
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya aktivitas diberbagai sektor pembangunan terutama pada sektor

industri mengakibatkan pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang

sangat kritis bagi negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Berkembang

pesatnya kegiatan industri menyebabkan meningkatnya pencemaran terhadap

sumber-sumber air yang berasal dari limbah industri yang dibuang ke perairan dan

dijadikan untuk irigasi lahan pertanian (Soemarwoto, 1991). Salah satu sumber

pencemaran yang lazim ditemukan di lingkungan perairan adalah logam berat.

Logam berat yang ada di lingkungan perairan dengan suatu mekanisme tertentu

masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Logam berat terserap ke dalam jaringan

tanaman melalui akar yang selanjutnya akan masuk ke dalam siklus rantai

makanan. Pada proses pencemaran logam berat dalam tanaman biasanya terjadi

perubahan-perubahan atau pertukaran komponen organik-anorganik yang

berlangsung terus menerus, yang biasa disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus

biogeokimia dari logam berat dapat dipercepat karena kegiatan dari manusia.

Akumulasi dan pergerakan dari ion logam dapat mengubah kondisi lingkungan

yang menimbulkan gangguan struktur dan fungsi dari ekosistem (Fedotov, 2008).
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Salah satu sumber pencemaran logam berat yang sering ditemukan dalam

tumbuhan adalah logam timbal (Pb). Timbal dalam kehidupan sehari-hari sering

disebut dengan timah hitam atau plumbum. Sumber-sumber Pb dapat berasal dari

alam dan sebagai akibat antropogenik (Manahan, 1992). Logam Pb dengan

paparan yang melampaui batas ambang yang diperbolehkan dapat menyebabkan

terjadinya perubahan morfologi tanaman diantaranya tinggi tanaman, penurunan

panjang akar, luas permukaan daun, dan berat kering tanaman.  Hal ini

menyebabkan terjadinya hambatan laju pertumbuhan yang pada akhirnya akan

menghambat produktivitas tanaman dengan menurunnya hasil produksi.

Pencemaran Pb pada tanaman sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman,

yaitu daun, kulit batang, akar, dan akar umbi-umbian. Mekanisme masuknya

partikel Pb ke dalam jaringan daun, yaitu melalui stomata daun yang berukuran

besar dan ukuran partikel Pb lebih kecil, sehingga Pb dengan mudah masuk

kedalam jaringan daun melalui proses penjerapan pasif (Dahlan, 2004).

Hindersah et al. (2004) melakukan penelitian tentang akumulasi Pb pada buah

tomat yang ditanam di tanah yang mengandung lumpur kering dari instalasi

pengolahan air limbah domestik. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa

buah dari tanaman yang diberi 25 dan 50 % lumpur menyerap Pb masing-masing

1,94 dan 2,65 mg/kg yang masih lebih rendah daripada ambang batas dari

Departemen Kesehatan RI yaitu 4 mg/kg. Kohar (2005) melaporkan bahwa pada

tanaman kangkung yang berumur 6 minggu setelah dianalisis dengan Inductively

Coupled Plasma Spectrometer (ICPS), menunjukkan adanya kandungan Pb dalam

sampel akar sebanyak 3,36 ppm dan di bagian lain dari tanaman terdapat

kandungan Pb sebesar 2,09 ppm. Di Indonesia, kadar logam berat yang cukup
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tinggi pada sayuran sudah semestinya mendapat perhatian serius dari semua

pihak.  Data terakhir pada sayuran caisim, kandungan logam berat Pb-nya bisa

mencapai 28,78 ppm, padahal batas aman yang diperbolehkan oleh Ditjen POM

hanya 2 ppm.  Bahkan dalam Rancangan Standar Nasional Indonesia tahun 2004

menyatakan bahwa residu logam berat yang masih memenuhi standar BMR

(Batas Maksimum Residu) adalah 1,0 ppm.

Dari beberapa penelitian tersebut, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai studi

toksisitas dan biogeokimia logam timbal (Pb) pada tanaman. Tanaman yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman tomat. Tomat (Lycopersicum

esculentum) merupakan salah satu produk hortikultura yang berpotensi,

menyehatkan dan mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan, sehingga

perlu dilakukan penelitian tentang toksisitas Pb pada tanaman tersebut. Logam Pb

dengan beberapa variasi konsentrasi akan dipaparkan pada tanaman tomat yang

telah ditanam.  Hasil pemaparan selanjutnya di analisis atau ditetapkan kadar

timbalnya.

Metode yang digunakan dalam penetapan kadar timbal dalam penelitian ini adalah

spektrofotometri serapan atom (SSA). Menurut Khopkar (1990), metode

spektrofotometri serapan atom dapat menentukan kadar logam tanpa dipengaruhi

oleh keberadaan logam yang lain. Selain itu pelaksanaannya sederhana,

interferensinya sedikit, dan cocok untuk analisis sekelumit logam karena

mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm) (Rohman,

2007). Untuk mengetahui dampak toksisitas logam Pb dalam tanaman dilakukan
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pengamatan pertumbuhan yang meliputi pengukutan tinggi tanaman dan panjang

akar.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mentukan kadar logam berat (Pb) yang terakumulasi pada tanaman tomat

menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dengan metode analisis

yang tervalidasi.

2. Mengetahui distribusi dan tingkat akumulasi logam Pb pada tanaman tomat.

3. Melakukan validasi terhadap metode analisa untuk studi biogeokimia dan

toksisitas logam timbal pada tanaman tomat.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tentang

tingkat akumulasi logam berat Pb pada tanaman tomat sehingga dapat dijadikan

masukan bagi masyarakat, sektor pertanian, dan pemerintah daerah dalam

mengelola pertanian yang berwawasan lingkungan dan sebagai sumber informasi

mengenai metode analisis Pb pada matriks tanaman tomat yang tervalidasi.


