut dan manusia. Bila zat-zat tersebut masuk kelaut 

menjadi sumber daya perikanan sangat terancam, menurunnya 

harga ikan karena manjadi kurang baik warnanya, rasanya 

bahkan kadang-kadang jenis tertentu beracun. Pencemaran laut 

juga dapat mengakibatkan bekurangnya produksi ikan yang 

disebabkan kerusakan ekologis (Sumadhiharga, 1995). 
 

B. Logam Berat Dalam Lingkungan Udara 

Permasalahan lingkungan merupakan hal yang sangat penting 

untuk segera diselesaikan karena menyangkut keselamatan, 

kesehatan, dan kehidupan manusia. Udara merupakan faktor 

yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya 

pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara 

telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering 

dan kotor, namun sayangnya kita tidak dapat memilih udara yang 

kita hirup. Jika terjadi pencemaran udara yaitu masuknya zat 

pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam 

udara maka sejak itulah manusia akan menerima dampak yang 

ditimbulkan oleh pencemar udara tersebut (Gusnita, 2010). 

Kendaraan bermotor menyumbang 85% dari seluruh 

pencemaran udara yang terjadi wilayah perkotaan. Zat pencemar 

udara yang dapat diamati jumlahnya dan sering ditemui di kota-



 

kota besar antara lain (Hasketh dan Ahmad dalam Saeful, 2010): 

1. Nitrogen Oksida (NOX) yaitu senyawa jenis gas yang terdapat di 

udara bebas, bebagai jenis NOx dapat dihasilkan dari proses 

pembakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan bakar fosil 

lainnya yang dibuang ke lingkungan. Gas NOx berbahaya bagi 

kesehatan dan ternak, dan dikawasan pertanian dapat merusak 

hasil panen. 

2. Belerang Oksida (SOx), khususnya belerang oksida (SO2) dan 

belerang trioksida (SO3) adalah senyawa gas berbau tak sedap, yang 

banyak dijumpai di kawasan industri yang menggunakan batubara 

sebagai bahan bakar sumber energi utamanya. Belerang oksida 

juga merupakan salah satu bentuk gas hasil kegiatan vulkanik, 

erupsi gunung berapi, sumber air panas dan 

uap. Selain dapat merusak hasil panen, zat ini berdampak 

negative bagi kesehatan khususnya penglihatan dan selaput 

lendir pada saluran pernapasan. 

3. Asap dari hasil pembakaran kayu, sampah dan batubara yang 

berupa partikel-partikel debu halus dan tekstur yang kasar. Partikel 

ini disebut dengan partikel tersangga (suspended particulate) karena 

ukurannya yang berkisar 0,0002-500 mikron dan keberadaanya di 

udara berkisar antara beberapa detik hingga beberapa bulan, 

tergantung keadaan dinamika atmosfer. 

 

B.1 . Logam berat timbal (Pb) di lingkungan udara dan sistem 

pencemaran udara 

Pencemar udara logam berat Timbal (Pb) dihasilkan dari 

pembakaran yang kurang sempurna pada mesin kendaraan. Logam 

Pb yang mencemari udara terdapat dalam dua bentuk, yaitu 

dalam bentuk gas dan partikel-partikel. Saat ini pemerintah telah 

mengupayakan penghapusan Pb dalam bensin dan menggunakan 

bahan pengganti Tetra Etil Lead (TEL) guna menghilangkan efek 

buruk yang ditimbulkan oleh Pb terhadap kesehatan (Gusnita, 

2012). 



 

“Emisi Pb ke udara dapat berupa gas atau partikel sebagai 

hasil samping pembakaran yang kurang sempurna dalam mesin 

kendaraan bermotor. Semakin kurang sempurna proses pembakaran 

dalam mesin kendaraan bermotor, maka semakin banyak jumlah Pb 

yang akan di emisikan ke udara” (Soemirat, 2005). Senyawa yang 

terdapat dalam kendaraan bermotor yaitu PbBrCl, PbBrCl.2PbO, 

PbCl2, Pb(OH)Cl, PbBr2, dan PbCO3.2PbO, diantara senyawa 

tersebut, PbCO3.PbO merupakan senyawa yang berbahaya 

bagi kesehatan (Gusnita, 2012). 

Negara Indonesia setiap liter bensin premium yang dijual 

mengandung 0,70-0,80 gram senyawa tetraetil dan tetrametil, 

berarti sebanyak 0,56–0,63 gram senyawa timbal akan dilepaskan 

ke udara untuk setiap liter bensin yang dimanfaatkan (Saeful, 2010). 

Beberapa faktor dapat berpengaruh terhadap konsentrasi timbal di 

udara seperti: waktu, temperatur dan kecepatan dari emisi; ukuran 

dan kepadatan timbal; parameter meteorologi seperti kecepatan 

angin, dan kelembaban; topografi seperti lembah dan bukit 

yang akan mempengaruhi penyebaran timbal (Gusnita, 2012). 

Penggunaan timbal dalam bahan bakar adalah untuk mening- 

katkan oktan bahan bakar. Penambahan kandungan timbal dalam 

bahan bakar, dilakukan sejak sekitar tahun 1920-an oleh kalangan 

kilang minyak. Tetra Ethyl Lead (TEL), selain meningkatkan oktan, 

juga dipercaya berfungsi sebagai pelumas dudukan katup mobil 

(produksi di bawah tahun 90-an), sehingga katup terjaga dari 

keausan, lebih awet, dan tahan lama. Penggunaan timbal dalam 

bensin lebih disebabkan oleh keyakinan bahwa tingkat sensitivitas 

timbal tinggi dalam menaikkan angka oktan. Setiap 0,1 gram timbal 

perliter bensin, menurut ahli tersebut mampu menaikkan angka 

oktan 1,5 samapai 2 satuan. Selain itu, harga timbal relatif murah 

untuk meningkatkan satu oktan dibandingkan dengan senyawa 

lainnya. Penggunaan timbal juga dapat menekan kebutuhan se- 

nyawa aromatik, sehingga proses produksi relatif lebih murah 

dibandingkan memproduksi bansin tanpa timbal (Saeful, 2010). 

“Tetra Ethyl Lead (TEL) adalah bahan tambahan bertimbal pada 



 

premium dan premix terdiri atas cairan anti letupan (anti knocking 

agent), yang dimaksudkan untuk dapat mengurangi letupan selama 

proses pemampatan dan pembakaran di dalam mesin. Bahan 

tersebut yang lazim dipakai adalah tetrametil Pb atau Pb(C2H5)4, 

atau kombinasinya. Senyawa etilen dibromida (C2H4Br2) 

dan diklorida (C2H4Cl2) pada umumnya ditambahkan agar 

dapat bereaksi dengan sisa senyawa Pb. Pencampurannya 

terdiri atas 62% tetraetil Pb, 18% etilen bromida, 18% etilen 

diklorida dan 25 bahan-bahan lainnya” (Gusnita, 2012). 

Menurut Environment Project Agency, sekitar 25% logam 

berat Timbal (Pb) tetap berada dalam mesin dan 75% lainnya akan 

mencemari udara sebagai asap knalpot. Emisi Pb dari gas buangan 

tetap akan menimbulkan pencemaran udara dimanapun kendaraan 

itu berada, tahapannya adalah sebagai berikut (Surani, 2002): 

1. Sebanyak 10% akan mencemari lokasi dalam radius kurang dari 100 

m, 5% akan mencemari lokasi dalam radius 20 km, 

2. 35% lainnya terbawa atmosfer dalam jarak yang cukup jauh. 

“Asap kendaraan bermotor mengeluarkan logam berat 

diantaranya timbal. Timbal ini tetap berada di udara selama 4-

40 hari, sehingga hal ini menyebabkan partikelnya dapat tersebar oleh 

angin hingga mencapai jarak 100-1000 km dari sumbernya. Di alam 

diketahui 200 jenis mineral timbal, tetapi hanya beberapa saja yang 

penting misalnya galena (PbS), rusit (PbCO3), anglesit (PbSO4). 

Timbal juga terbentuk bersama dengan Zn dalam batuan. WHO 

(1994) menetapkan batas maksimal serapan timbal oleh 

manusia dewasa sebesar 400 - 450 µg/hari” (Fergusson dalam 

Seani, 1995) 

Sebelumnya dikatakan bahwa angin memegang peranan 

penting dalam memperburuk pencemaran dari logam berat 

yang ada diudara. Sirkulasi udara yang dimaksud yaitu 

(Fergusson 1990): 

• Pergerakan udara yang disebabkan oleh arus pembalikan udara 

bagian yang lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah. Pergerakan 



 

udara terjadi secara vertikal, sehingga mengakibatkan bahan 

pencemar terdapat pada lokasi yang sama jangka waktu yang 

cukup lama pula. 

• Pergerakan udara yang disebabkan oleh angin. Angin dapat 

menyebarkan udara tercemar secara horizontal, sehingga zat 

pencemar dapat mencapai daerah-daerah yang cukup jauh dari 

sumbernya. 

Logam Pb banyak digunakan sebagai bahan pengemas, saluran 

air, alat-alat rumah tangga dan hiasan. Dalam bentuk oksida timbal 

digunakan sebagai pigmen/zat warna dalam industri kosmetik dan 

glace serta indusri keramik yang sebagian diantaranya digunakan 

dalam peralatan rumah tangga. Dalam bentuk aerosol anorganik 

dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup atau 

makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Logam Pb tersebut 

dalam jangka waktu panjang dapat terakumulasi dalam tubuh 

karena proses eliminasinya yang lambat (Librawati, 2005).   

 

 

Gambar 4.3. Sistem Pencemaran Udara  

  



 

B.2 . Jenis dan karakteristik pencemar udara 

Tabel 4.3 Jenis dan Karakteristik Pencemar Udara 

Klasifikasi Sub-Klasifikasi Pencemar 

Partikulat Solid Debu, smoke, fumes, fly 

ash 

Liquid Mist, spray 

Gas:   

Klasifikasi Sub-Klasifikasi Pencemar 

Organik Hidrokarbon Hexana, benzena, ethlena, 

methana, butana, butadiene 

Aldhehide dan keton Formaldehyde, acetone 

Organik lainnya Alkohol, chlorinated 

hydrocarbon 

Anorganik Oksida karbon CO, CO2 

Oksida sulfur SO2, SO3 

Oksida nitrogen NO2, NO,N2O 

Anorganik lainnya H2S, HF, NH4 

Sumber : (Hariono, 2015) 

 

B.3 . Indikator pencemaran logam berat di lingkungan udara 

Parameter pencemar udara didasarkan pada baku mutu udara 

ambien menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, yang 

meliputi : Sulfur dioksida (SO2), Karbon monoksida (CO), Nitrogen 

dioksida (NO2), Ozon (O3), Hidro karbon (HC), Pb (Timbal). 

Masalah dalam pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor 

dimana sebagian besar kendaraan bermotor ini menggunakan 

bahan bakar minyak (BBM) berupa Premix, Premium atau Solar 

yang mengandung timbal berperan sebagai penyumbang polusi 

cukup besar terhadap kualitas udara dan kesehatan. Batas atas timbal 

yang diperkenankan untuk laki-laki 40 g/dL dan untuk perempuan 

adalah 30g/dL (Hariono, 2015). Didalam Lampiran Peraturan 



 

Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara terdapat parameter logam berat timbal (Pb) yang telah diatur 

baku mutunya, dengan nilai baku mutu Pb tahunan di udara 

ambien adalah 1 µg/m3 , dan 2 µg/m3 untuk pengukuran 24 jam. 

Baku mutu tersebut dalam bentuk TSP yang ukuran 

partikulatnya <100µm3. 
 

Gambar 4.4. Pengendalian pencemaran udara 

 

C. Logam Berat Dalam Lingkungan Tanah 

Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan 
organisme, membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses 
yang unik ini sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan 
atau disebut sebagai horizon tanah. Tanah merupakan bagian dari 
siklus logam berat (Soepardi, 1993). 

Jenis-jenis tanah tertentu mempunyai lapisan-lapisan yang 

berbeda bila tanah itu semakin ke dalam. Lapisan-lapisan ini 

disebut horizon. Lapisan atas, umumnya terdiri dari ketebalan 

sampai beberapa inci dan dikenal sebagai horizon A atau tanah atas 

(top soil). Lapisan ini merupakan lapisan dimana aktivitas biologis 

berjalan secara maksimum dan mengandung paling banyak bahan 

organik tanah (Sulaeman, 2005). Ion-ion logam dan pertikel- 

partikel tanah liat dalam horizon A paling mudah mengalami 

pencucian (leaching). Lapisan berikutnya adalah horizon B atau 

sub soil. Lapisan ini menerima material-material seperti bahan 

organik, garam-garam, dan partikel-partikel Clay yang merembes 



 

dari lapisan tanah atas. Horizon C tersusun dari pelapukan batuan 

induk dimana tanah berasal (Rukaesih, 2004). 

Pencemaran tanah dapat diartikan sebagai adanya perubahan 

lingkungan tanah alami akibat dari masuknya bahan kimia buatan 

manusia. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari 

tumbuhan. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Memang, 

ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar 

dari makanan kita berasal dari permukaan tanah. Pencemaran ini 

biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan 

kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, 

masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan 

subpermukaan, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat 

penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang 

ke tanah secara tidak memenuhi syarat (Tan, 2005). 

Pembuangan limbah ke tanah apabila melebihi kemampuan 

tanah dalam mencerna limbah akan mengakibatkan pemcemaran 

tanah. Jenis limbah yang potensial merusak lingkungan hidup adalah 

limbah yang termasuk dalam Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang 

di dalamnya terdapat logamlogam berat. Menurut Zhang (2003). 

Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan 

(Tan, 2005). 

Logam berat dalam tanah pada prinsipnya berada dalam bentuk 

bebas (mobil) maupun tidak bebas (immobil). Dalam keaadan 

bebas, logam berat dapat bersifat racun dan terserap oleh tanaman. 

Sedangkan dalam bentuk tidak bebas dapat berikatan dengan 

hara, bahan organic, ataupun anorganik lainnya. Dengan kondisi 

tersebut, logam berat selain akan mempengaruhi ketersediaan hara 

tanaman juga dapat mengkontamibasi hasil tanaman. Jika logam 

berat memasuki lingkungan tanah, maka akan terjadi keseimbangan 

dalam tanah, kemudian akan terserap oleh tanaman melalui akar, 

dan selanjutnya akan terdistribusi kebagian tanaman lainnya. 

Gambar 4.7 menjelaskan dinamika logam berat pada tanah dan 

tanaman. 



 

 

Sumber: Peterson & Alloway (1979) dalam Alloway (1990) 

Gambar 4.7 Dinamika logam berat pada tanah dan tanaman. 

“Logam berat adalah unsur logam dengan berat molekul tinggi, 

berat jenisnya lebih dari 5 g/cm3 (Connel & Miller, 2006). Logam 

berat dalam kadar rendah umumnya sudah beracun bagi tumbuhan, 

hewan dan manusia. Beberapa logam berat yang sering mencemari 

habitat adalah Hg, Cr, As, Cd dan Pb” (Notohadiprawiro, 

1993). Pencemaran logam berat yang tidak terkendali, memberi 

peluang terakumulasinya logam tersebut dalam lingkungan. 

Akumulasi dapat terjadi pada habitat tanaman pertanian termasuk 

sayuran air yang diketahui mudah sekali tumbuh dalam 

lingkungan tercemar. Logam berat dapat terserap ke dalam jaringan 

tanaman melalui akar 



 

dan stomata daun, selanjutnya akan masuk ke dalam siklus rantai 

makanan (Alloway, 1990). Logam berat yang terakumulasi pada 

jaringan tubuh apabila melebihi batas toleransi, dapat menimbulkan 

keracunan bagi tumbuhan, hewan maupun manusia (Tan, 2005). 

Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Pencemaran ini 

biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia 

industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya 

air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat 

kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah 

serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak 

memenuhi syarat. Berikut ini adalah tabel kisaran logam berat 

sebagai pencemar dalam tanah dan tanaman (Soepardi, 1993): 

Tabel 4.4. Kisaran Logam berat sebagai pencemar dalam tanah dan tanaman 
 

Unsu

r 

Kisaran Kadar Logam Berat 

Tanah  Tana

man 

Ppm 

As 0,1-40  0,1-

25 

B 2-100  30-75 

F 30-300  2-20 

Cd 0,17  0,2-

0,8 

Mn 100-

4000 

 15-

200 

Ni 10-1000  1 

Zn 10-300  15-

200 

Cu 2-100  4-15 

Pb 2-200  0,1-

10 

Sumber : Soepardi (1993) 



 

Kandungan logam berat didalam tanah secara alamiah sangat 

rendah, kecuali tanah tersebut sudah tercemar (Tabel 4.3). Kan- 

dungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan 

logam pada tanaman yang tumbuh diatasnya, kecuali terjadi 

interaksi diantara logam itu sehingga terjadi hambatan penyerapan 

logam tersebut oleh tanaman. Akumulasi logam dalam tanaman 

tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi 

juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis logam, pH tanah, dan 

spesies tanaman (Darmono 1995). 

Tabel 4.5. Kandungan logam berat dalam tanah secara alamiah (µg/g) 
 

Logam Kandungan (Rata-rata) Kisaran Non Populasi 

As 100 5-3000 

Co 8 1-40 

Cu 20 2-300 

Pb 10 2-200 

Zn 50 10-300 

Cd 0,06 0,05-0,7 

H g 0,03 0,01-0,3 

Sumber: Peterson & Alloway (1979) dalam Darmono (1995) 

“Logam-logam dari dalam bumi digolongkan sebagai 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan 

pada kelimpahannya di dalam bumi logam-logam kemudian 

dapat digolongkan lagi atas kelompok logam yang 

berkelimpahan dan kelompok logam jarang. Kelompok logam 

yang berkelimpahan adalah logam-logam yang ditemukan dalam 

jumlah banyak pada lapisan tana atau batuan bumi seperti Fe, Al, 

Cr, Mn, Ti, dan Mg. Sedangkan kelompok logam jarang adalah 

logam-logam yang ditemukan dalam jumlah sedikit dalam 

lapisan tana dan batuan bumi seperti Cu, Pb, Zn, Sn, W, Au, Ag, Pt, 

U, H, Mo, dan lain-lain. Logam-logam jarang dalam lapisan bumi, 

lebih banyak ditemukan dalam batuan” (Zhang, 2005). 

Logam berat memasuki lingkungan tanah melalui penggunaan 



 

bahan kimia yang berlangsung mengenai tanah, penimbunan debu, 

hujan atau pengendapan, pengikisan tanah dan limbah buangan. 

Interaksi logam berat dan lingkungan tanah dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu (Zhang, 2007) : 

1. proses sorbsi atau desorbsi 

2. difusi pencucian 

3. degradasi 

Besarnya penjerapan logam berat dalam tanah dipengaruhi oleh 

sifat bahan kimia, kepekatan bahan kimia dalam tanah, kandungan 

air tanah, dan sifat-sifat tanah misalnya bahan organik dan liat 

(Cliath dalam Connel & Miller 1995). 

Pemasok logam berat dalam tanah pertanian antara lain bahan 

agrokimia (pupuk dan pestisida), asap kendaraan bemotor, bahan 

bakar minyak, pupuk organik, buangan limbah rumah tangga, 

industri, dan pertambangan. Selain itu sumber logam berat dalam 

tanah berasal dari bahan induk pembentuk tanah itu sendiri, seperti 

Cd banyak terdapat pada batuan sedimen schales (0,22 ppm berat), 

Cr pada batuan beku ultrafanik (2, 980 ppm berat), Hg pada bauan 

sedimen pasir (0,29 ppm berat), Pb pada batuan granit (24 ppm 

berat) (Alloway 1990). 

Keseluruhan logam berat yang ada dalam tanah dapat di- 

piliha menjadi fraksi atau bentuk (Alloway, 1990) : 

1. Larut air dan berada dalam larutan tanah 

2. Tertukarkan, terikat pada tapak-tapak jerapan (adsorption sites) pada 

koloid tanah dan dapat dibebaskan oleh reaksi pertukaran ion 

3. Terikat secara organik, berasosiasi dengan senyawa humus yang 

tidak terlarutkan 

4. Terjerat (occluded) di dalam oksida besi dan mangan 

5. Senyawa-senyawa tertentu, seperti karbonat, fosfat dan sulfida 

6. Terikat secara struktural di dalam mineral silikat atau mineral 

primer. 



 

Logam Cu, Fe dan Zn merupakan unsur hara mikro yang di- 

butuhkan oleh tumbuhan, namun akan beracun dalam jumlah 

banyak. Begitu pula Ni dan Cd yang dalam jumlah sedikit berperan 

dalam fisiologi penting dalam tumbuhan, namun beracun dalam 

dalam jumlah banyak. Pencemaran tanah oleh logam berat dapat 

merusak ekosistem tanah(Zhang, 1995). 

Kadar logam berat tinggi di dalam tanah belum tentu me- 

nandakan fitotoksisitas tinggi pula karena laju serapannya oleh 

tumbuhan tidak terhubung langsung dengan laju peningkatan 

kadarnya dalam tanah. Nilai ambang gawat unsur logam berat bagi 

tanaman dan ternak sebagai berikut (Alloway, 1995) : 

Tabel 4.6. Nilai ambang gawat unsur logam berat bagi 

tanaman. 
 

Logam Berat Kadar gawat (µ/g bahan kering dalam 

tanaman 

Cr 1-2 

Hg 2-5 

Cd 5-10 

Pb 10-20 

Cu 15-20 

Ni 20-30 

Zn 150-200 

Sumber: Alloway 1995 

Kandungan logam dalam tanah bukan merupakan indikator 

yang baik dari ketersediaan logam untuk tanaman. Dalam tanah, 

logam terdapat dalam berbagai keadaan termasuk ion logam 

bebas, ion penukar logam, kompleks logamligan, logam terikat 

pada komponen organik, oksida atau senyawa tidak larut, karbonat 

dan hidroksida, atau sebagai bagian dari struktur tanah itu sendiri 

yang terikat pada silikat (Davies, et al. 2002;). Setelah logam telah 

terkonsentrasi dan diserap oleh tanaman maka dengan mudah 

dihilangkan dari tempat yang terkontaminasi tersebut, tanaman 



 

dapat ditempatkan ke tempat pembuangan limbah berbahaya 

atau diproses lebih lanjut untuk reklamasi logam berat. 

Tabel 4.7. Kisaran umum konsentrasi logam berat pada pupuk, pupuk 

kandang, kapur, dan kompos (mg/kg) 
 

Unsur Pupuk 

Fosfat 

Pupuk 

Nitrat 

Pupuk 

Kandang 

Kapur Kompos 

B 5 – 115 - 0,3 – 0,6 10 - 

Cd 0,1 – 170 0,05 – 8,5 0,1 – 0,8 0,04 – 0,1 0,01 – 100 

Co 1 – 12 5,4 – 12 0,3 – 24 0,4 – 3 - 

Cr 66 – 245 3,2 – 19 1,1 – 55 10 – 15 1,8 – 410 

Cu 1 – 300 - 2 – 172 2 – 125 13 – 3580 

H g 0,01 – 1,2 0,3 – 2,9 0,01 – 0,36 0,05 0,09 – 21 

Mn 40 – 2000 - 30 – 969 40 – 1200 - 

Mo 0,1 – 60 1 – 7 0,05 – 3 0,1 – 15 - 

Ni 7 – 38 7 – 34 2,1 – 30 10 – 20 0,9 – 279 

Pb 7 – 225 2 – 27 1,1 – 27 20 – 1250 1,3 – 2240 

Sb < 100 - - - - 

Se 0,5 - 2,4 0,08-0,01 - 

U 30 – 300 - - - - 

V 2 – 1600 - - 20 - 

Zn 50 – 1450 1 – 42 15 – 566 10 – 450 82 –5894 

Sumber: Alloway 1995 

Semua bahan organik itu membentuk suatu kesatuan yang utuh 

pada lapisan tanah. Buangan organik yang tidak terkendali dapat 

mempengaruhi kondisi organik tanah dan kemudian mencemari 

lapisan tanah. Namun, tanah juga berfungsi dalam pengangkutan 

bahan pencemar (polutan) dengan proses pengaliran (flow on), 

peresapan (absorption), dan pelumeran (leaching). Peresapan 

dan pelumeran merupakan proses pengangkutan bahan-bahan 

pencemar yang paling dominan. Proses peresapan dari bahan- 



 

bahan pencemar yang terjadi pada lapisan tanah dipengaruhi oleh 

banyak hal, yaitu (Alloway, 1995): 

1. Karakteristik dari struktur bahan pencemar, kerena bahan 

pencemar akan mengalami pertukaran ion ketika melewati 

lapisan lempung dan organik. 

2. Kandungan bahan organik yang terdapat dalam lapisan tanah. Hal 

ini jadi penentu, apakah bahan pencemar yang ada akan ditahan 

atau diteruskan oleh lapisan tanah. 

3. pH tanah, yang sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 

kadar lapisan lempung pada tanah. Bila lapisan lempung ini 

sangat besar jumlahnya, maka proses peresapan akan menjadi 

sangat rendah atau tidak terjadi peresapan sama sekali. Hal itu 

disebabkan oleh pertikel tanah lempung sangat halus dan 

tersusun sangat rapat, sehingga sangat sulit untuk dilalui. 

4. Ukuran partikel tanah. Besar kecilnya ukuran partikel tanah 

akan sangat menentukan besar kecilnya pori-pori tanah. 

Semakin besar pertikel tanah,akan semakin besar pula pori- pori 

tanah, dan keadaan itu semakin mempermudah peresapan oleh 

lapisan tanah. Sebaliknya, semakin kecil partikel tanah, maka 

pori-pori tanah akan semakin kecil pula sehingga proses 

peresapan akan semakin sulit terjadi. 

5. Kemampuan pertukaran ion. Hal ini bergantung pada jumlah 

residu bermuatan dari bahan pencemar dan struktur lapisan 

lempung pada badan tanah. 

6. Temperatur. Temperatur mempengaruhi laju peresapan, 

semakin tinggi suhu lapisan tanah, maka daya serap tanah ter- 

hadap polutan akan semakin besar. Sebaliknya bila suhu lapisan 

tanah rendah, makan daya serap tanah akan semakin kecil. 

Bagian terbesar segala logam berat yang ada dalam tanah, 

yaitu 95-99% jumlah total, berada dalam fraksi 2, 3, 4, 5, dan 6. 

Meskipun fraksi 1 jumlahnya hanya sedikit, namun dilihat dari segi 



 

ekologi, fraksi ini paling penting karena penyerapan tanaman dan 

pengangkutan dalam lingkungan bergantung padanya. 

“Unsur logam berat dalam larutan tanah dapat berbentuk kation 

Ln+ atau senyawa kompleks elektrolit atau tanelektrolit (non- 

elektrolit). Ketersediaan hayati (bioavailabilitas) logam berat dalam 

tanah sangat dipengaruhi oleh (Duchsufour, 1982; Verloo, 1993): 

1. Reaksi keseimbangan yang dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah dan 

kadar logam dan anion dalam fase padat tanah dan dalam larutan 

tanah. Kadar logam dan anion dapat meningkat karena pencemaran 

atau karena penggunaan pupuk atau pembenah tanah mineral 

atau organik 

2. Kapasitas penukar kation (KPK) tanah yang menentukan daya 

serap kation 

3. Reaksi pengkompleksan. Seringkali ion logam berat terkoor- 

dinasi pada senyawa organik, terutama asam-asam humat dan 

fulvat, membentuk kelat 

4. pH larutan yang berpengaruh langsung atas kelarutan 

unsur logam berat. Kenaikan pH menyebabkan logam berat 

mengendap 

5. Anion dalam larutan tanah. Tergantung pada macam anion dan 

macam komponen tanah penyerap, anion yang meresap dapat 

membantu penyerapan kation logam berat karena 

meningkatkan kerapatan muatan negatif pada permukaan 

komponen penyerap. Dapat pula sebaliknya, komponen anion yang 

terserap menghalangi kation logam berat karena menutupi tapak 

penyerapan 

6. Potensial redoks tanah yang bersama dengan reaksi tanah 

menentukan spesies kimiawi logam berat. Misalnya, spesies 

utama Cd dalam keadaan toksik dan asam ialah Cd2+, CdSO4, dan 

CdCl+. Dalam keadaan toksik dan basa juga terdapat 

CdHCO3+, dan dalam keadaan anoksik kompleks sulfat diganti 

dengan kompleks sulfide” 



 

D. Diffusive Gradient In Thin Film (DGT) 

Di badan tanah, logam berada dalam berbagai bentuk fisik 

dan kimia yang akan menentukan mobilitas, bioavailability, dan 

toksisitas terhadap organisme. Oleh sebab itu, penentuan spesi 

limbah logam tertentu serta konsentrasi logam total sangat penting 

dalam mengetahui dampak lingkungan dan penentuan kualitas 

tanah. Suatu kemajuan terbaru dalam teknik spesiasi yaitu teknik 

spesiasi berbeda yang mampu menetukan spesi logam tertentu 

yang dapat menentukan biological availability. DGT yang dapat 

melakukan spesiasi logam secara in situ memiliki kemampuan 

untuk mengakumulasi logam labil atau logam bebas. DGT 

merupakan perangkat yang terdiri dari membran filter, diffusive gel 

dan adsorben yang terkemas dalam suatu alat plastik dengan bagian 

atas yang terbuka sebagai wadah sampel (Zhang dan Davison 1995). 

Dengan adanya diffusive gel yang mempunyai ukuran pori tertentu 

menyebabkan DGT dapat melakukan spesiasi logam. Ion logam 

bebas maupun logam terkompleks dengan ukuran kecil dan yang 

dapat berdisosiasi memiliki kemampuan untuk berdifusi ke dalam 

DGT. Dengan ukuran yang kecil, logam tersebut memiliki mobilitas 

tinggi untuk dapat berdifusi. Spesi (anorganik) dengan ukuran kecil 

akan berdifusi secara bebas ke dalam gel, tetapi kompleks (organik) 

dengan asam fulfat dan asam humat sulit untuk berdifusi (Zhang 

dan Davison, 2000). Ion logam yang terkompleks dengan ukuran 

kurang dari pori-pori diffusive gel akan berdifusi secara lambat 

di mana ukuran pori-pori diffusive gel adalah kurang dari 5 nm 

(Zhang, 1995). Logam yang terkompleks memiliki ukuran yang 

lebih besar sehingga mobilitasnya lebih rendah dibandingkan ion 

bebasnya. 

Pada DGT terdapat persamaan antara proses analisis dengan 

terserapnya logam oleh organisme karena adanya diffusive gel 

sehingga teknik analisis spesiasi DGT ini dapat digunakan untuk 

memprediksi keberadaan logam pada organisme. DGT mempunyai 

kemiripan dengan model penyerapan logam oleh biota. Dari 



 

pengukuran dengan DGT dapat diperkirakan bioavailability suatu 

logam. Bioavailability logam dan toksisitasnya cenderung menurun 

dengan adanya ligan organik alami dan agen pengkelat (misalnya, 

EDTA). Bioavailability (dan toksisitas) suatu logam sebanding 

dengan aktifitas ion bebasnya (Mz+) bukan dengan konsentrasi 

total (Anderson et al, 1978; Campbell, 1995). Hal ini menunjukkan 

bahwa logam yang terukur DGT merupakan logam yang mempunyai 

peluang terabsorb oleh biota. 

E. Prinsip DGT 

Binding layer yang merupakan gel resin, mempunyai berbagai 

jenis bergantung spesi yang akan dikarakterisasi, misalnya: Diffusive 

gel (open pore), Restricted gel (untuk anorganik), Chelex gel (untuk 

logam), Fe-oxidegel (untuk posfor), AMP gel (untuk Cs), dan AgI 

gel (untuk sulfida). 
 

Sumber : Hao Zhang, 1995 

Gambar 4.5 Perangkat DGT (A) dalam 3D (B) penampang 

melintang 

Analit (logam) akan berdifusi melalui diffusive layer yang 

akhirnya akan terakumulasi pada binding layer (resin). Hanya 

spesi yang berukuran cukup kecil yang dapat melewati hydrogel / 

diffusive gel dan terakumulasi pada resin. Akumulasi berlangsung 

selama unit DGT disebarkan ditempatkan pada lokasi sampling. 

Analit yang terakumulasi dalan resin kemudian dielusi dari binding 

layer dan diukur di laboratorium. Dengan mengetahui massa yang 
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terakumulasi dan koefisien difusi dari analit, serta waktu sampling 

dan suhu dapat dihitung konsentrasi rata-rata selama waktu 

sampling. Analit berdifusi melalui diffusive layer dan teradsorbsi 

ke binding layer. Oleh karena itu, gradien konsentrasi terjadi 

pada lapisan difusi, dimana konsentrasi sama dengan konsentrasi 

permukaan membran /air dan nol pada permukaan binding layer, 

seperti pada Gambar 4. 
 

Sumber : Hao Zhang, 1995 

Gambar 4.6. Distribusi analit pada komponen DGT. 
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BAB V 

REAKSI LOGAM BERAT 

DALAM TUBUH MANUSIA 

 
 

LOGAM yang bersifat racun bagi makhluk hidup hanya yang 

tergolong logam berat. Logam berat mencakup yang essensial 

seperti Zn, Cu, Se dan yang non esensial seperti Hg, Pb, Cd, 

dan As. Kasus keracunan logam berat sering diakibatkan 

pencemaran lingkungan oleh logam berat itu sendiri, seperti 

penggunaan logam sebagai pembasmi hama (pestisida), 

pemupukan atau karena pembuangan limbah pabrik yang 

menggunakan logam. Logam esensial seperti Cu dan Zn pada 

kadar tertentu diperlukan sebagai unsur nutrisi bagi hewan, 

tetapi logam-logam non esensial seperti Hg, Pb, Cd, dan As saat 

ini belum diketahui kegunaannya (Darmono,1995). 

Pada saat logam berat masuk ke dalam tubuh manusia, akan 

diakumulasi dalam jaringan tubuh dan tidak bisa diekskresikan lagi 

ke luar tubuh. Pada kadar yang sudah tinggi dalam tubuh manusia, 

akan menyebabkan dampak negatif yang serius, yakni (Palar, 

2004): 

1. menghambat aktivitas enzim sehingga proses metabolisme 

terganggu, 

2. menyebabkan abnormalitas kromosom atau gen, 

3. menghambat perkembangan janin, 

4. menurunkan fertilitas wanita, 

5. menghambat spermatogenesis, 
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6. mengurangi konduksi syaraf  tepi, 

7. menghambat pembentukan hemoglobin, 

8. menyebabkan kerusakan ginjal, 

9. menyebabkan kekurangan darah atau anemia, 

10. pembengkakan kepala atau encepalopati, 

11. menyebabkan gangguan emosional dan tingkah laku. 

Darmono (1995) mengungkapkan, toksisitas logam pada 

manusia dapat menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan, 

terutama jaringan detoksikasi dan ekskresi (hati dan ginjal). 

Beberapa logam mempunyai sifat karsinogenik (pembentuk 

kanker), maupun teratogenik (salah bentuk organ). 

Sumber : Surwirma (1998) 

Gambar 5.1 : Perjalanan logam berat dari sumber pencemar 

sampai ke tubuh manusia 

A. Reaksi Timbal (Pb) 

Timbal merupakan salah satu jenis logam berat alamiah yang 

tersedia dalam bentuk bijih logam, percikan gunung berapi, dan 

bisa diperoleh di alam. Peningkatan aktivitas manusia, seperti 

pertambangan, peleburan, penggunaan bahan bakar minyak dan 
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pemakaian timbal untuk kebutuhan komersial yang meluas 

telah menyebabkan timbal menyebar di lingkungan (Markowitz, 

2010). Timbal (Pb) tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam 

cairan saluran pencernaan. Timah yang diserap dalam saluran 

pencernaan, disimpan dalam hati dan ginjal. Bila konsumsi Pb 

meningkat, akan terakumulasi dalam hati, ginjal, tulang dan 

rambut (Dinius et al., 1973 dalam Parakkasi 1999. 

Baku emas kadar ambang terendah timbal yang dapat 

menyebabkan keracunan ditentukan dengan melihat kadar 

timbal dalam darah atau Blood Lead Level (BLL). The Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) dan the American 

Academy of Pediatrics (AAP), serta beberapa organisasi 

nasional dan internasional menyatakan bahwa pada kadar BLL 

≥10 μg/ dL merupakan indikasi untuk dilakukan penanganan. 

Beberapa kasus ditemukan kadar yang lebih rendah dapat 

menimbulkan keracunan pada anak (Albalak, 2003). 

“Timbal atau timah hitam dengan nama kimia plumbum (Pb) 

merupakan logam yang mempunyai empat bentuk isotop, berwarna 

kebiru-biruan atau abu-abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5 

ºC dan titik didih pada 1740 ºC di atmosfer. Secara kimiawi, timbal 

mempunyai titik uap yang rendah dan dapat menstabilkan senyawa 

lain sehingga berguna pada ratusan produk industri. Secara klinis, 

timbal merupakan bahan toksik murni, tidak ada organisme yang 

fungsinya bergantung pada timbal” (Shannon, 2007). 

Pada manusia, Pb dapat terakumulasi dalam rambut dan  

jumlah logam dalam rambut berkorelasi dengan jumlah logam 

yang diabsorpsi oleh tubuh, karena rambut banyak mengandung 

protein struktural yang tersusun dari asam amino sistein yang 

mengandung gugus sulThidril (-SH) dan sistein dengan ikatan 

disulfida (-S- S-). Gugus tersebut mampu mengikat logam berat 

yang masuk kedalam tubuh dan terikat di dalam rambut. 

Mengingat senyawa sulfida mudah terikat dengan logam berat, 

maka bila Pb masuk ke dalam tubuh, maka akan terikat oleh 

senyawa sulfida dalam rambut (Huyser, 1984 dalam Saeni, 1997). 
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Begitu pula Ardyanto (2005) yang mendeteksi pencemaran 

Pb dalam darah manusias yang banyak menghirup Pb. Timbal 

(Pb) pada senyawa anorganik sistem hematopoetik 

menghambat reaksi enzimatik terakhir dalam sintesis heme, se- 

higga terjadi anemia. Menurut Aminah (2006), tidak banyak yang 

diketahui tentang absorpsi Pb melalui saluran cerna. Ada dugaan 

bahwa Pb dan Ca berkompetisi dalam transport lewat mukosa 

usus, karena ada hubungan timbal balik antara kadar Ca makanan 

dan absorpsi Pb. Selain itu kekurangan Fe dilaporkan dapat 

meningkatkan absorpsi Pb melalui saluran cerna. 

Timbal memengaruhi semua organ dan sistem, termasuk 

sistem gastrointestinal, Susunan Saraf Pusat (SSP), imunitas, ginjal, 

hematologi, musculoskeletal (gigi dan tulang), sistem 

kardiovaskuler, motorik, endokrin, dan lain-lain. Tanda-tanda 

klinis utama keracunan mineral timah hitam menurut Pilliang 

(2002), yaitu terjadinya microcytic hypochromic anemia, muntah, 

diare, gangguan abdomen, sekresi saliva meningkat, bobot badan 

menurun dan keguguran.  

Pada anak-anak dengan BLL>20 μg/dL memiliki risiko dua 

kali lipat mengalami keluhan sistem gastrointestinal. Kadar BLL 

yang melebihi 100 μg/dL dapat menyebabkan disfungsi  tubular 

ginjal. Timbal juga dapat menginduksi terjadinya sindrom 

Fanconi. Gejala SSP yang terjadi adalah akibat dari 

pembengkakan otak (edema serebral) dan peningkatan 

tekanan intrakranial. Gejala tersebut dapat berupa nyeri 

kepala, perubahan perilaku, letargi, edema papil, kejang, 

dan koma yang dapat berujung (Aminah, 2006). 

Diagnosis keracunan timbal dapat dilakukan antara lain 

dengan anamnesis lingkungan tempat tinggal dan sosioekonomi, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan radiograf. 

Keracunan timbal banyak terjadi pada anak dengan sosial ekonomi 

rendah dan tinggal di rumah tua atau di area risiko tinggi terpapar 

timbal. Pemeriksaan laboratorium mendapatkan peningkatan kadar 

timbal arah, protoporfirin eritrosit (erythrocyte protophorphyrin, EP), 
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protoporforin zink (zinc protophorphyrin, ZPP), dan koproporfirin 

urin ( Shannon, 2007). 

Pada manusia maupun pada ternak, Pb bersifat akumulatif 

dalam tubuh dan dapat merusak seluruh sistem organ dalam tubuh. 

Pada anak anak, keracunan Pb dapat menyebabkan kemunduran 

mental yang bersifat permanen. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Pb 

yang terkandung dalam makanan orang dewasa rata-rata terserap 

5 – 10% oleh tubuh, sedang pada bayi dan anak-anak hingga 40% 

atau lebih dan dapat ditekan dengan adanya kalsium (Ca) dan fosfor 

(P), sehingga konsumsi kalsium (Ca) yang tinggi akan menekan 

pengambilan Pb tubuh. Badan dunia WHO (1984) telah mene- 

tapkan batas maksimum serapan Pb oleh manusia dewasa sebesar 

400 – 450 µg /hari (Kadem, 2004). 

Dampak lebih jauh dari keracunan Pb adalah dapat 

menyebabkan hipertensi dan salah satu faktor penyebab penyakit hati. 

Ketika unsur ini mengikat kuat sejumlah molekul asam amino, 

haemoglobin, enzim, RNA, dan DNA; maka akan mengganggu 

saluran metabolik dalam tubuh. Keracunan Pb dapat juga 

mengakibatkan gangguan sintesis darah, hipertensi, 

hiperaktivitas, dan kerusakan otak (Kadem, 2004). 

Luasnya penyebaran unsur Pb di alam sebagian besar disebabkan 

oleh limbah kendaraan bermotor. Unsur ini mengalami peningkatan 

ketika melibatkan atmosfir dan kemudian mencemari tanah serta 

tanaman. Di daerah padat penduduk (urban), anak menyerap lebih 

banyak Pb daripada orang dewasa; terutama pada mereka yang 

kekurangan gizi dan mempunyai perilaku mengkomsumsi makanan 

tidak bersih atau berdebu, yang dapat mengandung beberapa ribu 

ppm Pb (1.000 – 3.000 µg Pb/kg) (O’Neill, 1994). 

1. Di bawah ini merupakan pekerja yang berada dalam kondisi 

yang serius untuk terkena timbal, khususnya para pekerja di 

industri yang memiliki aktivitas sebagai berikut: Pembuatan 

baterai asam bertimbal dan pematahan (selubung plastik pada 

baterai yang telah rusak dalam rangka membuang timbal pada 

plate untuk di daur  ulang) 
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2. Peleburan timbal, pencampuran dan peyulingan 

3. Pencampuran lapisan keramik 

4. Mebuang atau membakar timbal dalam cat 

5. Menyemprotkan cat pada kenderaan 

6. Merenovasi infrastruktur atau bangunancat yang mengandung 

timbal 

7. Timbal pada produksi kail pemancingan 

8. Pembuatan campuran timbal dan timbal pada gelas 

9. Pengutipan timbal pada kepingan cat atau sampah 

10. Perbaikan baja pada jembatan 

11. Kuningan, tembaga dan copper and pengecoran pada logam 

yang mengandung timbal 

12. Pembuatan dan perbaikan radiator 

13. Perbaikan mobil atau boat 

14. Bekerja dengan pengujian kadar logam di laboratorium 

15. Menyelesaikan pengecatan mebel/furniture 

Paparan bahan tercemar Pb dapat menyebabkan gangguan 

pada organ sebagai berikut (O’Neill, 1994) : 

1. Gangguan neurologi 

Gangguan neurologi (susunan syaraf) dapat berupa 

encephalopathy, ataxia, stupor dan coma. Pada anakanak dapat 

menimbulkan kejang tubuh dan neuropathy perifer. 

2. Gangguan terhadap fungsi ginjal. 

Logam berat Pb dapat menyebabkan tidak berfungsinya tubulus 

renal, nephropati irreversible, sclerosis va skuler, sel tubulus atropi, 

fibrosis dan sclerosis glumerolus. Akibatnya dapat menimbulkan 

aminoaciduria dan glukosuria, dan jika paparannya terus 

berlanjut dapat terjadi nefritis kronis. 

3. Gangguan terhadap sistem reproduksi. 

Gangguan pada sistem reproduksi berupa keguguran, kesakitan 

dan kematian janin. Logam berat Pb mempunyai efek racun 
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terhadap gamet dan dapat menyebabkan cacat kromosom. Anak-

anak sangat peka terhadap paparan Pb di udara. Paparan Pb 

dengan kadar yang rendah yang berlangsung cukup lama dapat 

menurunkan IQ . 

4. Gangguan terhadap sistem hemopoitik 

Keracunan Pb menyebabkan terjadinya anemia akibat 

penurunan sintesis globin walaupun tak tampak adanya 

penurunan kadar zat besi dalam serum. Anemia ringan yang 

terjadi disertai dengan sedikit peningkatan kadar ALA ( Amino 

Levulinic Acid) urine. Pada anak juga terjadi peningkatan ALA 

dalam darah. Efek dominan dari keracunan Pb pada sistem 

hemopoitik adalah peningkatan ekskresi ALA dan CP ( 

Coproporphyrine). Gejala anemia merupakan gejala dini dari 

keracunan Pb pada manusia. Anemia tidak terjadi pada karyawan 

industri dengan kadar Pb-B (kadar Pb dalam darah) dibawah 110 

ug/100 ml. 

Dibandingkan orang dewasa, anak lebih sensitif terhadap terjadinya 

anemia akibat paparan Pb. Terdapat korelasi negatif yang signifikan 

antara Hb dan kadar Pb dalam darah. 

5. Gangguan terhadap sistem syaraf 

Efek pencemaran Pb terhadap kerja otak lebih sensitif pada 

anak dibandingkan orang dewasa. Paparan menahun 

dengan Pb dapat menyebabkan lead encephalopathy. Gambaran 

klinis yang timbul adalah rasa malas, gampang tersinggung,  

sakit kepala, tremor, halusinasi, gampang lupa, sukar 

konsentrasi dan menurunnya kecerdasan. Pada anak dengan 

kadar Pb darah (Pb-B) sebesar 40-80 µg/100 ml dapat timbul 

gejala gangguan hematologis, namun belum tampak adanya 

gejala lead encephalopathy. Gejala yang timbul pada lead 

encephalopathy antara lain adalah rasa cangung, mudah 

tersinggung, dan penurunan pembentukan konsep. Apabila 

pada masa bayi sudah mulai terpapar oleh Pb, maka pengaruh 

pada profil psikologis dan penampilan pen- didikannya akan 

tampak pada umur sekitar 5-15 tahun. Timbul gejala tidak spesifik 
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berupa hiperaktifitas atau gangguan psikologis jika terpapar Pb 

pada anak berusi 21 bulan sampai 18 tahun. Untuk melihat 

hubungan antara kadar Pb -B dengan IQ (Intelegance Quation) telah 

dilakukan penelitian pada anak berusia 3 sampai 15 tahun 

dengan kondisi sosial ekonomi dan etnis yang sama. Pada 

sampel dengan kadar Pb -B sebesar 40-60 µg/ml ternyata  IQ 

lebih rendah apabila dibandingkan dengan sampel yang kadar 

Pb-B kurang dari 40µg/ml. Pada dewasa muda yang berumur sekitar 

17 tahun tidak tampak adanya hubungan antara Pb-B dan IQ. 

Pengobatan utama untuk orang-orang yang memiliki kadar 

timbal dalam darah cukup tinggi atau gejala keracunan yaitu 

dengan terapi khelasi. Pengobatan kekurangan zat besi, 

kalsium, dan seng yang diiringi dengan meningkatnya 

penyerapan timbal, adalah bagian dari pengobatan untuk keracunan 

timbal. Ketika bahan makanan yang mengandung timbal masuk 

kedalam saluran pencernaan (dibuktikan dengan sinar-X), seluruh 

proses dalam usus, cathartics, endoscopi, atau bahkan mungkin 

pembedahan digunakan untuk menghilangkan dari usus dan 

pencegahan penyebaran lebih lanjut. Jika terdapat timbal dalam 

otak Anticonvultans dapat diberikan untuk mengendalikan 

kekejangan dan pengobatan  mengendalikan pembengkakan otak 

termasuk kortikosteroid dan manitol (Sembiring dkk, 2008). 

“Pengobatan keracunan timbal organik meliputi proses 

meng- hilangkan timbal dari kulit, pencegahan penyebaran lebih 

lanjut, mengobati kejang dan mungkin terapi khelasi untuk orang 

dengan konsentrasi timbal dalam darahnya tinggi dengan kadar 

timbal darah di atas 25 ug/dL” (Sembiring dkk, 2008). 

Untuk mengeluarkan Pb dari dalam tubuh maka tingkat ekskresi 

harus dinaikkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan khelat. 

Zat khelat yang dipakai untuk membuang logam beracun (timbal) 

dari dalam tubuh harus membentuk senyawa yang stabil dengan 

ion logam tersebut. Adapun khelat yang cocok untuk digunakan 

adalah Kalsium disodium EDTA (CaNa
2
EDTA) yang merupakan 

senyawa kompleks. Zat pengkhelat ini hanya cocok untuk orang 
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dewasa, sedangkan pada anak-anak jarang digunakan zat ini. 

Di dalam tubuh, kalsium (Ca) akan digantikan oleh timbal (Pb) 

karena bisa membentuk senyawa yang lebih stabil dengan EDTA. 

Dalam senyawa kompleks ini Ca yang berperan sebagai atom pusat 

sedangkan Na dan EDTA adalah ligan-ligan. Kalsium disodium 

EDTA (CaNa
2
EDTA) ini dalam bentuk infus yang diberikan kepada 

penderita keracunan timbal  (Sembiring dkk, 2008). 

Tabel 5.1 Kadar Pb dalam jaringan tubuh orang-orang yang tidak tepapar 

oleh Pb 
 

Jaringan Mg Pb/100gr jaringan 

basah 

Rambut 0,07 – 1,17 

Tulang 0,67 – 3,59 

Hati 0,04 -0,28 

Paru-paru 0,03 – 0,09 

Ginjal 0,05 – 0,16 

Limpa 0,01 – 0,07 

Jantung 0,04 

Otak 0,01 – 0,09 

Gigi 0,28 – 31,4 

Sumber: Palar, 1994 

 

B. Reaksi Kadmium (Cd) 

Kadmium pertama kali ditemukan oleh seorang 

ilmuwan Jerman bernama Friedric Strohmeyer pada tahun 

1817. Logam Cd ini ditemukan dalam bebatuan calamine 

(seng karbonat). Nama Kadmium sendiri diambil dari nama 

latin “calamine” yaitu “cadmia”. Kadmium hampir selalu 

ditemukan dalam jumlah yang kecil dalam bijih-bijih Seng, 

seperti sphalerite (ZnS). Greenocite (CdS) merupakan 

mineral satu-satunya yang mengandung Kadmium. Hampir 

semua Kadmium diambil sebagai hasil produksi dalam 

persiapan bijih-bijih Seng, Tembaga dan Plumbum (Ahmad, 
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2004). 

Unsur ini lunak, logam putih yang kebiru-biruan 

dapat dengan mudah dipotong dengan pisau, hampir dalam 

banyak hal sifatnya mirip Seng, penanganan harus hati-hati 

karena uap dari Kadmium sangat berbahaya. Contohnya 

solder Perak. Pengekposan terhadap debu-debu Kadmium 

tidak boleh melewati 0.01 mg/m3 (rata-rata waktu-berat 

selama 8 jam, atau 40 jam/minggu. Konsentrasi maksimum 

tidak boleh melewati 0.14 mg/m3. Pengeksposan terhadap 

uap Kadmium oksida tidak boleh melewati 0,05 mg/ m3 dan 

konsentrasi maksimum tidak boleh melewati 0,05 mg/ m3. 

Nilai-nilai konsentrasi di atas sedang dievaluasi kembali dan 

rekomendasi sementara adalah untuk mengurangi 

pengeksposan terhadap kadmium (Ulfin, 2001). 

Kadmium merupakan komponen campuran logam 

yang memiliki titik lebur terendah. Unsur ini dugunakan 

dalam campuran logam poros dengan koefisen gesek yang 

rendah dan tahan lama. Logam ini juga banyak digunakan 

dalam aplikasi sepuhan listrik (electroplating). Kadmium 

digunakan juga dalam pembuatan solder, batere Ni-Cd, dan 

sebagai penjaga reaksi nuklir fisi. Senyawa kadmium 

digunakan dalam fosfor tabung TV hitam-putih dan fosfor 

hijau dalam TV berwarna. Sulfat merupakan garam yang 

paling banyak ditemukan dan sulfidanya memiliki pigmen 

kuning. Kadmium dan solusi senyawanya sangat beracun 

(Ulfin, 2001). 

Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat 

yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap 

pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia 

dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada 

tubuh khususnya hati dan ginjal. Secara prinsipil pada 

konsentrasi rendah berefek terhadap gangguan pada paru, 

emphysema dan renal turbular disease yang kronis 

(Sembiring dkk, 2008). 
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“Sumber pencemaran kadmium berasal dari aktifitas 

pertambangan, produksi, domestik dan pertanian. Beberapa 

industri yang menggunakan kadmium sebagai bahan 

produksi adalah : 

• Senyawa CdS dan CdSeS, banyak digunakan sebagai zat 

pewarna 

• Senyawa CdSO4, pemanfaatannya sebagai industri baterai 

berfungsi untuk pembuatan sel weston karena Cd 

mempunyai potensial stabil sebesar 1,0186 volt 

• Senyawa CdBr2 dan CdI2 secara terbatas digunakan dalam 

dunia fotografi 

• {(C2H5)2Cd} digunakan dalam proses pemuatan tetraetil-Pb 

• Senyawa Cd-strearat banyak digunakan dalam industri 

manufaktur Polyvinil Chlorida (PVC) sebagai bahan yang 

berfungsi untuk stabilisir.” (Connel and Miller, 1995) 

Selain itu Cd banyak digunakan dalam industri ringan 

seperti pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, 

pengolahan minuman, industri tekstil, dan banyak 

melibatkan senyawa yang dibentuk dengan Cd meskipun 

penggunaannya dengan konsentrasi yang sangat rendah 

(Darmono, 1995). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

POM RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 tentang 

penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia 

dalam makanan, batas maksimum cemaran Cd dalam 

kerang adalah 1,0 mg/kg. Peraturan Standar Nasional 

Indonesia tahun 2009 menetapkan batas maksimum 

cemaran logam berat kadmium dalam jenis kerang adalah 

1,0 mg/kg (SNI, 2009). Diperkuat pernyataan dari FAO dan 

WHO bahwa ambang batas toleransi Cd sekitar 70 mg Cd 

tiap hari. Sedangkan menurut WHO, kadar kadmium (Cd) 

maksimum pada air yang diperuntukan untuk air minum 

adalah 0,005 mg/L dan untuk peruntukan pertanian dan 

perikanan sebaiknya tidak lebih dari 0,05 mg/kg (Sembiring 
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dkk, 2008). 

 

B.1 . Sumber pencemaran kadmium di Lingkungan 

Kadmium berpotensi besar merugikan dan 

mempengaruhi kualitas lingkungan dan pencemaran 

melalui rantai makanan. Konsentrasi kadmium dalam 

makanan merupakan phathway dari akumulasi logam yang 

dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Penyebaran 

pencemar dalam lingkungan perairan sangat dipengaruhi 

oleh sejumlah proses pengangkutan interaktif, seperti 

penguapan, presipitasi dari udara, pencucian, dan aliran. 

Proses masuknya zat polutan pada lingkungan melalui 

atmosfer, tanah dan sedimen. Logam Cd membawa sifat 

racun yang sangat merugikan bagi semua organisme bahkan 

juga berbahya bagi manusia. Pada badan air kelarutan Cd 

dalam kosentarsi tertentu dapat membunuh biota perairan 

(Connel and Miller, 1995). 

 

B.2 . Toksikologi kadmium terhadap manusia 

Manusia sejatinya tidak memerlukan kadmium 

dalam proses metabolisme. Hal ini mengakibatkan 

kadmium dalam jumlah sedikitpun dapat bersifat racun bagi 

tubuh. Tubuh manusia tidak memiliki pertahanan atau 

mekanisme untuk menghalangi penyerapan kadmium, 

sehingga apabila terpapar kadmium akan di absorpsi oleh 

tubuh dalam jumlah yang tidak terbatas. Jumlah normal 

kadmium dalam tanah berada dibawah 1 ppm, tetapi angka 

tertinggi (1.700 ppm) pernah dijumpai pada permukaan 

tanah yang berada dekat pertambangan Zinkum (Zn) 

(Connel and Miller, 1995). 

 

1. Toksikokinetik kadmium  

Secara umum toksikokinetik dimaksudkan sebagai 

perjalanan suatu polutan yang terjadi di dalam tubuh 
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manusia. Pada perjalanan kadmium fase toksikokinetik 

terjadi dalam waktu paruh 10-30 tahun (Madrid dkk, 2003) 

hingga dapat menuju target organ. Selain hal tersebut 

kadmium yang bersifat akumulatif maka diperlukan dosis 

tertentu untuk dapat menimbulkan suatu efek terhadap 

target organ. Fase toksikokinetik adalah sebagai berikut 

(Mallem, 2008): 

 

 
 

Gambar 5.2. Fase Toksikokinetik 

 

Kadmium masuk kedalam tubuh melalui makanan, 

air minum, partikel dan asap rokok yang terhirup. Kadmium 

dianggap sebagai salah satu logam dengan toksisitas tinggi 

yang menimbulkan efek negatif terhadap fungsi biologis 

manusia, hewan, dan tumbuhan (Casarett & Doull’s, 2001). 

Logam Cd bersifat racun akumulatif (SNI, 2009). Kadmium 

masuk ke dalam tubuh (phathway) sebagian besar melalu 

pencernaan (ingesti) dan pernafasan (Darmono, 2001). 

“Logam Fe dan Ca ditambah diet rendah protein dapat 

meningkatkan daya toksisitas kadmium dalam tubuh. 50% 

dari metabolisme logam Cd akan disimpan dan 

terakumulasi dalam hati dan ginjal melalui distribusi darah 

yang mengandung logam Cd dari proses adsorbsi dinding 
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usus manusia” (Fergusson, 1991).  

Menurut badan dunia FAO/WHO, “konsumsi per 

minggu yang ditoleransikan bagi manusia adalah 400-500 μg 

per orang atau 7 μg per kg berat badan. Akumulasi pada 

ginjal dan hati 10–100 kali konsentrasi pada jaringan yang 

lain. Hanya sedikit kadmium yang diserap yaitu sekitar 5–

10 %” (Ahmad, 2004). Penyerapan dipengaruhi faktor diet 

seperti intake protein, kalsium, vitamin D dan logam seperti 

seng (Zn). Proporsi yang besar adalah absorbsi melalui 

pernafasan yaitu antara 10 – 40 % (Flora & Pachauri, 2010). 

Perkiraan dosis mematikan (lethal dose) akut kadmium 

adalah 500 mg/kg untuk dewasa dan efek dosis akan 

nampak jika terserap 0,043 mg/kg per hari (Frieberg & 

gunnar, 1974). 

“Kadar Cd dalam dalam darah pada orang dewasa 

yang terpapar Cd secara berlebihan biasanya 1µg/dL, 

sedangkan bayi yang baru lahir mengandung Cd cukup 

rendah yaitu kurang dari 1 mg dari total tubuh. Absorpsi Cd 

melalui gastrointestinal lebih rendah dibandingkan absorpsi 

melalui respirasi, yaitu sekitar 5-8%. Absorpsi akan 

meningkat bila terjadi defesiensi Ca, Fe dan rendah protein 

didalam makananya. Defiensi Ca dalam makanan akan 

merangsang sintesis ikatan Ca-protein sehingga akan 

meningkatkan absorpsi Cd, sedang kecukupan Zn dalam 

makanan bisa menurunkan absorpsi Cd. Hal tersebut 

diduga karena Zn merangsang produksi metalotionin” 

(Gardia dkk, 2006). 

“Kadmium yang ditransportasikan dalam darah 

berikatan dengan protein yang memiliki berat berat molekul 

rendah, yaitu metalotionin (MT) yang memiliki berat 

molekul 6.000 banyak mengandung sulfihidril, dan dapat 

mengikat 11% Cd dan seng (Zn). Dalam isolat MT yang 

berasal dari ginjal, ditemukan Zn sebesar 2,2% dan Cd 5,9%. 

MT memiliki daya ikat yang sama terhadap beberapa jenis 
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logam berat sehingga kandungan logam berat bebas dalam 

jaringan berkurang. Metalotionin terdiri dari protein 

(polipeptida) yang memiliki massa molekul yang kecil (6-7 

kDa) yang mengandung 26-33% sistein, tidak memiliki asam 

amino aromatik atau histidin, dimana Cd terikat dengan 

gugus sulThidril (-SH) dalam enzim karboksil sisteinil, 

histidil, hidroksil dan fosfatil dari protein dan purin. 

Kemungkinan besar pengaruh toksisitas Cd disebabkan oleh 

interaksi antara Cd dan protein tersebut sehingga 

memunculkan hambatan terhadap aktivitas kerja enzim” 

(Sastiono,2008). 

Metalotionin merupakan protein yang sangat peka 

dan akurat sebagai indikator pencemaran. Hal itu 

didasarkan pada suatu fenomena alam dimana logam-logam 

bisa terikat didalam jaringan tubuh organisme karena 

adanya protein tersebut. Sebagai kon- sekuensi dari 

banyaknya kandungan asam amino sistein, protein 

metalotionin mengandung dalam jumlah besar thiol 

(sulfihidril,- SH). Kelompok itu mengikat logam-logam berat 

yang sangat kuat, khususnya merkuri, Kadmium, Perak, dan 

seng  (Lasut, 2002 dalam Widowati, Sastiono, 2008).  

Kadmium memiliki afinitas yang kuat terhadap hepar 

dan ginjal. Pada umumnya, sekitar 50-75%  beban Cd dalam 

tubuh terdapat pada kedua organ tersebut. Kadar Cd dalam 

hepar dan ginjal bervariasi tergantung pada kadar total Cd 

dalam tubuh. Apabila MT hepar dan ginjal tidak mampu lagi 

melakukan detoksifikasi maka akan terjadi kerusakan sel 

hepar dan ginjal (Lasut,2002 dalam Widowati, Sastiono 

2008). 

Proses pengeluaran logam Cd melalui proses 

pembentukan granula yang dibuang oleh ginjal. Logam Cd 

akan terekskresi melalui fases dan urin, dengan konsentrasi 

rendah, ditambah waktu paruh (biological half life) sampai 

10–30 tahun. Pembungan kadmium melalui saluran 
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pencernaan hanya sebesar 5% sisanya disimpan dan 

terakumulasi dalam ginjal dan hati. Akumualsi kadmium 

berpengaruh pada faktor umur dan waktu terpajan dimana 

akumulasi akan terjadi dan terlihat efeknya ketika dewasa  

(Darmono, 1995 dan Sitorus, 2011). 

Untuk mengukur asupan Kadmium dalam tubuh 

manusia perlu pengukuran kadar kadmium dalam makanan 

yang dikonsumsi atau kandungan kadmium dalam feses. 

Sekitar 5 dari diet kadmium, diabsorpsi dalam tubuh. 

Sebagian besar Cd masuk melalui saluran pencernaan, tetapi 

keluar lagi melalui feses 3-4 minggu kemudian dan sebagian 

kecil dikeluarkan melalui urin (Sastiono, 2008). 

 

2. Toksikodinamik Kadmium 

Toksikodinamik adalah ultimate toxicant atau molekul 

yang akan bereaksi dengan molekul sasaran dan 

menyebabkan perubahan fungsi fisiologis (Mukono dkk, 

1991). Fase ini terjadi setelah toksikokinetik. Secara umum 

toksikodinamik merupakan interaksi antara polutan dengan 

reseptor pada suatu organ sehingga menimbulkan efek 

toksik. Kebanyakan efek toksik akan mengalami fase repair 

dulu  (Mukono, 2001). Toksikodinamik digunakan untuk 

mendeteksi berbagai efek kerusakan suatu polutan pada 

fungsi vital. 

Toksikodinamik yang terjadi pada kadmium menuju 

organ target yaitu ginjal, hati dan sistem reproduksi 

sehingga menimbulkan efek toksik pada organ target. 

Waktu yang dibutuhkan logam kadmium dalam fase 

toksikodinamik hingga menimbulkan efek toksik pada 

organ target adalah 10-30 tahun (Nouairi dkk, 2006). 

3. Biomagnifikasi Kadmium 

Biomagnifikasi adalah kecenderungan peningkatan 

kadar bahan kimia seiring peningkatan level trofik pada 

jaringan atau rantai makanan. Biomagnifikasi melibatkan 
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rantai makanan sebagai penghubungnya. Pada 

biomagnifikasi, terlihat adanya peningkatan konsentrasi 

bahan kimia pada tiap tingkatan trofik. Semakin tinggi 

tingkatan trofiknya akan diikuti peningkatan kadar bahan 

kimia tersebut (Norvell, 2000). 

Tingkatan biota dalam sistem rantai makanan turut 

menentukan jumlah Cd yang terakumulasi. Dimana pada 

biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi 

Cd yang lebih banyak, sedangkan pada biota top level 

merupakan tempat akumulasi yang paling besar. Bila 

jumlah Cd yang masuk tersebut melebihi nilai ambang maka 

biota dari satu level atau strata tersebut akan mengalami 

kematian atau kemusnahan. Keadaan inilah yang 

menyebabkan kehancuran suatu tatanan sistem lingkungan  

atau ekosistem (Razak, 1980). 

“Pada biota yang tahan terhadap Cd, logam ini 

diserap oleh biota laut diserap melalui insang dan saluran 

pencernaan, tertimbun dalam jaringannya, dan mengalami 

proses biotransformasi dan bioakumulasi” (Palar, 1994). 

Apabila kerang dengan kadar logam Cd tinggi dikonsumsi 

manusia, maka dalam tubuh manusia akan terjadi proses 

biomagnifikasi, dan suatu saat dapat mengganggu fungsi 

organ tubuh manusia, tergantung pada toleransi masing- 

masing individu. Fenomena biomagnifikasi  berimplikasi 

pada manusia karena manusia menduduki posisi puncak 

tingkat trofik pada hampir semua rantai makanan dalam 

ekosistem. Jadi dengan demikian, manusia adalah makhluk 

yang menanggung risiko biomagnifikasi paling tinggi 

(Siagian, 2008). 

Usaha manusia untuk mengetahui pengaruh 

kadmium terhadap kesehatan dapat menggunakan 

pendekatan dengan cara percobaan terhadap binatang 

seperti yang diterangkan sebagai berikut (Sitorus, 2011) : 
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o Pengaruh Cd terhadap ginjal: Percobaan binatang dengan 

menyuntikan larutan kadmium klorida kedalam tubuh 

kelinci betina manunjukkan bahwa kelinci tersebut turun 

berat badannya. Urinnya mengandung protein melampaui 

batas normal dan kadang-kadang disertai keluarnya alkali 

phosphatase dan asam phosphatase sebagai tanda adanya 

kerusakan pada tubulus distal dari ginjal. Konsentrasi 

kadmium klorida sebesar antara 10,50-300 ppm dalam air 

minum tikus menyebabkan perubahan dari hampir seluruh 

pembuluh darah ginjal apabila diperiksa dengan mikroskop 

electron. Tetapi tidak ada tanda–tanda perubahan yang 

terlihat dalam waktu 24 minggu apabila kadar kadmium 

dalam air minum tersebut hanya 1 ppm. 

o Pengaruh Cd terhadap hipertensi: Kadmium sebagai 

penyebab hipertensi atau penyebab penyakit jantung pada 

manusia (aterosclerotic heart disease) mungkin masih 

diragukan, tetapi percobaan dengan binatang untuk 

mengetahui hubungan tersebut telah dilakukan. Binatang 

percobaan kelinci dibuat hipertensi dengan memberikan 

injeksi intra peritoneal kadmium asetat seminggu sekali 

sampai beberapa bulan lamanya. Suatu endapan kadmium 

terbentuk beberapa waktu kemudian dalam jaringan hati 

dan ginjal (batu ginjal merupakan salah satu penyebab 

hipertensi dan hipertensi merupakan salah satu penyebab 

penyakit jantung). 

o Pengaruh Cd terhadap kerapuhan tulang: Penyakit 

kerapuhan tulang seperti didapatkan pada penyakit itai itai 

ditemukan pula pada percobaan tikus jantan yang diberi 

diet makanan yang mengandung kadmium serta kadar 

protein dan kalsiumnya rendah. Bardasarkan percobaan ini 

orang menduga bahwa makanan yang bergizi rendah 

menyebabkan orang mudah terkena keracunan kadmium 

(kadmium intoxication). 

o Kandungan kadmium (Cd) dalam darah: Konsentrasi 
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kadnium yang normal dalam darah adalah 10 µg yaitu pada 

orang yang tinggal di daerah udaranya bersih, dimana 

kandungan debu kadniumnya tidak lebih dari 20µg. 

o Kandungan kadmium (Cd) dalam rambut: Dengan 

menggunakan autoradiography seluruh badan sesudah 

injeksi intravenous 109 Cd (isotop 109) pada tikus, diketahui 

bahwa kandungan kadmium didalam rambut dapat 

digunakan untuk menentukan berapa besar akumulasi 

kadmium dalam seluruh tubuh tikus. Tetapi teknik ini tidak 

dapat diterapkan pada manusia karena terbentur pada 

masalah perbedaan tingkat kemampuan penyerapan 

kadmium oleh berbagai jenis rambut yang berbeda 

warnanya, perbedaan karena usia serta kontaminasi rambut 

dari luar (pemakaian bahan kosmetik). 

 

4. Gejala keracunan kadmium 

Keracunan yang disebabkan kadmium dapat bersifat 

akut dan kronis. Terpapar akut oleh kadmium (Cd) 

menyebabkan gejala nausea (mual), muntah , diare, kram, 

otot, anemia, dermatitis, pertumbuhan lambat, kerusakan 

ginjal dan hati, gangguan kardiovaskuler, empisema dan 

degenerasi testicular (Hutagalung, 1991). “Perkiraan dosis 

mematikan (lethal dose) akut adalah sekitar 500 mg/kg 

untuk dewasa dan efek dosis akan nampak jika terabsorbsi 

0,043 mg/kg per hari” (Indasti dkk, 2009). Gejala keracunan 

akut ini muncul setelah 4-10 jam sejak terpapar. Kadmium 

lebih beracun bila terhisap melalui saluran pernafasan 

daripada saluran pencernaan. Kasus keracunan akut 

Kadmium kebanyakan dari menghisap debu dan asap 

Kadmium, terutama Kadmium oksida (CdO) (Gayer, 1986). 

Toksisitas kronis kadmium baik melalui inhalasi 

maupun oral, bisa menyebabkan kerusakan pada tubulus 

renalis, kerusakan ginjal yang ditunjukkan oleh ekskresi 

berlebihan, protein berat molekul rendah, gagal ginjal, 
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gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan sistem skeletal, 

menurunkan fungsi pulmo, empisema, kehilangan mineral 

tulang yang disebabkan oleh disfungsi nefron ginjal, 

berkurangnya reabsrobsi Ca, dan terjadinya peningkatan 

ekskresi Ca yang berpengaruh terhadap tulang (Gupta, 

2009). 

Keracunan kronis terjadi bila termakan atau inhalasi 

dosis kecil Cd dalam waktu yang lama. Gejala akan terjadi 

setelah selang waktu beberapa lama dan kronik. Kadmium 

pada keadaan ini menyebabkan nefrotoksisitas, yaitu gejala 

proteinuria, glikosuria, dan aminoasidiuria disertai dengan 

penurunan laju filtrasi glumerolus ginjal. Kasus keracunan 

Cd kronis juga menyebabkan gangguan kardiovaskuler dan 

hipertensi. Hal tersebut terjadi karena tingginya afinitas 

jaringan ginjal terhadap kadmium. Gejala hipertensi ini 

tidak selalu dijumpai pada kasus keracunan Cd. Kadmium 

dapat menyebabkan osteomalasea karena terjadinya 

gangguan daya keseimbangan kandungan kalsium dan 

fosfat dalam ginjal (Gayer, 1986). 

  

C. Reaksi Chromium (Cr) 

Chromium hadir dalam batuan, tanah, hewan dan tumbuhan. 

Senyawa chromium sangat banyak terdapat dalam sedimen air. 

Chromium dapat terjadi di banyak negara yang berbeda seperti 

divalen, empat valent, lima valent dan negara heksavalent. Cr (VI) 

dan Cr (III) adalah bentuk paling stabil dan paparannya ke manusia 

lebih tinggi (Zhitkovich, 2005). 

Logam chromium memiliki dampak positif dan negative bagi 

tubuh. Chromium dalam kadar yang sedikit terlibat pada proses 

metabolism karbohidrat, sintesa asam lemak, kolesterol dan 

protein. Makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat saat ini 

sangat sedikit kandungan chromiumnya. Defisiensi chromium 

dapat menyebabkan kelelahan, kegelisahan, diabetes, gangguan 
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metabolisme asam amino dan meningkatkan resiko 

aterosklerosis (Ahmad, 2004). 

Dampak negative chromium adalah toksisitasnya bagi 

tubuh manusia. Logam ini dalam kadar yang berlebih dapat 

mengganggu saluran pernafasan, kulit, pembuluh darah dan 

ginjal. Pada sistem saluran pernafasan, chromium 

meningkatkan risiko terjadinya kanker paru dan ulkus 

kronis/perforasi pada septum nasal (Schutzendubel & Polle, 2001). 

Dampak pada kulit, berupa ulkus kronis pada permukaan kulit. 

Pada pembuluh darah diduga meningkatkan risiko penebalan oleh 

plak pada pembuluh aorta. Sedangkan pada ginjal, kelainan 

berupa  nekrosis  tubulus ginjal (Soemirat, 2003). 

Kombinasi chromium dan picolinate (khususnya bentuk 

turunannya) dapat menjadi komponen yang berbahaya. Chromium 

Picolinate adalah chromium generasi baru yang lebih mudah 

terserap oleh tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Dr. John Vincent dari University of Alabama di Tuscaloosa, 

chromium picolinate ini berpotensi merusak materi genetik 

pada sel-sel hewan coba yang digunakan yaitu hamster. 

Chromium picolinate akan masuk ke dalam sel-sel secara langsung 

dan tinggal di sana, dan menimbulkan gangguan. Chromium 

picolinate berinteraksi dengan vitamin C serta antioksidan lain 

di dalam sel untuk memproduksi bentuk turunan dari 

chromium yang bisa menyebabkan mutasi DNA, materi genetik 

(Susilaningsih, 1992). 

 

D. Reaksi Tembaga/Kuprum (Cu) 

Tembaga terdapat di lingkungan kita secara alami, namun 

logam ini juga dapat merupakan hasil dari aktivitas manusia 

(non alamiah). Peristiwa-peristiwa alam seperti erosi dari 

batuan mineral yang terjadi merupakan salah satu faktor 

adanya tembaga secara alamiah dilingkungan. Debu dan atau 

partikulat partikulat tembaga yang ada dalam lapisan udara 



130 Logam Berat Sekitar Manusia 
 

yang dibawa turun oleh air hujan juga merupakan sumber 

alamiah tembaga dilingkungan (Darmono,1995). 

 Sumber tembaga yang non alamiah sebagian besar akibat dari 

aktifitas manusia. Contohnya adalah hasil limbah industri yang 

memakai tembaga dalam proses produksinya seperti industri 

galangan kapal, industri pengolahan kayu, dan buangan rumah 

tangga (Darmono,1995). 

“Di lingkungan perairan, tembaga bisa berasal dari peristiwa-

peristiwa alamiah dan dapat berasal dari aktifitas yang dilakukan 

manusia. Pada kondisi normal keberadaan Cu di perairan 

ditemukan dalam bentuk ion CuCO3
- dan CuOH-. Pada saat 

terjadi peningkatan kelarutan tembaga dan melebihi ambang batas 

akan terjadi peristiwa “biomagnifikasi” terhadap biota 

perairan. Peristiwa biomagnifikasi dapat diidentifikasi melalui 

akumulasi tembaga dalam tubuh biota perairan tersebut. 

Akumulasi dapat terjadi sebagai akibat dari terjadinya 

konsumsi tembaga dalam jumlah berlebihan, sehingga tidak 

mampu dimetabolisme oleh tubuh” (Darmono,1995). 

Tembaga bersifat racun pada kadar tertentu bagi tubuh 

manusia. Keracunan logam ini dapat bersifat akut, atau dengan 

terakumulasi terlebih dahulu. Keracunan akut menimbulkan 

gejala seperti mual, muntah, sakit perut, hemolisis, netrofisis, 

kejang, dan dapat berakibat kematian. Sedangankan keracunan 

kronis, tembaga menumpuk di hati dan menyebabkan 

hemolisis. Hemolisis terjadi karena tertimbunnya H2O2 dalam 

sel darah merah sehingga terjadi oksidasi dari lapisan sel 

yang mengakibatkan sel menjadi pecah. Hemolisis dapat 

menyebabkan anemia dan pertumbuhan terhambat 

(Darmono,1995). 

E. Besi/Ferrum (Fe) 

“Besi adalah logam dengan nomor atom 26 dan massa 

atom 55,85. Pada urutan Sistem Periodik Unsur (SPU), besi 
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terletak pada periode 4 golongan VIII B. Besi melebur pada 

suhu 15350 C, titik didihnya 30000 C, dan mempunyai densitas 

7,87 g/cm3. Wujud besi murni berwarna putih perak, yang 

kukuh dan liat, namun sulit ditemukan besi dalam bentuk 

murni, kebanyakan besi mengandung sejumlah kecil karbida, 

silisida, fosfida, dan sulfida,serta sedikit grafit zat-zat pencemar. 

Zat-zat tersebut memegang peranan penting dalam kekuatan 

struktur besi" (Ahmad, 2004). 

Didalam tubuh manusia sejatinya ditemukan ion logam yang 

berperan dalam menunjang fungsi kehidupan. Besi 

merupakan logam yang normalnya terdapat dalam darah 

tubuh manusia. Jika kadar besi ini terlalu rendah dapat 

menjadi suatu indikator untuk diagnosis suatu 

penyakit/defisiensi. Kebutuhan besi/Fe setiap pria dewasa 

sekitar 1 mg/hari untuk mengganti Fe yang diekskresikan 

melalui saluran pencernaan,urine dan kulit (Yang dkk, 2005). 

Wanita setiap bulannya kehilangan darah melalui proses  

menstruasi, termasuk didalamnya kehilangan besi. 

Kehilangan besi tersebut perlu diganti dengan 1,4-2,2 mg Fe/hari. 

Pada umumnya manusia memperoleh sekitar 10-20 mg Fe/hari 

melalui makanan yang dikonsumsi. Meskipun Fe diperlukan oleh 

tubuh, pada kadar yang berlebih dapat merusak dinding usus, dan 

menyebabkan kematian. Paparan dari debu Fe dapat 

terakumulasi didalam alveoli paru-paru (Yang dkk, 2005). 

F. Nikel (Ni) 

“Nikel adalah logam dengan nomor atom 28 dan massa 

atom 58,69. Pada SPU terletak pada periode 4, golongan VIII B. 

Wujud logam ini yaitu berwarna putih perak yang keras, bersifat 

liat, dapat ditempa dan sangat kokoh. Nikel melebur pada 14550 

C, dan bersifat sedikit magnetis” (Kadem, 2004). Nikel dapat 

mencemari lingkungan perairan, hal ini berasal dari aktifitas 

manusia seperti pencucian dinding kapal, buangan industri, dan 

lain sebagainya. Nikel dapat terdapat sebagai unsur bebas  juga 
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sebagai senyawa dimana nikelvalensi 2 dan 3. Nikel dapat 

menyebabkan kanker walaupun dalam jumlah kecil (Yang dkk, 

2005). 

G. Reaksi Arsen (As) 

Unsur ini merupakan salah satu hasil sampingan dari proses 

pengolahan bijih logam non-besi terutama emas, yang mempunyai 

sifat sangat beracun dengan dampak merusak lingkungan. Arsen 

ditemukan pada beberapa cebakan bijih logam, diantaranya 

(Zhuang dkk, 2005): 

1. Cebakan Cu–Zn–Pb mengandung mineral enargit 

2. Cebakan Cu–pirit–As 

3. Cebakan Ag murni dan arsenida Ni–Co 

4. Cebakan Au mengandung As 

5. Cebakan sulfida As dan sulfida Au–As 

6. Cebakan Sn mengandung As. 

“Terdapat lebih dari 25 mineral mengandung As berupa 

arsenida atau sulfida dengan mineral-mineral yang dikenal 

seperti: arsenopirit (FeAsS), lollingit (FeAs2), smaltit (CoAs2),  

nikolit (NiAs), tennantit (Cu8As3S7), enargit (Cu3AsS4), proustit 

(Ag3AsS), realgar (As4S4), dan orpimen (As2S3). As digunakan 

untuk campuran logam lain (Pb) dalam pembuatan shot (partikel 

bundar berukuran pasir) dan insektisida berbentuk arsenat–Ca dan 

Pb. Arsen putih (As2O3) biasanya digunakan untuk membasmi 

rumput liar; sementara senyawa arsenik tertentu dimanfaatkan 

dalam peleburan gelas, pengawet kayu dan kulit, bahan pencelup, 

pigmen, obat-obatan, petasan/ kembang api, dan bahan kimia. 

Penambangan cebakan logam mengandung As dan pembuangan 

tailing dengan keterlibatan atmosfir akan mempercepat mobilisasi 

unsur tersebut dan selanjutnya memasuki sistem air permukaan 

atau merembes ke dalam akifer-akifer air tanah setempat. Akibat 

merugikan dari arsen bagi kesehatan manusia adalah apabila 

terkandung >100 ppb dalam air minum; dengan gejala keracunan 
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kronis berupa iritasi usus, kerusakan syaraf dan sel, kelainan kulit 

atau melanoma serta kanker usus. Ini terjadi di negara-negara yang 

memproduksi emas dan logam dasar di antaranya Afrika selatan, 

Zimbabwe, India, Thailand, Cina, Filipina, dan Meksiko (Zhuang 

dkk, 2005). 

“Arsen merupakan logam anorganik berwarna abu-abu, dengan 

kelarutan dalam air sangat rendah. Arsen banyak digunakan sebagai 

insektisida, racun semut, cat, kertas tembok, keramik dan gelas. 

Arsen pada konsentrasi rendah terdapat pada tanah, air, udara 

dan makanan. Arsen banyak ditemukan di dalam air tanah. Hal 

ini disebabkan arsen merupakan salah satu mineral yang memang 

terkandung dalam susunan batuan bumi (Zhuang dkk, 2005). 

Menurut Razak (1980), tanah yang tidak terkontaminasi arsen 

ditemukan mengandung kadar As antara 0,240 mg/kg, sedang yang 

terkontaminasi mengandung kadar As rata-rata lebih dari 550 mg/ 

kg. 

Intoksikasi tubuh manusia terhadap arsenik (As), dapat berakibat 

buruk terhadap mata, kulit, darah, dan liver. Efek Arsenic terhadap 

mata adalah gangguan penglihatan dan kontraksi mata pada 

bagian perifer sehingga mengganggu daya pandang ( visual fields) 

mata. Pada kulit menyebabkan berwarna gelap (hiperpigmentasi), 

penebalan kulit (hiperkeratosis), timbul seperti bubul (clavus), 

infeksi kulit (dermatitis) dan mempunyai efek pencetus kanker 

(carcinogenic). Pada darah, menyebabkan kegagalan fungsi sungsum 

tulang dan terjadinya pancytopenia (yaitu menurunnya jumlah sel 

darah perifer). Pada liver, m empunyai efek yang signifikan pada 

paparan yang cukup lama (paparan kronis), berupa meningkatnya 

aktifitas enzim pada liver (enzim SGOT, SGPT, gamma GT), ichterus 

(penyakit kuning), liver cirrhosis (jaringan hati berubah menjadi 

jaringan ikat dan ascites (tertimbunnya cairan dalam ruang perut). 

Pada ginjal, Arsen (As) akan menyebabkan kerusakan ginjal berupa 

renal damage (terjadi ichemia and kerusakan jaringan). Pada saluran 

pernafasan, akan menyebabkan timbulnya laryngitis (infeksi laryng), 

(infeksi bronchus) dan dapat pula menyebabkan kanker paru. Pada 
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pembuluh darah, logam berat Arsen dapat menganggu fungsi 

pembuluh darah, sehingga dapat mengakibatkan penyakit 

arteriosclerosis (rusaknya pembuluh darah), portal hypertention 

(hipertensi oleh karena faktor pembuluh darah potal), oedema paru 

dan penyakit pembuluh darah perifer (varises, penyakit burger) 

“(Zhuang dkk, 2005). 

Pada sistem reproduksi, efek arsen terhadap fungsi reproduksi 

biasanya fatal dan dapat pula berupa cacat bayi waktu dilahirkan, 

lazim disebut effek malformasi. Pada sistem immunologi, terjadi 

penurunan daya tahan tubuh / penurunan kekebalan, akibat nya 

peka terhadap bahan karsinogen (pencetus kanker) dan infeksi 

virus. Pada sistem sel, efek terhadap sel mengakibatkan rusaknya 

mitochondria dalam inti sel menyebabkan turunnya energi sel  dan 

sel dapat mati. Pada Gastrointestinal (saluran pencernaan), arsen 

akan menyebabkan perasaan mual dan muntah, serta nyeri perut, 

mual (nausea) dan muntah (vomiting) (Sitorus, 2011). 

 

H. Reaksi Merkuri (Hg) 

Semua cebakan merkuri terbentuk dari larutan hidrotermal 

di dalam segala jenis batuan yang diakibatkan oleh kegiatan 

vulkanisma Tersier. Hg juga dapat terbentuk sebagai unsur jejak 

(trace element) pada kebanyakan cebakan mineral lainnya. 

Mineralmineral yang mengandung merkuri (Hg) adalah sinabar, 

metasinabarit, kalomel, terlinguait, eglestonit, montroidit, dan 

merkuri murni. Pada usaha pertambangan logam mulia dengan 

metoda pengolahan amalgamasi, merkuri atau quicksilver 

(berbentuk cair) digunakan dalam jumlah besar sebagai bahan 

pelarut/penangkap emas dan perak. Proses pengolahan ini 

menjadi sorotan karena menghasilkan tailing dengan kandungan 

Hg signifikan. Merkuri (Hg) yang terbentuk sebagai fraksi 

halus, unsur jejak, dan ion seharusnya diwaspadai apabila 

terakumulasi dalam jumlah signifikan karena dapat berdampak 

merugikan bagi lingkungan hidup. Unsur ini telah dikenal sebagai 
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bahan bersifat racun mematikan apabila (Jensen et al., 1981): 

1. Terdapat dengan kandungan melebihi ambang batas dalam biji- 

bijian, binatang pemakan biji-bijian dan tubuh ikan yang berada 

dalam air tercemar merkuri. Kasus penimbunan senyawa merkuri 

oleh ikan karena binatang ini mengkonsumsi organisme planktonic 

mengandung ion merkuri dalam air tercemar tersebut. Ikan atau 

jenis makanan apapun dengan kandungan > 0,5 ppm Hg harus 

dilarang dipasarkan dan termasuk air dengan kandungan < 1 

mg Hg/dm3. 

2. Berupa senyawa metil-merkuri yang dihasilkan oleh proses 

metilasi dalam air sungai dan danau berpH rendah, yang 

berlangsung  berkesinambungan atau sewaktu-waktu. 

Senyawa ini terbentuk karena melarutnya Hg2+ dari sedimen 

melalui pertukaran ion pada lingkungan air berkonsentrasi tinggi 

ion hydrogen dan kemudian meningkatnya sintesis metil-merkuri 

oleh mikro-organisma. Konsentrasi senyawa tersebut dalam 

organisma aquatik beraneka ragam karena tergantung kegiatan 

metabolisma dan rata-rata rentang hidup dari spesies organisma 

bersangkutan; sementara pada tubuh ikan mencapai 60–90% karena 

daya serapnya yang tinggi. Keracunan oleh merkuri nonorganik 

terutama mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati. 

Disamping itu akan mengganggu sistem enzim dan mekanisma 

sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam 

protein dan enzim. Merkuri (Hg) organik dari jenis metil-merkuri 

dapat memasuki placenta dan merusak janin pada wanita hamil, 

mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan 

otak (Jensen et al., 1981). 

Tercatat sejumlah kejadian tragis yang disebabkan keracunan 

merkuri (Hg) di negara-negara Jepang, Guatemala, Irak, dan 

Pakistan. Kasus keracunan di Minamata, Jepang adalah pencemaran 

oleh pembuangan limbah industri mengandung metilmerkuri ke 

dalam air danau dan menyebabkan tercemarnya ikan didalamnya. 

Sejumlah bayi menderita kerusakan otak serius, dipercaya dilahirkan 

oleh para ibu yang telah mengkonsumsi ikan tercemar merkuri. Di 
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Irak, Guatemala, dan Pakistan terjadi kematian ribuan penduduk 

karena mengkonsumsi bijibijian yang telah tercemar metil-merkuri 

yang berasal dari pembasmi hama serangga (O’Neill, 1994). 

Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor 

penyebab keracunan adalah pengkonsumsian makanan yang telah 

tercemar oleh Hg-organik industri. Ini merupakan penemuan 

penting bahwa limbah mengandung Hg dari kegiatan industri 

mungkin juga dapat terjadi pada usaha pertambangan logam; 

dimana ketika memasuki sistem akuatik dapat diserap oleh 

organisme di dalamnya, kemudian melalui proses metilasi dalam 

tubuh organisma berkembang menjadi metil-merkuri yang bersifat 

racun (O’Neill, 1994). 

Beberapa hal terpenting yang dapat dijadikan patokan terhadap 

efek yang ditimbulkan oleh merkuri terhadap tubuh, adalah sebagai 

berikut (Palar, 1994) : 

1. Semua senyawa merkuri adalah racun bagi tubuh, apabila 

berada dalam jumlah yang cukup 

2. Senyawa merkuri yang berbeda, menunjukkan karakteristik 

yang berbeda pula dalam daya racun, penyebaran, akumulasi dan 

waktu retensi yang dimilikinya di dalam tubuh. 

3. Biotransformasi tertentu yang terjadi dalam suatu tata ling- 

kungan dan atau dalam tubuh organisme hidup yang telah 

kemasukan merkuri, disebabkan oleh perubahan bentuk atas 

senyawa-senyawa merkuri dari satu tipe ke tipe lainnya. 

4. Pengaruh utama yang ditimbulkan oleh merkuri dalam tubuh 

adalah menghalangi kerja enzim dan merusak selaput dinding 

(membran) sel. Keadaan itu disebabkan karena kemampuan 

merkuri dalam membentuk ikatan kuat dengan gugus yang 

mengandung belerang, yang terdapat dalam enzim atau dinding sel 

5. Kerusakan yang diakibatkan oleh logam merkuri dalam tubuh 

umumnya bersifat permanen. Sampai sekarang belum diketahui 

cara efektif untuk memperbaiki kerusakan fungsi - fungsi 

tersebut. Efek merkuri pada kesehatan terutama berkaitan 
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dengan sistem syaraf, yang memang sangat sensitif pada 

semua bentuk merkuri. Manifestasi klinis awal intoksikasi 

merkuri didapatkan gangguan tidur, perubahan mood 

(perasaan) yang dikenal sebagai “erethism”, kesemutan mulai dari 

daerah sekitar mulut hingga jari dan tangan, pengurangan 

pendengaran atau penglihatan dan pengurangan daya ingat. 

Pada intoksikasi berat penderita menunjukkan gejala klinis 

tremor, gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, jalan 

sempoyongan (ataxia) yang menyebabkan orang takut berjalan. Hal 

ini diakibatkan terjadi kerusakan pada jaringan otak kecil 

(serebellum). Keracunan pada ibu hamil dapat meanyebabkan 

terjadi mental retardasi pada bayi atau kebodohan, kekakuan 

(spastik), karena zat metil merkuri yang masuk ke dalam tubuh 

perempuan hamil tersebut tidak hanya mencemari organ 

tubuhnya sendiri, tetapi juga janin yang dikandungnya melalui tali 

pusat, oleh karena itu merkuri sangat rentan terhadap ibu hamil, 

ibu menyusui dan mereka yang menderita gangguan 

neurologis dan mental organik atau fungsional. 

“Keracunan Hg yang akut dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan saluran pencernaan, gangguan kardiova sculer, kegagalan 

ginjal akut maupun shock. Pada pemeriksaan laboratorium tampak 

erjadinya denaturasi protein enzim yang tidak aktif dan kerusakan 

membran sel. Metil maupun etil merkuri merupakan racun 

yang dapat mengganggu susunan syaraf pusat (serebrum dan 

serebellum) maupun syaraf perifer. Kelainan syaraf perifer dapat 

berupa parastesia, hilangnya rasa pada anggota gerak dan sekitar 

mulut serta dapat pula terjadi menyempitnya lapangan pandang 

dan berkurangnya pendengaran. Keracunan merkuri dapat pula 

berpengaruh terhadap fungsi ginjal yaitu terjadinya proteinuria. 

Pada karyawan yang terpapar kronis oleh fenil dan alkil merkuri 

dapat timbul dermatitis. Selain mempunyai efek pada susunan 

syaraf, Hg juga dapat menyebabkan kelainan psikiatri berupa 

insomnia, nervus, kepala pusing, gampang lupa, tremor dan depresi. 

Pada dasarnya besarnya risiko akibat terpapar oleh Hg, tergantung 
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dari sumber Hg di lingkungan, tingkat paparan, teknik pengambilan 

sampel, analisis sampel dan hubungan dosis respon” (Siagian, 2008). 

 

I. Reaksi Zinkum (Zn) 

“Zinkum memiliki nomor atom 30 dan massa atom 65,38. Pada 

SPU terletak pada periode 4 dan golongan IIB. Wujud Zn 

berwarna putih kebiruan, mudah ditempa dan liat pada suhu 

antara 110- 1500 C. Zn melebur pada suhu 4100 C dan mendidih 

pada 9060 C. Logamnya yang murni,melarut lambat sekali dalam 

asam dan dalam alkali” (Kadem, 2004). 

Sumber Zn masuk ke lingkungan perairan melalui hasil 

pembuangan industri, pengelasan logam, dan patri (Manahan, 

1994). Manusia dalam kehidupannya memerlukan 12-15 mg Zn 

setiap hari. Sumber Zn secara alami dapat kita peroleh melalui  

makanan atau minuman yang dikonsumsi.  

Pada kadar  berlebih dalam tubuh, logam Zn dapat 

mengakibatkan keracunan. Gejala keracunan Zn seperti muntah, 

kram perut, diare dan mual berkepanjangan. Gejala tersebut jika 

tidak segera ditangani dapat menyebabkan sakit kuning, kejang, 

demam, dan tekanan darah rendah, bahkan kematian. Selain itu 

keracunan Zinkum dapat menyebabkan osteomalasea, 

kalkulirenalis, dan proteinuria. Keracunan zinkum sering dijumpai 

bersamaan dengan keracunan kadmium secara kronis (Eamens 

dkk (1984) dalam Darmono 1995). 

“Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh logam berat di dalam 

tubuh manusia (Darmono, 1995): 

1. Barium (Ba): dalam bentuk serbuk, mudah terbakar pada tem- 

peratur ruang. Jangka panjang, menyebabkan naiknya tekanan 

darah dan terganggunya sistem syaraf. 

2. Cadmium (Cd): dalam bentuk serbuk mudah terbakar. Beracun jika 

terhirup dari udara atau uap.Dapat menyebabkan kanker. Larutan 

dari kadmium sangat beracun. Jangka panjang, terakumulasi 
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di hati, pankreas, ginjal dan tiroid, dicurigai dapat menyebabkan 

hipertensi. 

3. Kromium (Cr): kromium hexavalen bersifat karsinogenik dan 

korosif pada jaringan tubuh. Jangka panjang, peningkatan 

sensitivitas kulit dan kerusakan pada ginjal. 

4. Timbal (Pb): beracun jika termakan atau terhirup dari udara atau 

uap. Jangka panjang, menyebabkan kerusakan otak dan ginjal; 

kelainan pada kelahiran. 

5. Raksa (Hg): sangat beracun jika terserap oleh kulit atau terhirup dari 

uap. Jangka panjang, beracun pada sistem syaraf pusat, dapat 

menyebabkan kelainan pada kelahiran. 

6. Perak (Ag): beracun. Jangka panjang, pelunturan abu-abu 

permanen pada kulit, mata dan membran mukosa (mucus). 

Mempelajari interaksi antar logam esensial dan nonesensial 

dapat membantu mempelajari mekanisme toksitas logam tersebut. 

Interaksi antar logam tersebut banyak di teliti di laboratorium dan 

kemudian diaplikasikan di lapangan,ternyata kejadiannya hampir 

sama dengan di lapangan secara ilmiah baik pada hewan maupun 

pada manusia. Daya keracunan dari suatu logam berat nonesensial 

dapat meningkat atau menjadi menurun oleh karena hadir atau 

absennya logam esensial” (Darmono, 1995). 
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Gambar 5.3 Interaksi Antar Logam dalam Tubuh Manusia 
 
 

 

Sumber: Darmono, 1995 

Gambar 5.4 Kontribusi logam berat timah hitam (Pb), merkuri 

(Hg) dan kadmium (Cd), Arsenic (As), dan Cromium (Cr) pada 

INTAKE manusia
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J. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 876 Tahun 

2001, analisis risiko kesehatan lingkungan merupakan suatu 

pendekatan untuk mencermati potensi besarnya risiko yang 

dimulai dengan mendiskripsikan masalah lingkungan yang telah 

dikenal dan melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia 

yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang bersangkutan 

(Soemirat, 2003). Analisis risiko kesehatan biasanya berhubungan 

dengan masalah lingkungan saat ini atau di masa lalu. Secara garis 

besarnya ARKL terdiri dari empat tahap kajian, yaitu identifikasi 

bahaya, analisis dosis-respon, analisis pemajanan dan karakterisasi 

risiko (Norvel dkk, 2000). 

“Manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah 

diketahui suatu populasi memiliki risiko terhadap suatu pajanan 

(Casarett & Doull’s, 2001). 

1. Identifikasi Bahaya 

Identifikasi bahaya atau hazard identification adalah tahap 

awal ARKL untuk mengenali sumber risiko. Informasinya bisa 

ditelusuri dari sumber dan penggunaan risk agent memakai 

pendekatan agent oriented. Identifikasi bahaya juga bisa 

dilakukan dengan mengamati gejala dan penyakit yang 

berhubungan dengan tosksitas risk agent di masyarakat yang telah  

terkumpul dalam studi-studi sebelumnya, baik di wilayah kajian 

atau di tempattempat lain. Penelusuran seperti ini dikenal sebagai 

pendekatan disease oriented (Soermirat, 2003). 

2. Dosis Respon 

Analisis dosis-respon disebut juga dose-response assess- 

ment atau toxicity assessment yaitu menetapkan nilai-nilai 

kuantitatif toksisitas risk agent untuk setiap bentuk spesi 

kimianya (Rahman et al., 2004). Toksisitas dinyatakan sebagai 

dosis referensi (reference dose, RfD) untuk efek nonkarsinogenik dan 

Cancer Slope Factor (CSF) atau Cancer Unit Risk (CCR) untuk 

efek karsinogenik. Analisis dosis-respon merupakan tahap 

paling menentukan karena ARKL hanya bisa dilakukan untuk risk 
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agent yang sudah ada dosis-responnya” (Soemirat, 2003). 

“RfD adalah toksisitas kuantitatif non karsinogenik, me- 

nyatakan estimasi dosis pajanan harian yang diperkirakan tidak 

menimbulkan efek merugikan kesehatan meskipun pajanan 

berlanjut sepanjang hayat. Dosis referensi dibedakan untuk 

pajanan oral atau tertelan (ingesi, untuk makanan dan 

minuman) yang disebut RfD dan untuk pajanan inhalasi 

(udara) yang disebut reference concentration (RfC). Dalam 

analisis dosis-respon, dosis dinyatakan sebagai risk agent yang 

terhirup (inhaled), tertelan (ingested) atau terserap melaluikulit 

(absorbed) per kg berat badan per hari (mg/kg/hari). Respon atau 

efek nonkarsinogenik, yang disebut juga efek sistemik, yang 

ditimbulkan oleh dosis risk agent tersebut dapat beragam, mulai dari 

yang tidak teramati yang sifatnya sementara, kerusakan organ 

yang menetap, kelainan fungsional yang kronik, sampai 

kematian” (Soemirat, 2003). 

Dosis yang dipakai untuk menetapkan RfD adalah yang 

menyebabkan efek paling rendah yang disebut NOAEL (No 

Observed Adverse Effect Level) atau LOAEL (Lowest Observed 

Adverse Effect Level). NOAEL adalah dosis tertinggi suatu zat pada 

studi toksisitas kronik atau subkronik yang secara statistik atau 

biologis tidak menunjukkan efek merugikan pada hewan uji atau 

pada manusia sedangkan LOAEL berarti dosis terendah yang 

(masih) menimbulkan efek. Secara numerik NOAEL selalu lebih 

rendah daripada LOAEL (Soemirat, 2003). 

3. Analisis Pemajanan 

Analisis pemajanan (exposure assessment) yang disebut juga 

penilaian kontak, bertujuan untuk mengenali jalur-jalur pajanan 

risk agent agar jumlah asupan yang diterima individu dalam 

populasi berisiko bisa dihitung. Risk agent bisa berada di dalam 

tanah, di udara, air, atau pangan seperti ikan, daging, telur, susu, 

sayur dan buah-buahan. Karakteristik individu (pola konsumsi, 

berat badan, dan usia) dan pola aktifitas (durasi pajanan dan 

frekuensi pajanan) merupakan bagian dari analisis pemajanan 
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(Soemirat, 2003). 

“Tingkat keracunan logam berat pada tubuh manusia terdiri 

atas (Gardia dkk, 2005): 

1. Keracunan Akut 

Keracunan akut terjadi akibat pajanan dalam waktu 

singkat pada konsentrasi logam berat yang tinggi. Misalnya 

pajanan langsung logam berat dalam konsentrasi tinggi dapat 

mengakibatkan kerusakan paru-paru, reaksi pada kulit dan 

gejala penyakit gastrointestinal. 

2. Keracunan Kronik 

Keracunan kronik terjadi akibat pajanan dalam waktu 

lama, meskipun dengan konsentrasi kecil yang kemudian akan 

terakumulasi. Penyakit Minamata adalah keracunan merkuri 

yang bersifat kronik yang terjadi akibat pajanan dalam waktu 

yang cukup lama, yaitu sekitar 25 tahun baru tampak gejala 

penyakit yang ditimbulkan. 

 

Daftar Pustaka 

Ahmad DS., Indrowuryatno., dkk. 2004. Pencemaran Logam Berat 

Fe, Cd, Cr dan Pb pada Lingkungan Mangrove di Propinsi Jawa 

Tengah”. nviro 4(2): 45-49 sep 2004. ISSN : 1411-4402.PPLH- 

LPPM UNS Surkarta. 

Albalak R, Noonan G, Buchanan S, Flanders WD, Crawford CG. 

2003. Blood lead and risk factor for lead poisoning among 

children in Jakarta, Indonesia. The Science of the Total 

Environment; 75-85. 

Aminah, N. 2006. Perbandingan Kadar Pb, Hb, Fungsi Hati, Fungsi 

Ginjal Pada Karyawan BBTKL dan PPM Surabaya Bagian 

Sampling dan Non Sampling. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 

Vol.2, No 2 (111-120). 



144 Logam Berat Sekitar Manusia 
 

Ardyanto D. 2005. Deteksi pencemaran timah hitam (Pb) dalam 

darah masyarakat yang terpajan timbal (plumbum). J Kesehatan 

Lingkungan 2:67-76. 

Badan Standarisasi Nasional. 2009. SNI 6989.16 : 2009 Cara Uji 

Kadmium (Cd) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- 

nyala. Jakarta. 

Casarett & Doull’s. (2001). Toxicology the Basic Science of Poissons. 

New York: McGraww-Hill Medical Publishing Division. 

Connell, W. and Miller, G. 1995. Kimia dan Ekotoksikologi Pen- 

cemaran. (diterjemahkan oleh Yanti Koestoer dan Sahati). UI 

Press, Jakarta. p. 366–369. 

Darmono. 1995. Logam dalam Sistem Biologi Hidup Makhluk 

Hidup. UI-Press. Jakarta. 

Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran. UI-Press. 

Jakarta. 

Fergusson, J.E. 1990. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental 

Impact and Health Effect. Pergamon Press, New York. 

Flora, J.s. and Pachauri, V., 2010. Chelation in Metal 

Intoxication. International Journal of Enviromental Research 

and Public Health 7 : 2745-2788, 2010. 

Fontes, R.L.F and Cox, F.R. 1995. Effect of Sulfur Supply on 

Soybean Plants Exposed To Zinc Toxicity, Journal of Plant 

Nutrition.18,1893-1906. 

Frieberg, L., Gunnar, 1974, Hand book of Toxicology of Metals, 

Elsevier, Neherlands. 

Gardea T, dkk. 2005. Phytoremediation of heavy metals and study 

of the metal coordination by x-ray absorption spectroscopy. 

Coordination Chemistry Reviews, (249) 17-18: 1797- 1810. 



Reaksi Logam Berat dalam Tubuh Manusia 145 
 

Gayer, RA. (1986). Toxic Effects of Metal. In C.D.Klaasen, 

M.O.Amdur, and J.Doul. (Eds). Toxicology the Basic Science 

of Poisons.3rd ed. New York: Mac Millan Publishing Co. 

Gintings, P. 1982. Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran 

Industri, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Gupta, R., Ahuja, P., Khan, S., Saxena, RK., Mohapatra, H., 2000. 

Microbial biosorbent: Meeting Challenges of Heavy Metal 

Pollution in Aqueous Solutions, Current Science 78(8): 967-973 

Hutabarat. Dewi Sari, M. 1997. Penetuan kadar Logam Berat 

kadmium Pada Kerang dan kerang Batu Secara Spekrotometri 

Serapan koeng-Koeng atau Kerang-kerang laut itu Berwarna, 

Pewarta Oseana, LIPI lembaga oseanologi nasional vol 6 Jakarta. 

Hutagalung. H.P. 1991. Pencemaran laut Oleh Logam berat: 

Puslitbang Oseanologi. Status Pencemaran Laut di Indonesia 

dan tehnik Pemantaunnya. LIPI. Jakarta. 

Indrasti, Nastiti S. dkk. 2009. Penyerapan Logam Pb dan Cd Oleh 

Eceng Gondok : Pengaruh Konsentrasi Logam dan Lama Waktu 

Kontak. J. Tek. Ind. Pert. Vol. 16(1), 44-50. 

Jensen, M.L. and Bateman, A.M.; 1981. Economic Mineral Deposits, 

Third Edition, John Wiley & Sons, New York, 593 pages. 

Kadem, dkk. 2004. Statistical analysis of vegetation incidence 

on contamination of soils by heavy metals (Pb, Ni and Zn) 

in thevicinity of an iron steel industrial plant in Algeria. 

Environmetrics, (15) 5: 447-462. 

Lombi,E.,dkk. 2001.PhytoremediationofHeavyMetal-Contaminated 

Soils: Natural Hyperaccumulation versus Chemically Enhanced 

Phytoextraction. Journal of Environmental Quality. 30: 1919- 

1026. 



146 Logam Berat Sekitar Manusia 
 

Madrid, F., dkk. 2003. Heavy metal displacement in chelateirrigated 

soil during phytoremediation. Journal of Hydrology. (272) 1: 

107- 119. 

Mallem. J.J., 2008. Phytoremediation Of Heavy Metals Using 

Amaranthus Dubius. Durban, south Africa. 

Markowitz M. 2010. Lead Poisoning. In: Behrman RE, Kliegman 

RM, Jenson HB, editors. Nelson textbook of Pediatrics. 18th 

edition. Philadelphia: Saunders; 2913-7 

Mawardi., 2002. Pengaruh Pereaksi Pemodifikasi Gugus Fungsi 

Terhadap Biosorpsi Kadmium(II) Oleh Biomassa Alga Mati 

Universitas Negeri Padang .Sumatra Utara. 

Mukono J., Koeswadji H ., Sugijanto, Laksminiwati E. (1991). 

Laporan Penelitian: Status Kesehatan dan Kadar Pb (timah 

hitam) Darah pada Karyawan SPBU di Jawa Timur. Lembaga 

Penelitian Universitas Airlangga. 

Mukono, H.J. (2000). Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. 

Surabaya: Airlangga University Press. 

Nouairi, I., dkk. 2006. Comparative study of cadmium effects on 

membrane lipid composition of Brassica juncea and Brassica 

napus leaves. Plant Science, (170) 3: 511-519. 

Norvell,W.A., dkk. 2000. Division S-8- Nutrient Management & Soil 

& Plant Analysis:” Association of Cadmium in Durum Wheat 

Grain Soil Chloride and Chelate-extractable Soil Cadmium”. 

Soil Sci.Soc.Am.J 64: 2162-2168. 

O’Neill, P.; 1994. Environmental Chemistry, Second edition, 

Chapman & Hall, London, 268 pages. 

Palar H. 1994. Pencernaan & Toksikologi Logam berat, PT. Rineka 

Cipta, Jakarta. 

Palar, H. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: 

Rineka Cipta. 



Reaksi Logam Berat dalam Tubuh Manusia 147 
 

Parakkasi, A. 1999. Ilmu Makanan Ternak Ruminansia. Cetakan 

Pertama. Jakarta : UI Press. 

Piliang, W.G. 2002. Nutrisi Vitamin Volume 1 Edisi ke-5. Bogor : 

IPB Press. 

Razak, H. 1980. Pengaruh Logam Berat Terhadap Lingkungan, 

pewarta Oseana, lembaga oseanologi Nasional- LIPI, Vol 2 hal 

15 -19. 

Saeni, M.S. 1997. Penentuan Tingkat Pencemaran Logam Berat 

dengan Analisis Rambut. Orasi Ilmiah, Guru Besar Tetap Ilmu 

Kimia Lingkungan, Fakultas Matematika dan IPA IPB. Bogor. 

Sembiring,Z., dkk. 2008. Studi Proses Adsorpsi Ion Logam Pb(II), 

Cu(II) dan Cd(II) Terhadap Pengaruh Waktu Dan Konsentrasi 

Pada Biomassa Nannochloropsis Sp. Yang Terenkapulasi 

Aquq-Gel Silika Dengan Metode Kontinyu. Prosiding Seminar 

Nasional Sains dan Teknologi-II 2008. 

Setiani A. 2011. Kompleks Kalsium Disodium Edta (CaNa
2
EDTA) 

Sebagai Pengikat Logam Timbal (Pb) dalam Tubuh Manusia. 
Universitas Negeri Semarang. Semarang. 

Shannon MW, Harper AA. 2007. Lead, other Metals, and Chelation 

Therapy. Comprehensive Pediatric Hospital. Philadelpia: Mosby. 

Siagian, L. 2008. Analisis Tingkat Pencemaran Logam Berat Perairan 

Laut Belawan. Lembaga Penelitian Universitas Nommensen, 

Medan. 

Sitorus H. 2011. Analisis Beberapa Parameter Lingkungan Perairan 

Yang Mempengaruhi Akumulasi Logam Berat Timbal Dalam 

Tubuh Kerang Darah Di Perairan Pesisir Timur Sumatera Utara. 

Visi; 19 (1): 374-385. 

Sjamsudin U., Suyatna F.D. 1998. Keracunan Pb. Bagian Farmakologi 

FK UI. Jakarta : Cermin Dunia Kedokteran. 





Cara Penanggulangan Logam Berat 151 
 

Soemirat. 2003. Toksikologi Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Prees. 

Schützendübel, A., Polle, A., 2001. Plant responses to abiotic 

stresses: heavy metalinduced oxidative stress and protection 

by mycorrhization. Journal of Experimental Botany, (53) 372: 

1351-1365. 

Susilaningsih, D. 1992. Pemanfaatan Tumbuhan Hydrilla verticilatta 

dan Eichornia crassipes sebagai Salah satu Usaha Pengendalian 

Pencemaran Logam Kromium (Cr) dari Limbah Pelapisan 

Logam. Skripsi. Fakultas Biologi, Universitas Jendral Soedirman. 

Purwokerto. 

Surwirma, S. 1988. Distribusi kandungan logam berat di aliran 

sungai Cakung , Jakarta. 

Ulfin, I. 2001. Penurunan Kadar Cd dan Pb dalam Larutan dengan 

Kayu Apu : Pengaruh pH dan Jumlah Kayu Apu. Prosiding 

Senaki III. Kimia–FMIPA. ITS. Surabaya. 

Wang, S., Cao, Z., Lan, D., Zheng, Z., Li, G. (2008). Concentration 

distribution and assessment of several heavy metals in sediments 

ofwest-four Pearl River Estuary. EnvironmentalGeology, 55, 

963-975. 

Widowati. W; Sastiono. A; Yusuf.R., 2008. Efek Toksik Logam, 

Pencegahan dan Penanggulanganya. Andy, Yogyakarta. 45-87. 

Yang, X., dkk. 2005. Molecular mechanisms of heavy metal 

hyperaccumulation and phytoremediation”. Journal of Trace 

Elements in Medicine and Biology, (18) 4: 339-353. 

Zhuang, P., dkk. 2005. Chemically Assisted Phytoextraction of 

Heavy Metal Contaminated Soils using Three Plant Species. 

Plant and Soil. (276) 1-2: 153-162. 



 

 

 

 
 

 

 

BAB VI 

CARA PENANGGULANGAN LOGAM BERAT 

 

 
Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada  

penanggulangan pencemaran yang telah terjadi. Usaha-usaha 

tersebut dapat dilakukan, diantaranya melalui menjaga air tanah 

agar tetap bersih misalnya (Palar, 2004) : 

1. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah 

perumahan atau pemukiman 

2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencermari 

lingkungan atau ekosistem 

3. Pengawasan terhadap penggunaan jenis pestisida dan zat–zat 

kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran 

4. Memperluas gerakan penghijauan 

5. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan 

6. Memberikan kesadaran terhadap masyaratkat tentang arti 

lingkungan hidup sehingga manusia lebih lebih mencintai 

lingkungan hidupnya 

7. Melakukan intensifikasi pertanian 

Pencegahan adalah lebih baik dari pengobatan. Artinya, ini 

kembali pada soal koordinasi unsur-unsur masyarakat terkait. 

Khususnya untuk kasus PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), 

kebijakan publik, Gubernur, Bupati, dan Kementerian Pertambangan 

sangat menentukan dalam mengurangi pencemaran sungai. 

 Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada 



 

masyarakat penambang (Palar, 2004). 

Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi 

pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara 

teknis. Penanggulangan secara non teknis adalah usaha untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan 

peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan 

mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi 

sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini 

hendaknya dapatmemberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan 

industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, 

pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku 

disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber 

pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya 

dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat 

bantu yang dapat mengurangi pencemaran (Soemirat, 2003). 

Mengingat dampak bahaya yang mungkin ditimbulkan akibat 

pencemaran logam berat, upaya pengendalian pencemaran logam  

berat harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan 

masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya 

telah menghasilkan berbagai teknologi yang dapat digunakan 

oleh manusia untuk mengendalikan pencemaran termasuk juga 

pencemaran logam berat (Soemirat, 2003). 

Pengendalian pencemaran logam berat dengan memanfaatkan 

proses fisika dan kimia telah banyak digunakan selama ini 

ternyata membutuhkan biaya yang sangat mahal dan hasil yang 

kurang efektif karena dihasilkan limbah baru dari proses yang 

dilakukan. Kemajuan dalam bidang bioteknologi tanaman telah 

berhasil menemukan bahwa tanaman memiliki kemampuan untuk 

menyerap logam berat dari lingkungan tanah dan perairan, sehingga 

dampak bahaya logam berat dapat dilokalisir (Irwan, 2005). 

Teknik secara kimia adalah netralisasi logam berat yang aktif 

menjadi senyawa yang kurang aktif dengan menambahkan senyawa 

tertentu, kemudian dilepas ke lingkungan perairan, namun 

pembuangan logam berat non-aktif juga menjadi masalah karena 



 

dapat dengan mudah mengalami degradasi oleh lingkungan menjadi 

senyawa yang dapat mencemari lingkungan (Suryati & Priyanto, 

2003). 

A. Bioremoval dan Bioabsorpsi 

Istilah bioabsorpsi tidak dapat dilepaskan dari istilah bioremoval 

karena bioabsorpsi merupakan bagian dari bioremoval. Bioremoval 

dapat diartikan sebagai terkonsentrasi dan terakumulasinya bahan 

penyebab polusi atau polutan dalam suatu perairan oleh material 

biologi, dan material tersebut mempunyai kemampuan untuk me-

recovery polutan sehingga dapat dibuang dan ramah terhadap 

lingkungan. Sedangkan berdasarkan kemampuan untuk mem- 

bentuk ikatan antara logam berat dengan mikroorganisme maka 

bioabsorpsi merupakan kemampuan material biologi untuk meng- 

akumulasikan logam berat melalui media metabolisme atau jalur 

psiko-kimia. Proses bioabsorpsi ini dapat terjadi karena adanya 

material biologi yang disebut biosorben dan adanya larutan yang 

mengandung logam berat dengan afinitas yang tinggi sehingga 

mudah terikat pada biosorben (Ihsan, 2015). 

Beberapa jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bioabsorpsi terutama adalah dari golongan alga yakni 

alga dari divisi Phaeophyta, Rhodophyta dan Chlorophyta. Logam 

yang dapat diabsorbsi adalah logam berat beracun, logam 

esensial dan radionuklida. Jenis mikroorganisme yang dapat 

digunakan untuk bioremoval dan bioabsorpsi logam berat dapat 

dilihat pada Tabel 1. 



 

Tabel 6.1. Jenis-Jenis Mikroorganisme yang Dapat Digunakan 

untuk Bioremoval Logam Berat 
 

Mikrooganisme Logam berat 

Mucur mucedo 

Rhizopus stolonifer 

Aspergillus orizae 

Penecillium 

chrysogenum Ecklonia 

radiata 

Saccharomyces 

cerevisie Chlorella 

vulgaris Phellinus 

badius 

Pinus radiate 

Sargassum sp. 

Durvillea potatorum 

Myriophylium 

spicatum Chiarella 

vulgaris Ganoderma 

lucidum Aspergillus 

niger Pseudomonas 

syringae Solanum 

elaeagnifolium 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Absidia sp. 

Cu Cu,Cd,Zn,U,Pb 

Cu Cu Cu,Pb,Cd,Cr 

Cu,Pb,Cd,Ni Pb,As 

Pb,Cd Pb,Cd 

Cu,Cr,Fe Zn 

Pb,Zn,Cu Cu Cr,Cu 

Cr,Cu Hg,Zn,Cd 

Cu,Cr,Pb,Ni,Zn 

Ni,Cu,Pb Pb,U,Cu 

1. Mekanisme Proses Bioabsorpsi 

Sebagian besar mekanisme pembersihan logam berat oleh 

mikrooganisme adalah proses pertukaran ion yang mirip pertukaran 



 

ion pada resin. Mekanisme pertukaran ion ini dapat dirumuskan 

sebagai: A2+ + (B-biomassa) –> B2+ + (A-biomassa). Mekanisme 

ini dapat dibagi atas 3 cara yakni berdasarkan metabolisme sel 

Sedangkan jika berdasarkan posisi logam berat di-remove, dapat 

dibagi atas; akumulasi ekstraseluler (presipitasi), akumulasi 

intraseluler dan penyerapan oleh permukaan sel. Untuk 

mekanisme yang terakhir adalah berdasarkan cara pengambilan 

(absorbsi) logam berat. Cara pengambilan (absorbsi) logam berat 

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Widaningrum, 2007): 

a. Passive Uptake 

Proses ini terjadi ketika ion logam berat terikat pada dinding sel 

biosorben. Mekanisme passive uptake dapat dilakukan dengan 

dua cara, pertama dengan cara pertukaran ion di mana ion pada 

dinding sel digantikan oleh ion-ion logam berat; dan kedua adalah 

pembentukan senyawa kompleks antara ion-ion logam berat 

dengan gugus fungsional seperti karbonil, amino, thiol, hidroksi, 

fosfat, dan hidroksi-karboksil secara bolak balik dan cepat. 

Sebagai contoh adalah pada Sargassum sp. dan Eklonia sp. di 

mana Cr(6) mengalami reaksi reduksi pada pH rendah menjadi 

Cr(3) dan Cr(3) di-remove melalui proses pertukaran kation. 

b. Active Uptake 

Mekanisme masuknya logam berat melewati membran sel 

sama dengan proses masuknya logam esensial melalui sistem 

transpor membran, hal ini disebabkan adanya kemiripan sifat 

antara logam berat dengan logam esensial dalam hal sifat fisika 

kimia secara keseluruhan. Proses aktif uptake pada mikro- 

organisme dapat terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam 

untuk pertumbuhan dan akumulasi intraselular ion logam. 

2. Menghitung Jumlah Logam berat yang Teradsorpsi 

Untuk mengetahui jumlah logam berat yang mengalami 

proses bioabsorpsi oleh mikroorganisme dapat dihitung dengan 

pendekatan konstanta Langmuir yaitu : 



 

 
 

Dimana, 

Q = miligram logam yang akan diakumulasi per gram Ceq

 = besar konsentrasi logam pada larutan 

Q max = maksimum serapan spesifik dari biosorben b = rasio 

biosorpsi 

Salah satu contoh penelitian yang mengunakan konstanta 

Langmuir untuk menghitung jumlah logam berat yang teradsorpsi 

oleh mikroorganisme adalah penelitian oleh Voleski (2005), pada 

penelitiannya terhadap 3 jenis Sargassum untuk menyerap logam 

berat Cd, Cu dan Uranium (U) diperoleh data bahwa penyerapan 

Cd pada pH 4,5 adalah 87 mg Cd/g untuk Sargassum vulgare, 80 mg 

Cd/g untuk Sargassum fluitans dan 74 mg Cd/g untuk Sargassum 

filipendula. Sedangkan untuk penyerapan Cu pada Sargassum 

vulgare adalah 59 mg Cu/g, Sargassum filipendula 56 mg Cu/g, 

Sargassum fluitans 51 mg Cu/g dan untuk penyerapan Uranium oleh 

sargassum adalah > 500 mg U/g (Widowati et al, 2008). 

B. Fitoteknologi 

“Konsep yang memusatkan peran tumbuhan sebagai teknologi 

alami untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dikenal 

dengan istilah Fitoteknologi. Dalam tinjauan teknologi dan proses 

memperjelas fitoteknologi sebagai cara pendekatan berbasis alam 

dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Fitoteknologi 

didasari pada kajian transformasi efek zat dalam ekotoksikologi. 

Sehingga perlu disikapi efek negatif zat sebagai penjagaan kesehatan 

dan keberlanjutan kehidupan” (Mangkoedihardjo dan 

Samudro, 2009). 

Fitoteknologi dapat dikembangkan untuk fitostruktur, fito- 

drainase, fitoproteksi, fitoproses, fitoremediasi, fitomonitoring 



 

maupun fitoforensik terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena 

pencemar dari lingkungan dapat berpindah ke dalam jaringan tum- 

buhan, maka tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator maupun 

akumulator terhadap pencemar (Irawanto, 2014). Menurut Sorek, 

dkk. (2008) fitomonitoring, tumbuhan menjadi indikator untuk 

memetakan pencemaran lingkungan. Metode fitomonitoring ini 

dapat digunakan dalam penyelidikan permasalahan lingkungan 

yang merupakan pendekatan dalam fitoforensik (Burken, dkk., 

2011). 

Tumbuhan memiliki kemampuan menyerap logam berat dari 

media lingkungan (Irwan dkk., 2008). Percobaan terhadap daya 

serap tumbuhan secara alami terhadap konsentrasi Pb dan Cd adalah 

8 mg/l (Neis dan Bittner, 1989). Pada daun konsentrasi toksisitas 

untuk Pb adalah 30-300 ppm dan Cd adalah 5-30 ppm (Alloway 

dan Ayres, 1997). Namun jenis tumbuhan yang dipergunakan 

dalam fitoteknologi lingkungan masih sangat terbatas. Sehingga 

jenis tumbuhan lokal dan liar di alam perlu dikonservasi dan digali 

kemampuannya terhadap pencemaran logam berat (Hardiani, 

2009). 

Mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh 

tmbuhan terjadi pada 3 proses (Hardiani, 2009): 

1. Penyerapan oleh akar; 

2. Translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan 

3. Lokalisasi logam pada sel dan jaringan 

Meskipun demikian respon tumbuhan terhadap logam berat 

untuk setiap jenis tumbuhan sangat beragam dalam kemampuan 

tumbuhan toleran ataupun tidak toleran terhadap keracunan unsur 

logam (Salsibury dan Ross, 1995). Tumbuhan memiliki 3 strategi 

dasar untuk tumbuh pada media yang tercemar logam berat, yaitu 

(Raskin, dkk., 1994) : 

1. Metal excluder, tumbuhan mencegah masuknya logam dari 



 

bagian aerial atau menjaga agar konsentrasi logam tetap rendah 

dalam tanah; 

2. Metal indicator, tumbuhan mentoleransi keberadaan konsentrasi 

logam dengan menghasilkan senyawa pengikat logam atau 

mengubah susunan logam dengan menyimpan logam pada 

bagian yang tidak sensitif; 

3. Metal accumulator, tumbuhan mengkonsentrat knsentrasi 

logam yang tinggi pada bagian aerial tumbuhan, tumbuhan ini 

menyerap kadar kontaminan yang tinggi dan diendapkan dalam 

akar, batang, daun atau tunas. 

Sebagai upaya untuk mencegah keracunan logam terhadap 

sel dan jaringan, tumbuhan mempunyai mekanisme detoksifikasi, 

misalnya dengan menimbun logam di dalam organ tertentu seperti 

akar (Priyanto dan Prayitno, 2004). Adanya akumulasi logam 

merupakan usaha lokalisasi yang dilakukan oleh tumbuhan, dengan 

mengumpulkan dalam satu organ (Mohamad, 2011). 

Dalam sel tumbuhan logam melewati plasmalema, sitoplasma, 

dan vakuola, dimana logam akan ilokalisasi/terakumulasi dalam 

vakuola. Bagian vakuola menjaga agar logam tidak menghambat 

metabolisme tumbuhan (Priyanto dan Prayitno, 2004). Sehingga 

logam tidak akan berhubungan dengan proses fisiologi sel tumbuhan. 

Pada jaringan akar, logam masuk korteks dan diakumulasi di dekat 

endodermis. Endodermis berfungsi sebagai partial barrier terhadap 

pemindahan logam dari akar. Hal ini yang diduga sebagai salah satu 

alasan adanya akumulasi logam lebih besar di akar (Siswanto, 2009). 

Analisis unsur-unsur logam berat seperti Pb dan Cd dalam 

biota air tawar dapat digunakan dalam pengendalian dan 

pemantauan dampak lingkungan. Biota air dapat 

mengakumulasi logam esensial dan non esensial secara biologis 

sudah terbentuk dengan baik. Menurut Ginting (1995) terdapat 

biokonsentrasi dan bioakumulasi beberapa logam di dalam 

tumbuhan dan hewan. Faktor kepekatan (perbandingan kepekatan 

logam pada hewan, μg/kg, terhadap air sekeliling, μg/L) untuk 



 

beragam jenis makhluk air berkisar antara 102 dan 106. Shah 

(2005) menyatakan bahwa bioakumulasi merupakan proses yang 

menentukan keberadaan logam tertentu di dalam biota. Beberapa 

jenis logam yang dapat terlibat dalam proses bioakumulasi adalah 

As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, dan Zn. 

Ada beberapa antioksidan yang dapat menangkal ROS yang 

dipicu dari terakumulasinya ion-ion logam berat pada tubuh 

manusia, sehingga menonaktifkan enzim-enzim antioksidan. 

Berikut beberapa antioksidan yang dapat menangkal ROS (Sorek 

dkk, 2008) : 

1. Vitamin C 

Vitamin C atau asam askorbat sangat penting bagi tubuh 

yang berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh kita yang 

keberadaannya didalam paru-paru dan mata. Vitamin C juga 

berfungsi untuk mengkorversi H 2O2 menjadi H2O. Asam 

askorbat tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia sehingga 

asam askorbat didapat dari buah, sayur-sayuran dan hewani. 

Sintesis asam askorbat dalam hewan di sintesis dengan jalur 

metabolism asam glukuronik, metabolisme ini memakai jalur 

metabolisme gula dibawah normal, dalam kondisi sakit dan 

regulasi fungsi psikologi. Ini merupakan jalur penting 

detoksifikasi. Metabolisme asam askorbat terjadi dalam liver dan 

sebagian lagi terjadi pada ginjal. Dalam metabolisme, Asam 

askorbat akan kehilangan 2 elektron hidrogen yang akan 

menghasilkan Dehydroaskorbat (DHA) yang dapat memicu 

terjadinya askorbat radikal bebas (AFR). Masuknya vitamin C 

lewat makanan yang kita konsumsi akan menambah daya tahan 

tubuh kita dari radikal bebas karena Vitamin C dapat berfungsi 

sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh kita. 

2. Vitamin E 

Vitamin E berperang dalam sistem imunitas dan juga dalam 



 

perbaikan DNA akibat dari kerusakan yang dapat menyebabkan 

penyakit karsinogenik dan juga berfungsi dalam proses 

metabolisme. Kandungan antioksidan dari vitamin E ini 

memiliki potensi yang besar untuk melindungi tubuh kita dari 

keracunan yang disebabkan oleh logam berat seperti cadmium. 

Vitamin E merupakan antioksidan untuk proses peroksida 

asam lemak tak jenuh. (GAS) yang terdapat pada fosfolipid 

membran seluler. Vitamin E sendiri mempunyai kemampuan 

untuk menurunkan kadar kreatinkinase yang menyebabkan 

kerusakan otot, Vitamin E juga mampu menurunkan kadar 

malondialdehida (MDA). Vitamin E juga mampu melindungi 

DNA dari kerusakan, serta mampu juga menurunkan jumlah 

produk peroksida lipid dari mitokondria. 

3. Karotenoid 

Karotenoid adalah salah satu sumber antioksidan alami yang 

dibutuhkan oleh tubuh kita guna sebagai penangkal radikal 

bebas, karotenoid bersumber dari hewan dan tumbuhan yang 

bertanggung jawab dalam pewarnaan seperti warna kuning, 

oranye, dan merah dan mendampingi klorofil dalam proses 

fotosintesis. 

4. Flavanoid 

Senyawa Flavanoid salah satu antioksidan yang terdapat pada 

buah, sayuran, flavanoid merupakan senyawa yang tidak dapat 

disintesis oleh tubuh manusia sehingga untuk mendapatkan 

senyawa kaya antioksidan perlu kita mengkonsumsi buah dan 

sayuran dalam bentuk yang bervariasi seperti dalam bentuk jus 

dan flavanoid merupakan senyawa fenol dalam tumbuhan. Banyak 

manfaat pharmakologiflavanoid yang berhubungan dengan sistem 

biologi tubuh manusia seperti dapat menangkal radikal bebas dan 

logam kelat (logam kompleks dengan asam amino), flavanoid 

juga berfungsi sebagai antiinflamatori, antialergi, dan juga dapat 

mencegah penyakit kardiovaskuler dan neurodegerative. 

Flavanoid banyak ditemukan pada buah, 



 

sayuran, biji-bijian, kulit batang, akar, bunga, teh, anggur. 

Flavanoid memiliki kemampuan untuk mencegah radikal 

bebas dan dapat juga menstabilkan ROS yang dapat berikatan 

dengan radikal bebas penyebab penyakit degeneratif dengan cara 

menonaktifkan radikal bebas. Ketika ROS bereaksi dengan 

besi (Fe) maka akan menghasilkan peroksida lipid yang akan 

memicu radikal bebas maka Flavanoid spesifik akan 

menghilangkan besi sehingga tidak akan menghasilkan Radikal 

bebas. 

C. Teknologi bersih dengan metode AOP (Advance Oxidation 

Processes) 

Saat ini, telah diperkenalkan teknologi bersih pengolahan air 

limbah, yang lebih dikenal dengan metode AOP (Advance Oxidation 

Processes). Metode ini diperkenalkan pada awal tahun 1990, dan 

seiring perkembangannya maka AOP ini sudah dapat di aplikasikan 

di industri dengan kemampuan yang lebih maju dibandingkan 

dengan metode pengolahan air limbah yang ada. “AOP adalah 

salah satu kombinasi dari beberapa proses seperti ozon, hydrogen 

peroksida, sinar ultraviolet, titanium oksida, fotokatalis, sonolisis, 

plasma serta beberapa proses lain yang menghasilkan radikal 

hidroksil. Kombinasi ozon dan sinar ultraviolet sangat potensial 

untuk mengoksidasi berbagai senyawa organik dan bakteri yang 

mungkin ada dalam limbah cair” (Muhammad dkk, 2008). 

1. Teknologi Bersih 

Dewasa ini penelitian yang terkait dengan AOP meningkat 

pesat, karena radikan hidroksil tidak hanya memiliki kemampuan 

untuk menguraikan senyawa-senyawa organik, namun sekaligus 

dapat menghilangkan kandungan senyawa-senyawa turunan yang 

mungkin terbentuk selama proses oksidasi berlangsung. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya CO2 dan H2O saja sebagai hasil  akhir 

dari proses proses oksidasi dengan AOP, sehingga air hasil proses 

AOP ini dapat dipergunakan kembali sebagai air baku dalam proses 



 

manufaktur. Sedangkan untuk logam berat yang terkandung di 

dalam senyawa organic dapat teroksidasi sehingga dapat dengan 

mudah dilakukan proses pemisahan dari air yang telah diproses. 

Selanjutnya logam berat tersebut didaur ulang kembali dengan 

menggunakan proses selanjutnya (Muhammad dkk, 2008). 

Metode AOP dengan kombinasi ozon dan sinar ultraviolet 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah (Muhammad 

dkk, 2008): 

a. Areal instalasi pengolahan air limbah yang dibutuhkan tidak 

luas 

b. Waktu pengolahan cepat 

c. Penggunaan bahan kimia sedikit 

d. Penguraian senyawa organik efektif 

e. Keluaran limbah berupa lumpur sedikit 

f. Air hasil pengolahan dapat dipergunakan kembali 

Metode AOP dengan kombinasi ozon dan sinar ultraviolet ini 

radikal hidroksilnya sangat efektif dalam menghilangkan warna dan 

bau yang terkandung dalam limbah cair (Muhammad dkk, 2008) 

2. Teknologi Plasma 

Berbagai kasus pencemaran limbah beracun berbahaya (B3) 

dari penambangan minyak di Indonesia, hingga saat ini belum 

ditangani secara serius. Kasus pencemaran akibat oil sludge atau 

endapan pada tangki penyimpanan minyak industri erminyakan, 

seperti di Tarakan (Kalimantan Timur), Riau, Sorong (Papua) dan 

terakhir kasus pencemaran di Indramayu sudah seharusnya menjadi 

catatan penting bagi para pengelola penambangan minyak akan 

pentingnya pengolahan limbah oil sludge. Salah satu metode/teknik 

pengolahan limbah yang banyak diterapkan untuk mengolah limbah 

adalah teknologi plasma. Plasma tidak hanya dapay mengolah oil 

sludge, tetapi sekaligus dapat mendaur ulang limbah yang umumnya 

mengandung 40% minyak. Proses pengolahan dengan plasma ini 



 

lebih efektif jika diaplikasikan pada limbah oil sludge yang memiliki 

kandungan hidrokarbon di atas 10% dan selanjutnya kandungan 

hidrokarbon pada residu yang dihasilkan berkisar dibawah 0,01% 

dari total hidrokarbon (Muhammad dkk, 2008). 

3. Reverse Osmosis (RO) 

“Metode Reverse Osmosis (RO) adalah proses pemisahan 

logam berat oleh membrane semipermeable dengan menggunakan 

perbedaan tekanan luar dengan tekanan osmotic dari limbah. Teknik 

elektrodialisis menggunakan membran ion selektif permeabel 

berdasarkan perbedaan potensial antara 2 elektroda yang menye- 

babkan perpindahan kation dan anion, juga menimbulkan kerugian 

yakni terbentuknya senyawa logam-hidroksi yang menutupi 

membran, sedangkan melalui ultrafiltrasi yaitu penyaringan 

dengan tekanan tinggi melalui membran berpori, juga merugikan 

karena menimbulkan banyak sludge (lumpur). Resin penukar ion 

berprinsip pada gaya elektrostatik di mana ion yang terdapat pada 

resin ditukar oleh ion logam dari limbah. Kelemahan metode ini 

adalah biaya yang mahal sehingga sulit terjangkau oleh industri di 

Indonesia” (Muhammad dkk, 2008). 

4. Elektrodialisis 

Metode elektrodialisis menggunakan membrane ion selektif 

permeable berdasarkan perbedaan potensial antara 2 elektroda yang 

menyebabkan perpindahan kation dan anion. Kelemahan metode 

ini adalah terbentuknya senyawa-senyawa logam hidroksi yang 

menutupi membrane (Muhammad dkk, 2008). 

5. Ultrafiltrasi 

Metode ultrafiltrasi yaitu penyaringan dengan tekanan tinggi 

melalui membrane berpori. Kelemahan metode ini adalah dapat 

menimbulkan banyak sludge (lumpur). 

6. Penukar Ion 



 

Metode ini berprinsip pada gaya elektrostatik di mana ion yang 

terdapat pada resin ditukar oleh ion logam dari limbah. Kelemahan 

metode ini adalah biaya sangat besar dan menimbulkan ion yang 

teremove sebagian (Muhammad, 2008). 

D. Tekonologi Pengendalian Pencemaran Logam Berat dengan 

Fitoremediasi 

“Teknologi fitoremediasi adalah teknologi yang memanfaatkan 

tanaman melalui beberapa mekanisme yang mampu dilakukan oleh 

tubuh tanaman, yaitu fitoekstraksi (phytoextraction), fitostabilisasi 

(phytostabilization), fitostimulasi (phytostimulation), fitovolatisasi 

(phytovolatilization), penghalang hidrolik untuk melokalisir 

pergerakan air tanah dan vegetasi penutup yang dapat melokalisir 

pergerakan lindi. Selain dapat berfungsi untuk memulihkan ling- 

kungan yang tercemar logam berat, fitoremediasi juga dapat 

berfungsi sebagai pengendali erosi. Teknologi fitoremediasi sangat 

berkembang pesat karena teknologi ini mempunyai beberapa 

keunggulan diantaranya secara ekonomi relatif murah bila 

dibandingkan dengan metoda konvensional dengan penghematan 

biaya sebesar 75-85%” (Undang dkk, 2004). 

Dalam menyerap dan mengakumulasi berbagai unsur, tanaman 

mempunyai beberapa mekanisme yang kemudian dimanfaatkan 

dalam teknik fitoremediasi, sehingga fitoremediasi dikelompokkan 

berdasarkan mekanisme yang terlibat, yaitu ekstraksi bahan pen- 

cemar dari tanah ke air tanah; konsentrasi atau akumulasi bahan 

pencemar dalam jaringan tanaman; degradasi bahan pencemar 

dengan berbagai proses biotik dan abiotik; volatilisasi atau 

transpirasi bahan pencemar yang bersifat volatil dari tanah ke udara; 

immobilisasi bahanpencemar pada zona akar; pengendalian hidraulic 

pada air tanah yang terkontaminasi; dan pengendalian runoff, erosi, 

dan infiltrasi oleh vegetasi penutup. Masing-masing mekanisme 

fitoremediasi diaplikasikan dalam pemulihan lingkungan sesuai 



 

dengan jenis bahan pencemar yang akan dihilangkan dan media 

yang akan diremediasi (Kar et al., 2008). 

1. Teknik Fitoremediasi dengan Alnus firma 

Fitoremediasi dianggap sebagai salah satu cara memperbaiki 

atau menghilangkan logam berat di alam. Fitoremediasi sendiri 

merupakan proses bioremediasi yang menggunakan berbagai ta- 

naman untuk menghilangkan, memindahkan, dan atau meng- 

hancurkan kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Alnus 

firma dapat bertahan hidup di banyak lokasi pertambangan di Korea. 

Yang membuat Alnus firma sukses menahan stres dalam kondisi 

cemaran logam berat terletak pada bakteri di akarnya yang mampu 

beraksi positif dengan logam berat seperti As, Cu, Cd, Ni, Pb, dan 

Zn. Cara interaksinya sangat unik yakni, Alnus firma menyediakan 

enzim yang kaya nutrien untuk mendukung kehidupan mikroba 

dan mikroba membantu menyerap lingkungan xenobiotic yang 

ada dan mengisolasinya. Simbiosis ini berlangsung seterusnya yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak. Tanaman Alnus firma 

mampu tumbuh baik secara natural di lahan dengan tingkat logam 

berat yang relatif tinggi (Kar et al, 2008). 

Hal ini didukung oleh isolasi yang dilakukan bakteri Bacillus 

thuringiensis GDB-1 di akar tanaman Alnus firma. GDB-1 mengacu 

pada penamaan selama penelitian, kamudian ditemukan bahwa 

dalam sampling merupakan bakteri B. thuringiensi. Simbiosis 

antara tanaman ini dan bakteri rhizosphere mengisolasi logam berat 

sekaligus mengurangi tingkat stres tanaman terhadap kehadiran 

polutan logam berat. Kinerja bakteri ini optimal dalam pH 4-9, pada 

pH ini kemampuan bakteri berlangsung hingga 90% isolasi logam 

berat (Babu et al, 2013). 

2. Teknik Fitoremediasi pada Lahan Pertambangan 

Pencemaran yang sering terjadi yakni di lokasi pertambangan, 

dimana limbah hasil pertambangan (tailing) pasti menghasilkan 

limbah yang mengandung logam berat. Pada sebuah kasus 



 

pengolahan lahan tercemar yang berada di Iran, lebih tepatnya di 

pertambangan Angouran. Berdasarkan hasil penelitian diantara 

5 tanaman yang diuji sebagai akumulator logam berat di area 

pertambangan, yakni Amaranthus retroflexus, Polygonum aviculare, 

Gundelia tournefortii, Noaea mucronata, dan Scariola orientalis, 

didapatkan hasil bahwa pada tanah yang tercemar logam berat N. 

mucronata adalah tanaman yang paling baik pada penyerapan logam 

Pb, Zn, Cu, Cd, dan Ni. Sedangkan logam besi (Fe) paling baik 

diakumulasikan oleh A. retroflexus. Pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa N. mucronata sanggup mengakumulasi kandungan 

kadmium 14 mg/Kg. 

3. Teknik Fitoremediasi dengan Eichhornia crassipes 

Eichhornia crassipes merupakan jenis tanaman yang hidup 

di air yang dikenal sebagai enceng gondok. Adanya 

peningkatan penyerapan logam berat yang terdapat dalam air. 

Enceng gondok lebih dulu dibakar hingga membentuk bubuk. 

Selanjutnya, larutan yang mengandung logam logam berat dibubuhi 

oleh bubuk enceng gondok. Optimalisasi dilakukan pada pH 5.0- 

6.0 serta dalam suhu 30°C. Penyerapan ini melibatkan pertukaran 

ion pada larutan, yaitu ion logam berat yang menyatu pada Enceng 

Gondok. Analisa dikemukakan dengan bantuan X-ray photoelektron 

spektroskopi. 

4. Teknik Fitoremediasi dengan Paulownia Tomentosa 

Paulownia tomentosa dikatakan sebagai tanaman alternatif 

dalam teknik fitoremediasi yang dapat menyerap logam berat. 

Tanaman ini termasuk jenis tanaman fitoekstraksi yang memin- 

dahkan polutan dari dalam tanah ke area sekitar tanaman atau ke 

batang tanaman. Ketahanan P. tomentosa dalam menahan polutan 

logam berat tidak terlalu signifikan. Hal ini karena batasan jumlah 

daun, dan diameter batang. Semakin besar tanaman, maka semakin 

besar pula kemampuan P. tomentosa untuk menyerap logam yang 

terakumulasi dalam tanah (Doumett et al., 2008). 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka 

pengamanan logam beracun adalah sebagai berikut (Widowati et 

al, 2007): 

a. Mengendalikan pencemaran atau polusi industri 

b. Memastikan praktek pengelolaan limbah yang baik dan 

benar 

c. Mendorong penghapusan penggunaan timbal (Pb) 

dalam cat 

d. Memperlengkapi petugas di SPBU dengan alat pelindung diri 

yang sesuai untuk menghindari paparan timbal (Pb)  

dalam bensin 

e. Mengurangi penggunaan rodentisida, pestisida dan 

herbisida yang mengandung logam beracun dan 

menggantinya dengan bahan lain yang lebih aman bagi 

manusia dan lingkungan 

f. Mengidentifikasi bahan kimia yang mengandung logam 

beracun yang digunakan dalam mainan dan pilihan 

pengganti yang aman bagi anak-anak 

g. Batasi konsumsi makanan yang berasal dari perairan yang 

menjadi tempat pembuangan limbah 

h. Jauhkan termometer merkuri dari jangkauan anak-anak. 
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BAB VII 

KASUS-KASUS KERACUNAN LOGAM BERAT 

 

 
PADA studi epidemiologi ditemukan bahwa keracunan metil dan 

etil merkuri sebagian besar di sebabkan oleh konsumsi ikan yang 

di peroleh dari daerah tercemar atau makanan yang berbahan 

baku tumbuhan yang disemprot dengan pestisida jenis fungisida 

alkil merkuri. Pada tahun 1968 Katsuna melaporkan adanya 

epidemi keracunan Hg di Teluk Minamata, dan pada tahun 1967 

terjadi pencemaran Hg di sungai Agano di Nigata. Pada saat terjadi 

epidemi, kadar Hg pada ikan di Teluk Minamata sebesar 11 µg/kg 

berat basah dan di sungai Agano sebesar 10 µg/kg berat basah. Di 

Irak pada tahun 1971-1972 terjadi keracunan alkil merkuri akibat 

mengkonsumsi gandum yang disemprot dengan alkil merkuri yang 

menyebabkan 500 orang meninggal dunia dan 6000 orang masuk 

rumah sakit (Bjorkman et al, 2007). 

Efek keracunan Hg tergantung dari kepekaan individu dan 

faktor genetik. Individu yang peka terhadap keracunan Hg adalah 

anak dalam kandungan (prenatal), bayi, anak-anak, dan orang 

tua. Gejala yang timbul akibat keracunan Hg dapat merupakan 

gangguan psikologik berupa rasa cemas dan kadang timbul sifat 

agresi. Diagnosa klinis keracunan Hg tidaklah mudah dan sering 

dikaburkan dengan diagnosa kelainan psikiatrik dan autisme. 

Kesukaran diagnosa tersebut disebabkan oleh karena panjangnya 

periode laten dari mulai terpapar sampai timbulnya gejala dan tidak 
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jelasnya bentuk gejala yang timbul, yang mirip dengan kelainan 

psikiatrik. Berhubung sukarnya untuk mendiagnosis kelainan yang 

disebabkan oleh keracunan Hg, untuk memudahkan diagnosis para 

klinisi membuat kriteria sebagai berikut (Budiono, 2003): 

1. Observasi kemunduran fungsi, berupa: kerusakan motorik, 

abnormalitas sensorik, kemunduran psikologik dan perilaku, 

kemunduran neurologik dan koknitif, kelainan bicara, 

pendengaran, kemunduran penglihatan dan kelainan kulit serta 

gangguan reflek. 

2. Waktu paparan oleh Hg bersifat akut atau kronis. 

Keracunan Hg yang sering disebut sebagai mercurialism 

banyak ditemukan di negara maju, misalnya Mad Hatter’s Disease 

yang merupakan suatu outbreak keracunan Hg yang diderita oleh 

karyawan di Alice Wonderland, Minamata Disease yang merupakan 

suatu outbreak keracunan Hg pada penduduk makan ikan yang 

terkontaminasi oleh Hg di Minamata Jepang, dan kejadian ini 

dikenal sebagai Minamata Disease. Penyakit lain yang disebabkan 

oleh keracunan Hg adalah Pink Disease yang terjadi di Guatemala 

dan Rusia yang merupakan outbreak keracunan Hg akibat 

mengkonsumsi padi-padian yang terkontaminasi oleh Hg. Kadar 

Hg di udara ambien daerah yang tidak tercemar oleh Hg berkisar 

antara 20-50 ng/m3 . Dengan kadar Hg udara ambien sebesar 50 

ng/m3 , dalam waktu tiga hari banyaknya Hg yang terhisap oleh 

paru sebesar 1 µg/hari. Gejala klinis yang timbul, tergantung pada 

banyaknya Hg yang masuk ke dalam tubuh, mulai dari gejala yang 

paling ringan yaitu parestesia samp ai gejala yang lebih berat yaitu 

ataxia, dysarthria bahkan dapat menyebabkan kematian. Paparan 

oleh Hg (biasanya berupa metil merkuri) pada saat prenatal akan 

nampak setelah bayi lahir yang dapat berupa cerebral palsy maupun 

retardasi mental (Tumenbayar et al, 2006). 

Keracunan ini dapat terjadi jika pada ibu hamil yang meng- 

konsumsi daging binatang yang diberi pakan padi-padian yang 

disemprot fungisida yang mengandung metil merkuri. Keracunan 
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Hg yang akut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan saluran 

pencernaan, gangguan kardiovasculer, kegagalan ginjal akut maupun 

shock. Pada pemeriksaan laboratorium tampak terjadinya denaturasi 

protein enzim yang tidak aktif dan kerusakan membran sel. Metil 

maupun etil merkuri merupakan racun yang dapat mengganggu 

susunan syaraf pusat (serebrum dan serebellum) maupun syaraf 

perifer. Kelainan syaraf perifer dapat berupa parastesia, hilangnya 

rasa pada anggota gerak dan sekitar mulut serta dapat pula terjadi 

menyempitnya lapangan pandang dan berkurangnya pendengaran. 

Keracunan merkuri dapat pula berpengaruh terhadap fungsi ginjal 

yaitu terjadinya proteinuria (Tumenbayar et al, 2006). 

Pada karyawan yang terpapar kronis oleh fenil dan alkil merkuri 

dapat timbul dermatitis. Selain mempunyai efek pada susunan 

syaraf, Hg juga dapat menyebabkan kelainan psikiatri berupa 

insomnia, nervus, kepala pusing, gampang lupa, tremor dan depresi. 

Pada dasarnya besarnya risiko akibat terpapar oleh Hg, tergantung 

dari sumber Hg di lingkungan, tingkat paparan, teknik pengambilan 

sampel, analisis sampel dan hubungan dosis –respon (Sudarmaji, 

2006). 

Pencemaran akibat limbah merkuri pernah terjadi di kawasan 

Teluk Minamata Jepang tahun 1950. Sekitar tiga ribu warga menjadi 

korban, dan berbagai penyakit aneh yang kemudian disebut 

sebagai Penyakit Minamata atau Sindrom Minamata. Sindrom 

Minamata adalah sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan 

oleh keracunan akut air raksa. Gejala-gejala sindrom ini seperti 

kesemutan pada kaki dan tangan, lemas-lemas, penyempitan sudut 

pandang dan penurunan kemampuan berbicara dan pendengaran. 

Pada tingkatan akut, gejala ini biasanya memburuk disertai dengan 

kelumpuhan, kegilaan, jatuh koma dan akhirnya mati. Sebuah kota 

kecil di Jepang yang terletak pada sebuah teluk yang disebut teluk 

Minamata, merupakan kota nelayan menghadap ke laut Siranul, 

Jepang. Limbah merkuri di Perairan Minamata berasal dari 

perusahaan Nippon Nitrogen Vertilaser yang merupakan cikal 





 

bakal Ciso Go LTD dengan produksi utama pupuk Urea. Akibat 

limbah merkuri tersebut, warga menderita penyakit dengan ciri-ciri 

sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, 

kerusakan pada otak, gagap bicara, hilangnya kesadaran, bayi-bayi 

yang lahir cacat hingga menyebabkan kematian. Penyakit  aneh 

ini kemudian dikenal dunia dengan nama Penyakit Minamata 

(Budiono, 2003). 

Di Indonesia, pernah dilaporkan bahwa di Teluk Jakarta juga 

memiliki kandungan Logam berat yang tinggi. Udang dari tambak 

di kota Sidoarjo pernah ditolak importer dari Jepang karena dinilai 

memiliki kandungan kadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang melebihi 

ambang batas. Diduga logam-logam ini merupakan dampak 

buangan limbah industri di sekitarnya. Kakao dari Indonesia juga 

pernah ditolak pada lelang internasional karena dinilai memiliki 

kandungan Cd di atas ambang batas yang diizinkan.Kadmium 

diduga berasal dari pupuk TSP yang diberikan kepada tanaman di 

perkebunan. Pencemaran logam berat dapat terjadi melalui proses 

alamiah seperti aktivitas vulkanik, pengikisan batuan, hujan, tanah 

longsor dan bencana alam ini membuat unsur-unsur yang ada 

dialam seperti Cr, Mn,Fe, Co, Ni, Cu, Zn terlepas ke lingkungan 

(Sudarmaji, 2006). 

Pencemaran juga terjadi akibat dari kegiatan manusia antara 

lain melalui pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri, 

kegiatan pertanian, transportasi, sarana parawisata dan sarana 

rekreasi. Tetapi kebanyakan pencemaran yang terjadi akibat dari 

kegiatan manusia seperti yang sudah di jabarkan diatas sehingga 

meningkatkan limbah domestik dan Industri (Sudarmaji, 2006). 

Masuknya logam berat dalam tubuh makhluk hidup dapat 

terjadi melalui udara, air, dan makanan yang di konsumsi oleh 

makhluk hidup atau dapat di katakan bahwa terakumulasi logam 

berat dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Logam 

berat dibutuhkan makhluk hidup sebagai logam esensial dalam 

proses metabolisme dan juga sebagai co-faktor enzim tetapi dalam 



 

jumlah yang sangat kecil. Jika penyerapan logam melebihi batas 

aman akan berbahaya bagi tubuh makhluk hidup tersebut, sebab 

akan meracuni yang dapat mengganggu proses metabolisme. 

Logam barat merupakan zat pencemaran yang berbahaya, logam 

yang masuk kedalam tubuh kita melalui sistem pencernaan kita 

akan bereaksi dengan unsur belerang dan enzim dalam tubuh kita 

sehingga enzim akan tidak bekerja dengan baik selain itu juga logam 

berat yang masuk kedalam tubuh kita juga akan bereaksi dengan 

Gugus karboksilat(-CooH) juga amino (- NH2) dalam asam amino 

(Wardhana, 1998). 

Radikal bebas adalah molekul yang pada dasarnya tidak ber- 

pasangan dalam struktur kimianya sehingga radikal bebas ini akan 

mencari pasangan untuk berikatan. Pada dasarnya semua biomolekul 

berpasangan untuk mencapai kestabilan, sehingga untuk mencapai 

kestabilan ini radikal bebas akan mencari elektron bebas yang lain 

untuk berikatan untuk mencapai kestabilan. Sifat dari oksigen (O2) 

pada dasarnya adalah akseptor elektron sehingga akan menerima 

elektron bebas walaupun sudah mencapai kestabilan, sehingga 

akan membentuk superoksida (O2.-), radikal-radikal bebas yang 

berikatan dengan oksigen ini disebut dengan Reactive Oxygen 

Spesies (ROS). Logam berat yang berada dalam tubuh kita juga 

akan memicu terjadinya ROS akibat dari dinonaktiThannya enzim- 

enzim antioksidan seperti Superoxidedismutase (SOD), Catalase 

(CAT), dan GlutationPeroxidase (GPOD) yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Terbentuknya ROS dalam tubuh kita disebabkan 

juga oleh stres oksidatif, ROS akan dengan mudah merusak lemak 

peroksida dari membran lipit, membran sel dari phospolipid, dan 

lipoprotein dengan menyebar pada reaksi berantai (wardhana, 

1998). 

ROS sendiri dapat menyerang semua jenis biomolekul seperti 

asam nukleat, protein dan asam amino sehingga mengganggu 

metabolisme. Kerusakan DNA merupakan konsekuensi dari 

modifikasi materi genetik yang mengakibatkan kematian sel, 



 

mutagenesis, karsinogenik dan penuaan (Wardhana, 1998) oleh 

tubuh kita ROS dihasilkan oleh proses metabolisme tubuh kita 

yang akan digunakan secara terprogram untuk mengnonaktifkan 

sel-sel. ROS terdiri dari Superoksidaradical (O2-), HydrogenPeroxide 

(H2O2), Hydroxyl Radical (OH) dan Singlet Oxigen (O-2), dan akan 

meningkat jika terpapar sinar UV, Radiasi Ionik dan jika terpapar 

polusi (Wardhana, 1998). 

A. Kasus Pencemaran Merkuri di Jepang 

Studi Kasus Pencemaran Oleh Logam Merkuri Di Minamata, 

Jepang Minamata adalah sebuah desa kecil yang menghadap ke 

laut Shiranui, bagian selatan Jepang sebagian besar penduduknya 

hidup sebagai nelayan, dan merupakan pengkonsumsi ikan cukup 

tinggi, yaitu 286-410gram/hari (Setyorini, 2003). Minamata disease, 

kadang-kadang dikenal sebagai Chisso-Minamata disease, adalah 

suatu neurological syndrome yang disebabkan oleh racun merkuri. 

Gejalanya meliputi kehilangan keseimbangan, numbness di tangan 

dan kaki, kelemahan otot umum, penglihatan yang terbatas dan 

kerusakan pada pendengaran dan suara. Di dalam kasus yang tinggi, 

penyakit gila, kelumpuhan, pingsan dan kematian bisa terjadi dalam 

hitungan minggu dari serangan dari gejala. Suatu bentuk congential 

dari penyakit dapat juga mempengaruhi janin di dalam kandungan 

(Bjorkman et al, 2007). 

Tahun 1956 adanya laporan kasus gadis berusia 5 tahun yang 

menderita gejala kerusakan otak, gangguan bicara, dan hilangnya 

keseimbangan sehingga tidak dapat berjalan. Menyusul kemudian 

adalah adik dan empat orang tetangganya, penyakit ini kemudian 

oleh Dr. Hosokawa disebut sebagai Minamata disease. Pada tahun 

1958 terdapat bukti bahwa penyakit Minamata disebabkan oleh 

keracunan Methyl-Hg, hal ini ditunjukkan dengan kucing yang 

mengalami kejang dan disusul kematian setelah diberi makan 

Methyl-Hg (Budiono, 2003). 



 

Pada tahun 1960 bukti menyebutkan bahwa PT Chisso memiliki 

andil besar dalam tragedi Minamata, karena ditemukan Methyl-Hg 

dari ekstrak kerang dari teluk Minamata, sedimen habitat kerang 

tersebut mengandung 10-100 ppm MethylHg, sedang di dasar kanal 

pembuangan pabrik Chisso mencapai 2000 ppm. Pada tahun 1968 

pemerintah secara resmi mengakui bahwa pencemaran dari pabrik 

Chisso sebagai sumber penyakit di Minamata. Setyorini (2003) 

menyatakan penyakit ini ternyata juga ditemukan pada janin bayi, 

penyakit ini ternyata menurun secara genetis sehingga keturunnya 

dipastikan akan mengidap penyakit Minamata. 

“Minamata disease merupakan yang pertama ditemukan di 

dalam kota Minamata di Kumamoto, Jepang, 1956. Racun merkuri 

disebabkan oleh pelepasan metil merkuri di dalam wastewater 

industrial oleh pabrik kimia Chisso corporation dari 1932 hingga 

1968. Bioaccumulated terjadi pada ikan di daerah teluk Minamata 

dan laut Shiranui, dimana dikonsumsi oleh masyarakat lokal yang 

mengandung racun merkuri. Sejak Maret 2001, 2.265 korban telah 

secara resmi diketahui terkontaminasi merkuri dan meninggal. 

Lebih dari 10,000 penderita telah menerima gantirugi keuangan dari 

Chisso. Penuntutan perkara dan klaim untuk ganti-rugi berlanjut 

sampai hari ini. Dampak selanjutnya yang telah diketahui setelah 

Minamata disease, terjadi di dalam daerah administrasi Niigata 

tahun 1965. Kedua-duanya baik Minamata disease dan Niigata 

Minamata disease merupakan dua di antara empat bencana polusi 

yang besar di Jepang” (Tumenbayar et al, 2006). 

Usaha medis yang dilakukan untuk mengatasi masalah mercury 

disease sebagai berikut (Tumenbayar et al, 2006): 

1. Mendorong institusi pelayanan kesehatan sepanjang/seluruh 

daerah untuk bergabung ke dalam Mercury Free health care. 

2. Menghasilkan kesadaran dari mercury’s health and environ- 

mental hazards, bersama dengan ketelitian dan keterkaitan dari 

alternatif dengan mendidik para pekerja pelayanan kesehatan, 

manajemen, para siswa, para guru dan masyarakat. 



 

3. Mengumpulkan dan berbagi ilmu agar bisa dengan jelas mem- 

pertunjukkan bukti ilmiah yang kuat dari mercury’s hazards dan 

alternatif untuk kelangsungan hidup. 

4. Menilai praktek manajemen air raksa, melakukan inventaris air 

raksa, membuat daftar nama, kebijakan, petunjuk dan protocol. 

5. Menambahkan pendidikan tentang merkuri untuk mengor- 

ganisir program orientasi, dan membuat data dasar dari rumah 

sakit. Menghubungi semua rumah sakit di daerah untuk meng- 

hapuskan setahap demi setahap air raksa dari pelayanan ke- 

sehatan, dengan perolehan dan membangun mercury free 

medical device (Pabico, 2006). 

“Pencemaran logam berat merupakan permasalahan yang 

sangat serius untuk ditangani, karena merugikan lingkungan dan 

ekosistem secara umum. Sejak kasus merkuri di Minamata Jepang 

pada 1953, pencemaran logam berat semakin sering terjadi dan 

semakin banyak dilaporkan. Agen Lingkungan Amerika Serikat 

(EPA) melaporkan, terdapat 13 elemen logam berat yang diketahui 

berbahaya bagi lingkungan, diantaranya arsenik (As), timbal (Pb), 

merkuri (Hg), dan kadmium (Cd). Logam berat sendiri sebenarnya 

merupakan unsur esensial yang sangat dibutuhkan setiap makhluk 

hidup, namun beberapa diantaranya (dalam kadar tertentu) bersifat 

racun” (Tumenbayar et al, 2006). 

Di alam, unsur ini biasanya terdapat dalam bentuk terlarut 

atau tersuspensi (terikat dengan zat padat) serta terdapat sebagai 

bentuk ionik. Dampak dari pencemaran logam berat ini sering 

dilaporkan. Merkuri misalnya, merupakan salah satu jenis logam 

berat berbahaya karena berisiko tinggi terhadap tubuh. Elemen ini 

berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan 

dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Secara 

prinsipil, pada konsentrasi rendah berpengaruh terhadap gangguan 

paru-paru, emphysema dan renal turbular disease kronis. Upaya 

penanganan pencemaran logam berat sebenarnya dapat dilakukan 

dengan menggunakan proses kimiawi. Seperti penambahan 



 

senyawa kimia tertentu untuk proses pemisahan ion logam berat 

atau dengan resin penukar ion (exchange resins), serta beberapa 

metode lainnya seperti penyerapan menggunakan karbon aktif, 

electrodialysis dan reverse osmosis. Namun proses ini relatif mahal 

dan cenderung menimbulkan permasalahan baru, yaitu akumulasi 

senyawa tersebut dalam sedimen dan organisme akuatik (perairan) 

(Budiono, 2003). 

Penanganan logam berat dengan mikroorganisme atau 

mikrobia (dalam istilah biologi dikenal dengan bioakumulasi, 

bioremediasi, atau bioremoval), menjadi alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi tingkat keracunan elemen logam berat 

di lingkungan perairan tersebut. Metode atau teknologi ini sangat 

menarik untuk dikembangkan dan diterapkan, karena memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan proses kimiawi. Beberapa hasil 

studi melaporkan, penggunaan mikroorganisme untuk menangani 

pencemaran logam berat lebih efektif dibandingkan dengan ion 

exchange dan reverse osmosis dalam kaitannya dengan sensitivitas 

kehadiran padatan terlarut (suspended solid), zat organik dan 

logam berat lainnya. Serta, lebih baik dari proses pengendapan 

(presipitation) kalau dikaitkan dengan kemampuan menstimulasikan 

perubahan pH dan konsentrasi logam beratnya. Dengan kata lain, 

penanganan logam berat dengan mikroorganisme relative mudah 

dilakukan, murah dan cenderung tidak berbahaya bagi lingkungan 

(Mursyidin, 2006). Untuk menekan pencemaran limbah merkuri 

sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Paling awal 

dengan memilih teknik penggalian yang ramah lingkungan, yaitu 

pertambangan tertutup. Dengan begitu memperkecil keluarnya 

merkuri dari dalam tanah. Hal ini sebaliknya terjadi pada per- 

tambangan terbuka. Tahap berikutnya adalah menggunakan 

teknologi pemrosesan batuan tambang yang tidak menggunakan 

bahan merkuri, di antaranya dengan bahan sianida dan dengan 

cara bioteknologi yang disebut proses pencucian dengan mikroba 

(Mursyidin, 2006). 



 

Keuntungan penggunaan bioakumulasi adalah sebagai berikut 

(Mursyidin, 2006): 

1. Biaya murah 

2. Efisiensi tinggi 

3. Biosorben dapat diregenerasi 

4. Tidak memerlukan nutrisi tambahan 

5. Kemampuannya dalam merecovery logam tinggi 

6. Sludge yang dihasilkan sangat sedikit. 

Mikroorganisme yang mengoksida batuan itu umumnya 

hidup pada bahan anorganik, di antaranya yang banyak digunakan 

adalah Thiobacillus feroxidans. Proses biologi ini banyak dipilih 

untuk mengolah biji atau batuan yang mempunyai kandungan 

sulfide yang tinggi dan karena biayanya lebih murah dibandingkan 

dengan cara mekanis, serta tidak mencemari lingkungan. Pada 

kondisi lingkungan yang telah telanjur terpolusi merkuri, upaya 

yang dilakukan adalah penyehatan kembali lingkungan. Caranya 

dengan memindahkan sedimen yang mengandung merkuri tinggi 

kemudian diisolasi. Hal ini pernah dilakukan Jepang terhadap 

kawasan Minamata (Tumenbayar et al, 2006). 

Alternatif remediasi secara biologis yang disebut fitoremediasi 

pun ditempuh. Pada cara ini digunakan tumbuhan yang dapat 

menyerap metil merkuri. Dibandingkan dengan yang lain, cara 

ini relatif murah dan memungkinkan sumber pencemar didaur 

ulang. Sayangnya proses alami ini relatif lambat dalam mereduksi 

polutan. Mengatasi pencemaran merkuri dengan bakteri juga di- 

mungkinkan karena diketahui ada bakteri yang dapat bertahan 

hidup dalam lingkungan yang mengandung merkuri dalam jumlah 

tinggi (Tumenbayar et al, 2006). 

Bakteri itu adalah Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus 

aureus, dan Bacillus sp. Hal ini menginspirasi ahli biologi molekuler 

untuk memadukan fungsi gen beberapa bakteri hingga menghasilkan 

strain unggul untuk mengatasi pencemaran merkuri secara cepat 



 

dan efektif. Cara-cara penanggulangan tersebut merupakan be- 

berapa metode penanggulangan untuk pemulihan kembali air 

permukaan dan airtanah. Pemulihan tersebut membutuhkan waktu 

lama seperti pada kasus Minamata disease (Tumenbayar et al, 2006). 

B. Kasus Pencemaran Arsen di Bangladesh 

Kasus kontaminasi arsen dilaporkan terjadi di Bangladesh. 

Warga di Bangladesh menggunakan air sumur yang tercemar arsenik 

sebagai sumber air minum utama. Diperkirakan 35 sampai 57 juta 

penduduk di negara ini menjadi korban dalam kasus pencemaran. 

Pemerintah Bangladesh dan organisasi non-pemerintahan terlibat 

peran yang aktif memerangi masalah ini (Paul, 2004). Penduduk 

Bangladesh menggunakan sumur pompa untuk mengambil 

air di lapisan air tanah. Menurut data penggunakan air minum 

yang berasal dari sumur-sumur pompa ini mencapai 95% dari 

keseluruhan populasi Bangladesh. Penduduk negara ini menderita 

penyakit yang sangat merugikan, mulai dari melanosis hingga 

kanker kulit dan gangren. Dalam beberapa laporan mengungkapkan 

bahwa air sumur yang tercemar sudah membunuh 3000 jiwa 

serta membuat 125000 korban terkena kanker kulit. Departemen 

Teknik Kesehatan Masyarakat Bangladesh mendeteksi sumur yang 

tercemar arsen pertama kali pada tahun 1993. Persebaran paparan 

arsenik berawal di dataran tengah yang merupakan pusat negara 

bangladesh menyebar ke utara dan selatan yang datarannya lebih 

rendah melalui lapisan bawah tanah (Paul, 2004). Dugaan lainnya 

adalah anggapan adanya kandungan arsen dalam mineral sulfida 

pada kedalaman 66-330 kaki di bawah sungai utama yakni sungai 

Gangga yang mengalir di 2 negara yakni India dan Bangladesh 

Negara Bangladesh memiliki kandungan arsen tinggi di dalam 

lapisan tanahnya. Arsen yang sering ditemukan dalam bentuk 

cebakan secara natural terurai dengan bantuan pH yang tinggi. Pada 

pH tertentu arsen mudah terurai dari cebakannya, selanjutnya arsen 

akan larut dalam air yang mengalir di sungai setempat. Arsen yang 



 

larut dalam air juga meresap ke dalam air tanah dan dikonsumsi 

oleh penduduk setempat. 

“Arsenik memang dikenal karsinogen atau dapat menyebabkan 

kanker. Orang yang terlalu banyak terkena zat arsen dari konsumsi 

air minum disebut arsenikosis. Korban dari arsenikosis ini tidak 

akan berdampak dalam waktu dekat, namun dampaknya baru 

terlihat setelah dalam jangka waktu yang lama (long-term). Berbagai 

dampak diantaranya pigmentasi kulit, gangren, dan keratosis, itu pun 

baru terlihat minimal 5 tahun terkena arsenik yang terakumulasi. 

Karena keracunan arsen ini tidak langsung dapat dilihat, maka 

tindakan yang paling mungkin adalah tindakan pencegahan”  

(Paul, 2004). 

C. Kasus Pencemaran Kadmium di Jepang (Itai-itai Disease) 

Itai-itai disease yang terjadi di Jepang pertama kali ditemui 

pada area yang sangat tercemar di lembah sungai Jinzu, terletak di 

Prefektur Toyama, Jepang. Penyakit ini sendiri menunjukkan gejala 

nephropathy dan osteomalacia. Kedua penyakit ini merupakan 

penyakit yang timbul akibat adanya kandungan kadmium dalam 

tubuh. Dinas kesehatan setempat atau Public Welfare Office of 

Toyama (Dinas Kesejahteraan Masyarakat Toyama) mengidentifikasi 

area yang terpolusi Cd bahwa sejak tahun 1967, 97% dari 132 

penduduk yang meninggal dunia adalah korban itai-itai disease 

(Kawano et al, 1984). Kasus keracunan kadmium ini terjadi di 

saat Jepang sedang gencar memproduksi senjata untuk kebutuhan 

militer. Penambangan yang dilakukan Mitsui Mining and Smelting 

Co., Ltd secara tidak langsung membuat penderitaan penduduk di 

sungai Jinzu menjadi efek yang berkepanjangan. Karena efek yang 

akut, para pasien itai-itai disease merasakan rasa sakit luar biasa 

akibat keracunan kadmium selama akhir sisa umurnya. Banyak 

pula kasus meninggalnya pasien yang terkena penyakit ini setelah 

mengkonsumsi air sungai Jinzu serta memakan beras yang diirigasi 

oleh sungai tersebut (Nogawa dan Suwazono, 2011). Di tahun 1967, 



 

teridentifikasi kandungan kadmium, seng, dan tembaga dari 34 area 

irigasi yang menggunakan sistem pengairan sungai Jinzu dan 16 area 

irigasi yang menggunakan sistem pengairan lainnya. Area pengairan 

sungai Jinzu dengan kandungan logam berat yang paling parah. 34 

area persawahan padi di sekitar sungai Jinzu ditemukan 4,04 ppm 

kandungan logam berat dalam air yang memasuki area tersebut, 

2,42 ppm kandungan logam berat di tengah area persawahan, dan 

2,24 ppm di area outlet irigasi. Sedangkan logam kadmium sendiri 

berkisar kurang dari 1,0 ppm di seluruh wilayah persawahan. Hasil 

hipotesis adalah masuknya kadmium dalam tubuh manusia diduga 

karena padi yang dihasilkan kawasan tersebut tercemar kadmium. 

Keseluruhan padi yang diteliti konsentrasi Cd beragam mulai dari 

1,0 ppm hingga yang tertinggi mencapai 6,88 ppm (Nogawa dan 

Suwazono, 2011). Penelitian tersebut menjadi titik terang bagaimana 

warga setempat teracuni logam berat kadmium, pada umumnya 

mereka mengkonsumsi padi hasil pertanian setempat. Hal ini juga 

menjadi simpulan dari artikel terdahulu bahwa keracunan kadmium 

memang dari oral (mulut) yang berlanjut ke pencernaan. Kasus 

pencemaran Cd di Jepang bila mengacu kepada perundangan- 

undangan di Indonesia memang masuk dalam kategori pencemaran 

berat. Disebutkan bahwa kandungan kadmium di dalam padi pada 

area tercemar berkisar antara 1,00 ppm sampai 6,88 ppm serta 4,04 

ppm di sungai Jinzu itu tidak sesuai dengan Permen LH tahun 

2010 bahwa standar baku mutu air limbah kawasan industri yang 

hanya diperbolehkan 0,1 mg/l. Kadar kadmium di sungai Jinzu juga 

sebaiknya tidak dikonsumsi sebagai air minum bila mengacu kepada 

standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh kementerian 

kesehatan di negeri ini yang hanya mengizinkan 0,003 mg/l. 

Kadmium memiliki efek yang sangat unik kepada anak-anak 

yakni dapat membantu perkembangan otak pada anak. Namun di sisi 

lain, kadmium memiliki efek yang tidak baik untuk manusia dewasa, 

diantaranya menaikkan resiko terjadinya kanker payudara, penyakit 

kardiovaskular atau paru-paru, dan penyakit jantung. Efek lain yang 



 

menunjukkan toksisitas kadmium adalah kegagalan fungsi ginjal, 

encok, pembentukan artritis, juga kerusakan tulang (Chen, 2009). 

Logam kadmium (Cd) akan mengalami proses biotransformasi 

dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan 

dan manusia). Dalam tubuh biota perairan jumlah logamyang ter- 

akumulasi akan terus mengalami peningkatan (biomagnifikasi) 

dan dalam rantai makanan biota yang tertinggi akan mengalami 

akumulasi kadmium (Cd) yang lebih banyak (Palar, 2004). 

Kadmium dapat terakumulasi dalam di tubuh manusia serta baru 

dapat keluar dari dalam tubuh, tatapi dengan waktu tunggu berkisar 

antara 20-30 tahun lamanya. Efek dalam tubuh pun beragam, mulai 

dari hipertensi sampai kanker (Palar, 1994). 

D. Penemuan Ilmiah Tentang Kandungan Timbal Dalam Darah Di 

Indonesia 

Ada beberapa karya ilmiah tentang kandungan timbal dalam 

darah telah di temukan di Indonesia (Albalak et al 2003, Heinze et al 

1998, Browne et al 1999, Adriyani and Mukono 2004, and C hahaya 

et al 2005). Kebanyakan karya ilmiah ini fokus tentang pengujian 

darah di daerah perkotaan yang padat dengan lalu lintas. Karya- 

karya ilmiah ini juga lebih fokus pada anak-anak muda, khususnya 

anak-anak yang masih belajar di sekolah dasar di Jakarta, Semarang 

dan Surabaya, yang mana merupakan pusat kota- kota utama di 

Indonesia. Juga, sebuah karya ilmiah oleh Chahaya et al 2005, 

fokus tentang kandungan timbal dalam darah di kalangan pekerja 

di daerah yang padat dengan lalu lintas. 

Sebuah penelitian oleh Albalak et al (2003), yang di lakukan 

di Jakarta, menemukan bahwa seperempat dari anak-anak sekolah 

di Jakarta memiliki kandungan timbal dalam darah berkisar 10- 

14.9 ug/dL, yang mana melampaui batas yang di tetapkan oleh 

Pusat Pengontrolan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat 

yaitu kurang dari 10 ug/dL tentang batas timbal yang di golongkan 

tidak beracun [penelitian terbaru menunjukkan bahaya memiliki 



 

kandungan timbal dalam darah di bawah 10 ug/dL (Roberts et al 

2009). Di kalangan anak-anak, kandungan darah tertinggi lebih dari 

10 ug/dL telah di temukan pada anak-anak yang hidup di daerah 

yang padat dengan lalu lintas. Sementara, anak-anak yang tinggal 

dekat jalan yang rendah kepadatan lalu lintas nya terbukti memiliku 

kandungan timbal dalam rendah lebih rendah. Albalak et al (2003) 

melaporkan bahwa hasil dari kandungan darah di kalangan anak- 

anak di Jakarta tergolong agak tinggi dan konsisten di bandingkan 

dengan negara lain yang memiliki bensin bertimbal. Hal ini diduga 

terjadi karena kadar timbal dalam darah pada anak-anak di Jakarta 

menurun sejak di terapkan penggunnaan bensin bebas timbal di 

Indonesia. 

Pada tahun 1997, sebelum penerapan bensin bebas timbal di- 

gunakan di Indonesia, sebuah penelitian dari Heinze ditahun (1998), 

melaporkan tingkat kandungan timba dalam darah anak lebih besar 

dari 10 ug/dl, anak-anak yang tinggal di pusat kota lebih tinggi 

kandungan timbal dalam darah dari pada anakanak yang tinggal di 

pinggiran kota daerah utara. Dibandingkan dengan penelitian yang 

di lakukan oleh Albalak dkk (2003), percentase kandungan timbal 

dalam darah antara anak-anak yang tinggal di Jakarta di tahun 1997 

lebih tinggi di bandingkan dengan kandungan timbal dalam darah 

pada tahun 2003. Hasil yang sama juga di dapatkan di Semarang 

pada tahun 1998 (salah satu kota terbesar di Indonesia), dengan 

kepadatan lalu lintas di jalan utama (Browne et al 1999). 

Kandungan timbal dalam darah antara anak-anak di Jakarta 

masih lebih tinggi di bandingkan anak-anak di Semarang walaupun 

penelitiannya dilakukan sebelum penerapan bensin bebas timbal di 

Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena di Jakarta lebih padat 

lalu lintas nya di bandingkan di Semarang. Selanjutnya, kontaminasi 

timbal di Jakarta juga di temukan di dalam tanah danah air kran 

(Heinze et al 1998), olehkarena itu kontaminasi timbal di Jakarta 

lebih tinggi di bandingkan di Semarang. 



 

Sebuah penelitian oleh Lestari and Edward (2004) yang di- 

lakukan di Dadap River, Clincing dan Ancol Jakarta, menemukan 

konsentrasi logam berat di Clincing and Sungai Dadap khususnya 

sekitar Teluk Jakarta adalah: timbal- 0.0027 ppm, kadmium dan 

mercury, 0.001. sementara itu di Pantai Ancol, konsentrasi timbal 

adalah 0.55 ppm, cadmium 0.1 ppm and Mercury 0.021 ppm. 

Konsentrasi logam berat di Sungai Dadap dan Clincing masih di 

golongkan aman, tidak berbahaya bagi ekosistem air. Di Pantai 

Ancol, konsentarsi logam berat tergolong lebih berbahaya karena 

konsentrasi logam beratnya lebih tinggi dari ambang batas untuk 

logam berat dalam air laut yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan 

Hidup untuk lingkungan (2004). Kementrian Lingkungan Hidup 

(2004) menetapkan bahwa nilai ambang batas pada air laut untuk 

timbal adalah 0.008 ppm, kadmium 0.001 ppm dan merkuri 0.001 

ppm. Menariknya karena Pantai Ancol merupakan salah satu 

tempat pariwisata di teluk Jakarta. Turis dan juga masyarakat se- 

tempat mungkin menajdi sasaran terkontaminasi dengan timbal, 

khususnya bagi mereka yang mengkonsumsi makanan laut yang di 

tangkap oleh masyarakat setempat. 

Penelitiannya lainnya di lakukan oleh Amin B (2001) di Dumai 

Riau, menemukan bahwa dalam air laut di Pantai Dumai telah 

terkontaminasi dengan timbal dan tembaga, tapi kontaminasi 

dengan timbal digolongkan tidak berbahaya bagi ekosistem laut. 

Amin B dkk (2005) juga telah melakukan penelitian yang sama di 

tahun 2005 dan menemukan bahwa konsentrasi timbal meningkat 

tapi itu masih di bawah batas normal. Akan tetapi pada tahun 2007, 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh Angraini D (2007) di pesisir 

Dumai Riau menemukan bahwa konsentrasi timbal di pantai lebih 

tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh Amin B pada tahun 2001 

and 2005. Konsentrasi timbal yang di temukan oleh Angraini D 

(2007) dalam air laut sekitar 1.8 ppm dan dalam sedimen sekitar 

64.2 ppm dimana nilai merupakan ini lebih tinggi dari nilai ambang 

batas. Juga, konsentrasi logam berat ini digolongkan berbahaya bagi 



 

ekosistem air laut, khususnya bagi hutan bakau, ikan dan tiram. 

Sudah terkenal bahwa umumnya masyarakat Indonesia, khususnya 

di daerah pesisir banyak mengkonsumsi ikan, udang dan tiram 

karena harga yang murah dan mudah di dapat. Oleh karena itu, 

kemungkinan terkontaminasi dengan timbal bagi masyarakat yang 

hidup di daerah pesisir lebih tinggi karena Pantai Dumai banyak di 

gunakan untuk daerah penangkapan ikan, dan hal itu akan menjadi 

masaalah bagi masyarakat setempat yang mengkonsumsi makanan 

laut dari pantai. 

Di prediksikan bahwa kontaminasi logam berat di air laut 

sekitar Jakarta dan Dumai Riau berasal dari limbah, karena pantai di 

daerah ini terletak dekat dengan industri (Lestari and Edward 2004, 

Amin 2001, Anggarini 2007). Masyarakat setempat yang tinggal di 

daerah ini mempunyai resiko yang besar terkontaminasi dengan 

timbal, khususnya bagi masyarakat pengkonsumsi makanan laut. 

Akan tetapi, di beberapa daerah peisisr lainnya di Indonesia, ikan 

masih dipertimbangkan aman, walaupun mungkin terkontaminasi 

dengan timbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ikram et 

al (2008) di Selat Malaka menemukan bahwa konsentrasi timbal 

dalam ikan Kerisi tergolong aman untuk di konsumsi, karena timbal 

yang terkandung di dalamnya berada di bawah ambang batas yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah (timbal 0.002 ppm,kadmium and 

mercuri adalah 0.001 ppm). 

Sumber lainnya tentang timbal yang telah di identifikasi di 

Indonesia ada hubungannya dengan sayursayuran (Charlena 

2004). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Charlena (2004) 

menemukan bahwa pupuk fosfat yang banyak digunakan oleh 

petani di Indonesia mengandungg timbal berkisar 5- 156 ppm. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi timbal dalam tanah 

meningkat apabila dilakukan pemupukan terus menerus. Di tambah 

lagi, penggunaan pestisida dan herbisida juga mempengaruhi 

peningkatan kadar timbal dalam tanah. Kebanyakan petani 

Indonesia, menggunakan pestisida dan herbisida guna melindungi 



 

lahan dan me maksimalkan hasil panen. Charlena (2004) 

menemukan bahwa pada pestisida dan herbisida yang di gunakan 

petani pada sayur-sayuran seperti wortel, kentang, bawang merah, 

cabai merah dan kol di Jawa Barat dan Jawa Tengah tergolong 

berbahaya. 

Rosen CJ (2002) juga menggariskan bahwa ambang batas timbal 

pada tanah harus kurang dari 300 ppm. Tumbuhan yang tumbuh 

pada tanah yang mengandung timbal lebih dari 300 ppm tergolong 

berbahaya untuk di konsumsi. 

E. Penemuan Ilmiah Logam Berat Terhadap Kerusakan Gigi 

Efek Timbal Terhadap Gigi 

Karies gigi adalah penyakit kronis masa kanak-kanan yang sering 

terjadi di Amerika Serikat (AS). Prevalensi karies gigi melebihi 50% 

pada anak di AS yang berusia 5-9 tahun dan meningkat menjadi 

78% pada usia 17 tahun. Paparan timbal dan lingkungan asap 

tembakau (Environmental Tobacco Smoke / ETS), yang memiliki 

kadar kadmium tinggi, dikaitkan dengan peningkatan risiko karies 

gigi pada anak-anak (Aligne et al 2003; Gemmel dkk.2002; Moss 

dkk. 1999). 

Gigi geligi terbentuk dari proses remineralisasi dan demi- 

neralisasi. Keseimbangan demineralisasi dan remineralisasi 

memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya karies 

gigi. Demineralisasi gigi adalah keadaaan dimana permukaan gigi 

(enamel) kehilangan mineral. Remineralisasi gigi adalah keadaan 

dimana kembalinya mineral permukaan gigi. Terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi keseimbangan proses remineralisasi dan 

demineralisasi gigi. Salah satunya adalah bahan pencemar berupa 

logam berat timbal (Anita, 2016). 

Timbal awalnya didistribusikan ke jaringan lunak seperti 

ginjal dan hati, dan kemudian didistribusikan kembali ke tulang 

dan rambut.Timbal diserap ke dalam gigi dan mengakibatkan 



 

terhambatnya mineralisasi enamel. Dalam darah, timbal memiliki 

paruh waktu sampai 30 hari baru kemudian diekskresikan ke dalam 

urin, dan dapat tersimpan dalam tulang selama> 20 tahun. Pe- 

lepasan terus - menerus timbal dari tulang ke dalam darah bisa 

menunda kalsifikasi gigi. Karies gigi bisa dicegah dengan menyikat 

gigi dan fluoridasi air secara teratur. Namun, timbal bisa berikatan 

dengan ion fluorida dalam air liur dan plak, sehingga mengurangi 

kemampuan fluorida untuk remineralisasi enamel setelah terpapar 

asam (Kim, 2017). 

Peningkatan kadar logam berat Pb dalam darah sebanding 

dengan peningkatan kadar Pb dalam saliva. Semakin tinggi kadar Pb 

dalam darah maka semakin tinggi pula kadar Pb dalam saliva. Jika 

Pb saliva meningkat maka proses remineralisasi gigi oleh kalsium 

akan terganggu. Kalsium dalam saliva akan tergantikan dengan Pb, 

sehingga risiko karies gigi akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena 

itu, Penderita karies gigi memiliki kadar Pb gigi yang lebih tinggi 

daripada bukan penderita karies. Sebuah penelitian yang dilakukan 

pada 90 anak usia 5 tahun, menunjukkan ada hubungan yang erat 

antara kondisi enamel dan kadar Pb saliva (p> 0,05). Kadar Pb saliva 

yang tinggi akan meningkatkan kejadian karies gigi (Amr MA, 2010 

dalam Anita, 2016). 

Efek Arsenik Terhadap Gigi 

Kontaminasi arsenik adalah masalah kesehatan masyarakat 

utama di Bangladesh. Tabung air sumur dari 62 kabupaten di- 

laporkan terkontaminasi arsenik hingga tahun 2012. Pemaparan 

yang terlalu lama terhadap air minum yang tercemar arsenik dapat 

menyebabkan kelainan multi organ yang menyebabkan berbagai 

efek kesehatan. Salah satu efek paparan tersebut adanya perubahan 

pigmen pada membran mukosa pipi, lidah dan gingiva. Arsenik 

juga dilaporkan memiliki dampak terhadap pulpa, kerusakan pada 

jaringan periodontal, dan nekrosis gingiva serta tulang. Dilain hal 

arsenik trioksida merupakan bahan yang digunakan sebagai deviasi 

pulp perawatan saluran akar (Sarwar, 2015). 



 

Abrasi gigi merupakan salah satu proses keausan gigi yang 

dihasilkan oleh interaksi antara gigi dan bahan seperti arsenik. 

Dalam proses ini zat kimia dapat melemahkan lapisan dasar gigi. 

Peneliti di Bangladesh melakukan studi komparatif cross-sectional 

untuk mengeksplorasi abrasi gigi di antara populasi terpapar arsenik 

dan tidak terpapar, serta pasien arsenikosis (diagnosis penyakit 

akibat paparan arsenik). Studi tersebut mengungkapkan bahwa 19% 

pasien arsenikosis mengalami abrasi gigi dibanding dengan non- 

arsenikosis yang terpapar arsenic sebanyak 9% dan non-arsenik 

sebanyak 2,5% (Sarwar, 2015). 

Paparan arsenik juga dihubungkan dengan insidensi lesi rongga 

mulut diantara populasi yang terpapar arsenik di Bangladesh . 

Sebuah studi dilakukan terkait dengan keterpaparan arsenik melalui 

air minum di Araihazar, Bangladesh. Melalui pengukuran tingkat 

arsenik dalam urin didapatkan sampel dengan tingkat arsenik 

urin tinggi cenderung memiliki lesi arsenik pada gusi dan lidah 

dibandingkan dengan kadar arsenik urin yang lebih rendah (Syed, 

2013). 

Lesi yang berhubungan dengan paparan arsenik adalah sinyal 

awal perkembangan kanker. Beberapa studi menghubungkan 

konsumsi air minum yang terpapar arsenik berhubungan dengan 

kanker daerah mulut. Selain arsenik studi ekologi di Taiwan 

menggambarkan bahwa kadar nikel dan kromium (logam beracun) 

yang tinggi di tanah juga berkorelasi dengan kejadian kanker mulut 

di daerah tersebut (Yuan, 2011). 

Efek Kadmium Terhadap Gigi 

Sebuah penelitian di Polandia dilakukan untuk mengetahui 

paparan logam berat terhadap gigi mandibula yang terimpaksi. 

Sampel berasal dari orang-orang yang tinggal di dua wilayah yang 

berbeda konsentrasi logam berat dilingkungannya. Logam berat 

yang diperiksa adalah kadmium, kromium, tembaga, besi, timbal, 

mangan, dan seng. Ternyata hasil yang ditemukan konsentrasi 
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kadmium dan timbal logam berat dalam gigi molar ketiga yang 

terimpaksi dan tulang disekitar gigi secara signifikan lebih tinggi 

untuk orang-orang yang tinggal di wilayah Ruda Slaska yang lebih 

tercemar logam berat daripada orang-orang yang tinggal di Bielsko- 

biala (Malara 2016). 

Penelitian lain dilakukan di USA tahun 2008 menguji hubungan 

antara paparan kadmium dengan kejadian karies gigi pada anak 

usia 6-12 tahun. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa anak 

dengan konsentrasi kadmium urin berkisar antara 0,01 sampai 3,38 

ng / mL sekitar 56% nya pernah mengalami karies pada gigi sulung 

mereka, dan hampir 30% pada gigi permanen mereka. (Arora, 

2008). Kejadian karies dengan paparan kadmium dikaitkan dengan 

efeknya terhadap gangguan fungsi kelenjar ludah dan induksi stres 

oksidatif pada kelenjar ludah sehingga mengganggu ph mulut yang 

berakibat karies (Arora, 2008). 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 
LOGAM-LOGAM berat seperti Merkuri (Hg), Arsen (As), 

Kadmium (Cd), Besi (Fe), dan Radioaktif memiliki pengaruh yang 

besar apabila masuk ke dalam tubuh, terutama mempengaruhi sel- 

sel dan organ-organ, sehingga perlu dihindari terjadinya pemaparan 

terhadap logam-logam tersebut. Logam berat termasuk bahan 

berbahaya dan beracun yang biasanya dihasilkan oleh industri 

berupa limbah. Logam berat yang lazim terdapat dalam limbah 

industri adalah logam timbal (Pb),merkuri (Hg), kadmium (Cd), 

dan arsenicum (As). 

Pencemaran lingkungan oleh logam berat adalah masalah 

lingkungan yang krusial dan tantangan bagi tercapainya cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. Logam berat, selain memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia dapat juga bersifat toksik 

bagi kesehatan manusia dan dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem. Pemahaman yang mendalam tentang sifat, perilaku 

logam berat di lingkungan dan bahaya logam berat terhadap 

ekosistem dan kesehatan manusia, dikembangkan sebagai bagian 

dari bidang toksikologi lingkungan. Pemahaman tersebut sangat 

penting sebagai acuan dalam mengembangkan upaya pengendalian 

pencemaran logam berat. 

Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi 

pencemaran yaitu penanggulangan secara non teknis dan secara 



Penutup 201 

 

teknis. Penanggulangan secara non teknis yaitu suatu usaha untuk 

menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat me- 

rencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk 

kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. 

Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan 

buangannya misalnya dengan mengubah proses, mengolah limbah 

atau menambah alat bantu untuk mengurangi pencemaran. 
 

 




