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ABSTRAK

ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA KERANG DI PANTAI
SARI RINGGUNG DAN SEKITARNYA DENGAN METODE ICP-OES

Oleh
Carina Pertiwi SS Rh

Kerang merupakan bioindikator pencemaran yang efisien untuk menduga
pencemaran logam berat karena merupakan filter feeder dan mempunyai
toleransi yang besar terhadap tekanan ekologis yang tinggi, sehingga biota ini
sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam
berat pada organisme laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan
kadar logam berat dan Untuk mengetahui tingkat pencemaran logam berat seperti
Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Zn, Ag, Ni, Co, dan Fe pada kerang di pantai Sari Ringgung
dan sekitarnya dengan menggunakan metode ICP-OES (Inductively Coupled
Plasma-Optical Emission Spectrometry). Rancangan penelitian yang digunakan
adalah observasi langsung dilapangan dan data dalam penelitian ini dianalisis
secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan kandungan logam berat yang telah
melewati baku mutu yaitu Cr, Cu dan Ni yang terakumulasi didalam kerang kerek
(Gafrarium tumidum) dan kerang bulu (Anadara antiqulata) di Pantai Sari
Ringgung dengan kandungan tertinggi pada Tembaga (Cu) di Kerang Kerek yaitu
5,173 mg/Kg. Kandungan logam berat pada Kerang kampak (Atrina pectinata)
yang ditemukan di Pulau Tegal dengan titik 1 dan 2 yaitu Zn, Ni dan Cr yang
telah melewati baku mutu yang sudah ditetapkan. Logam berat dengan kandungan
tertinggi pada titik 1 yaitu Zink (Zn) dengan nilai 47,456 mg/Kg.

Kata kunci: Kerang, Logam Berat, ICP-OES, Pantai Sari Ringgung, Pulau Tegal
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandar Lampung sebagai kota pesisir, terletak pada posisi 5º20’-5º31’ LS

dan 105º10’-105º22’ BT, mempunyai berbagai permasalahan yang

berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir. Pesisir menyediakan

berbagai sumberdaya seperti pantai dan area vegetasi untuk fasilitas

rekreasi dan pariwisata, akses ke laut melalui pantai, akses industri dan

komersil ke laut melalui pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi

flora dan fauna, tepi pantai dan mineral serta sebagai persediaan air

pendingin untuk instalasi industri (Yeung, 2001).

Wilayah Peisisr Teluk Lampung merupakan daerah yang rentan terhadap

pencemaran yang berasal dari limbah domestik maupun limbah industri

yang mengalir sungai-sungai yang bermuara ke wilayah perairan pesisir.

Hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Wiryawan et al., (2002).

Aktivitas-aktivitas yang terjadi di perairan Teluk Lampung termasuk salah

satunya di pesisir pantai kota Bandar Lampung, berdampak pada

pencemaran perairan Teluk Lampung. Pencemaran adalah peristiwa

masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam perairan.

Pencemaran tersebut ditandai dengan menurunnya kualitas dan
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produktivitas perairan karena pembuangan limbah dari limbah domestik

rumah tangga, aktivitas industri, maupun aktivitas perkapalan

(Wijayanti, 2007).

Pencemaran perairan di wilayah pesisir telah menjadi isu utama yang

dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Sumber pencemaran yang utama berasal dari limbah industri dan domestik

yang mengalir melalui sungai-sungai yang bermuara ke laut di sepanjang

pantai Kota Bandar Lampung. Selain itu, sampah-sampah domestik

diperkirakan juga berasal dari wilayah lain yang dibawa oleh arus laut dan

terdampar di sepanjang pantai. Secara hidrologi wilayah pesisir Kota

Bandar Lampung dipengaruhi oleh 11 sungai yang mengalir ke Teluk

Lampung (Renstra Pesisir Kota Bandar Lampung, 2010). Masalah

pencemaran laut akibat limbah industri perlu mendapat perhatian khusus.

Hal ini terkait dengan jenis limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut.

Beberapa limbah yang dihasilkan oleh industri adakalanya berupa limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti jenis-jenis logam berat yang

apabila masuk ke ekosistem pesisir dapat menimbulkan dampak yang fatal,

baik bagi biota perairan maupun manusia yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu limbah B3 adalah logam berat. Logam berat merupakan bahan

buangan yang sudah sering menimbulkan pencemaran laut atau pantai di

negara-negara yang sedang berkembang. Masuknya limbah ini ke perairan

laut telah menimbulkan pencemaran terhadap perairan. Penyebab utama

logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya yaitu logam berat tidak

dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup di lingkungan
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dan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan

membentuk senyawa komplek bersama bahan organik dan anorganik

secara adsorbsi dan kombinasi (Djuangsih, 1982).

Logam berat yang ada di perairan suatu saat akan turun dan mengendap

pada dasar perairan, membentuk sedimentasi bersama lumpur, hal ini akan

menyebabkan organisme yang mencari makanan di dasar perairan (kerang,

udang, dan rajungan) akan memiliki peluang yang besar terpapar logam

berat yang telah terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen

(Rahman, 2006).

Menurut Palar (1994), polutan logam berat dalam badan perairan pada

konsentrasi tertentu menjadi sumber racun bagi kehidupan perairan. Efek

toksik yang ditimbulkan oleh satu jenis logam berat terhadap semua biota

tidak sama, namun kehancuran dari satu kelompok dapat menyebabkan

terputusnya mata rantai kehidupan. Pada tingkat selanjutnya, keadaan

tersebut dapat menghancurkan tatanan ekosistem perairan. Akumulasi

logam berat tersebut dalam tubuh organisme termasuk manusia dapat

menimbulkan keracunan, gangguan kesehatan sampai kematian. Salah satu

bioindikator pencemaran di lingkungan perairan yaitu dengan analisis

kandungan logam berat yang terakumulasi di dalam biota air di perairan

tersebut diantaranya yakni kerang. Jenis kerang-kerangan merupakan

bioindikator pencemaran yang efisien untuk menduga pencemaran logam

berat karena merupakan filter feeder dan mempunyai toleransi yang besar

terhadap tekanan ekologis yang tinggi, sehingga biota ini sering digunakan
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sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada

organisme laut (Yennie dan Jovita, 2005).

Kerang telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik secara

ekologi, ekonomi, maupun kepentingan lainnya. Secara ekologi, kerang

memiliki peranan yang penting dalam suatu ekosistem dan menjadi salah

satu elemen yang tidak terpisahkan dari rantai makanan yang ada di

perairan. Selain itu, kerang juga dapat digunakan sebagai indikator dari

suatu kondisi lingkungan. Secara ekonomi, kerang telah dikenal sebagai

sumber makanan yang lezat dan bergizi. Selain itu, cangkangnya juga

dapat digunakan untuk hiasan atau pernak-pernik (Mikkelsen dan Henne

2011). Kerang rejep/ kerek  merupakan salah satu jenis makanan hasil laut

yang digemari masyarakat karena rasanya yang lezat dan juga memiliki

kandungan gizi tinggi. Di kawasan pesisir teluk Lampung, kerang

dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai salah satu sumber makanan

alternatif selain ikan. Kerang diambil pada saat air laut surut.

Memperhatikan keperluan perlindungan kesehatan masyarakat di pesisir

teluk Lampung maka diperlukan suatu penelitian mengenai akumulasi

logam berat Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Kromium (Cr), Besi (Fe), Zink

(Zn), Perak (Ag), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Cobalt (Co) dan Kadmium

(Cd) pada kerang di Teluk Lampung, sehingga dapat digunakan dalam

monitoring pencemaran lingkungan dan keamanan pangan, serta

pemaparan logam berat pada manusia melalui konsumsi.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

yaitu :

1. Apakah kerang yang di dapat dari pantai Sari Ringgung dan

sekitarnya mengandung logam berat Timbal (Pb),Tembaga (Cu),

Kromium (Cr), Kadmium (Cd), Besi (Fe), Kobalt (Co), Zink (Zn),

Perak (Ag), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn)?

2. Berapakah rata-rata kandungan logam berat Timbal (Pb),Tembaga

(Cu), Kromium (Cr), Kadmium (Cd), Besi (Fe), Kobalt (Co), Zink

(Zn), Perak (Ag), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn) pada kerang ysng

di dapat dari pantai Sari Ringgung dan sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan kadar logam berat Timbal (Pb),Tembaga (Cu),

Kromium (Cr), Kadmium (Cd), Besi (Fe), Kobalt (Co), Zink (Zn), Perak

(Ag), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn) pada kerang di pantai Sari Ringgung

dan sekitarnya dengan menggunakan metode ICP-OES

2. Untuk mengetahui tingkat pencemaran logam berat Timbal (Pb),

Tembaga (Cu), Kromium (Cr), Kadmium (Cd), Besi (Fe), Kobalt (Co),

Zink (Zn), Perak (Ag), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn) pada kerang di

pantai Sari Ringgung dan sekitarnya.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi

mengenai tingkat pencemaran logam berat Timbal (Pb), Tembaga (Cu),

Kromium (Cr), Kadmium (Cd), Besi (Fe), Kobalt (Co), Zink (Zn), Perak

(Ag), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn) pada kerang di pantai Sari Ringgung

dan sekitarnya sehingga dapat di jadikan masukan bagi pemerintah daerah,

pihak industri dan masyarakat dalam mengelola kegiatan industri yang

berwawasan lingkungan

E. Kerangka Pikir

Pencemaran logam berat di pesisir teluk Lampung disebabkan oleh hasil

limbah aktivitas manusia didarat seperti industri/ pabrik, pertanian,

pertambangan, pelabuhan, dan pemukiman yang langsung dibuang ke

perairan teluk Lampung. Logam berat yang ada di perairan suatu saat akan

turun dan mengendap pada dasar perairan, membentuk sedimentasi

bersama lumpur. Biota dengan cara hidup di perairan dasar dengan

mobilitas rendah atau bahkan menetap di dasar, di pandang dapat menjadi

mediator bahaya keracunan dari suatu perairan tercemar karena

kemampuannya sebagai bioakumulator. Kerang biasanya hidup di lumpur

yang mengandung berbagai bahan pencemar, di antaranya logam berat

sehingga dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan segi sanitasi.

Apabila daging kerang tersebut di konsumsi manusia maka dalam batas

konsentrasi tertentu logam berat akan terakumulasi dalam organ tubuh



7

manusia. Kerang adalah salah satu bioindikator pencemaran di lingkungan

perairan. Kerang merupakan salah satu jenis biota laut yang memiliki nilai

ekonomi penting. Dagingnya berpotensi menjadi alternatif sumber pangan

pengganti ikan maupun jenis biota laut lainnya. Di kawasan pesisir teluk

Lampung, kerang di manfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai salah satu

sumber makanan alternatif. Perlu dilakukan penelitian tentang analisis

kandungan logam berat pada kerang di pesisir teluk lampung dengan

menggunakan metode ICP-OES. Sebagai upaya, untuk mencegah

konsumsi kerang apabila terkandung logam berat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pesisir Teluk Lampung

Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pantai yang cukup luas. Di

sepanjang pantai Teluk Lampung terdapat tiga kecamatan yaitu,

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat, dan

Kecamatan Panjang yang terdiri dari 12 desa (Wiryawan et al., 1999).

Teluk Lampung terletak di bagian selatan pulau Sumatera yang secara

geografis terletak dengan posisi antara 5025' – 5059' LS dan 104056 –

105045' BT. Luas total wilayah daratan 127.902 ha, dan perairan 161.178

ha (Helfinalis, 2000). Pesisir Pantai kota Bandar Lampung merupakan

salah satu lokasi yang telah banyak mengkonversi lahan pantai, menjadi

kawasan industri antara lain industri batubara, pembangkit tenaga listrik,

pariwisata, pelabuhan niaga dan pemukiman (Wiryawan et al., 1999).

Aktivitas-aktivitas yang terjadi di perairan Teluk Lampung termasuk salah

satunya di pesisir pantai kota Bandar Lampung, berdampak pada

pencemaran perairan Teluk Lampung. Pencemaran adalah peristiwa

masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam perairan.

Pencemaran tersebut ditandai dengan menurunnya kualitas dan

produktivitas perairan karena pembuangan limbah dari limbah domestik
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rumah tangga, aktivitas industri, maupun aktivitas perkapalan (Wijayanti,

2007).

B. Pantai Sari Ringgung

Secara Geografis Pantai Sari Ringgung (PSR) terletak di posisi 05°33” LS

dan 105°15” BT. Pantai Sari Ringgung termasuk dalam wilayah

administrasi Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran yang berada di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan

Teluk Lampung. Kawasan hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung berada

dalam wilayah wisata pantai unggulan di Kecamatan Padang Cermin.

Secara administrasi, PSR yang berada dalam wilayah Desa Sidoadi

memiliki luas ±1.400 ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 1) Bagian

utara berbatasan dengan Desa Hanura. 2) Bagian selatan berbatasan

dengan Desa Gebang. 3) Bagian timur berbatasan dengan Teluk Lampung.

4) Bagian barat berbatasan dengan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman

Register 19 Gunung Betung.

C. Pencemaran Laut

Pencemaran laut didefinisikan sebagai dampak negatif (pengaruh yang

membahayakan) bagi kehidupan biota, sumber daya, kenyamanan

ekosistem laut, serta kesehatan manusia, dan nilai guna ekosistem laut,

baik disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pembuangan



10

bahan-bahan atau limbah ke dalam laut yang berasal dari kegiatan

manusia. Sebagian bahan pencemar yang ditemukan dilaut berasal dari

kegiatan manusia didaratan. Pada umumnya bahan pencemar tersebut

berasal dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Sumber

pencemaran dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelas, yaitu : (1) industri,

(2) limbah cair permukaan (sewage), (3) limbah cair perkotaan

(stormwater), (4) pertambangan, (5) pelayaran (shipping), (6) pertanian,

dan perikanan budidaya. Sedangkan bahan pencemar utama terdiri dari

sedimen, unsur hara, logam beracun (toxoc metals), pestisida, organisme

eksotik, organisme patogen, dan oxygen depleting substance (bahan-bahan

yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang) (Dahuri, 2003).

Bila bahan pencemar masuk ke dalam lingkungan laut, maka bahan

pencemar ini akan mengalami tiga macam proses akumulasi (Hutagalung,

1991), yaitu proses fisik, kimia dan biologis (Gambar 1).
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Gambar.1. Proses yang terjadi bila logam berat masuk ke lingkungan laut
(Hutagalung, 1991).

D. Logam Berat

Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok

logam berat dan metaloid yang densitasnya lebih besar dari 5 g/cm3 ,

terutama pada unsur seperti Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn (Hutagalung et

al., 1997). Logam berat merupakan komponen alami tanah. Elemen ini

tidak dapat didegradasi maupun dihancurkan. Logam berat dapat masuk ke

dalam tubuh manusia melalui makanan, air minum, atau udara. Logam

berat seperti tembaga, selenium, atau seng dibutuhkan tubuh manusia

untuk membantu kinerja metabolisme tubuh. Akan tetapi, dapat berpotensi

menjadi racun jika konsentrasi yang terakumulasi dalam tubuh melebihi

ambang batas. Logam berat menjadi berbahaya disebabkan sistem

bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi unsur kimia di dalam tubuh

makhluk hidup. Disebut logam berat berbahaya karena umumnya memiliki

rapat massa tinggi (5 g/cm3) dan sejumlah konsentrasi kecil dapat bersifat

racun dan berbahaya. Di antara semua unsur logam berat, Hg menduduki

urutan pertama dalam hal sifat racunnya, kemudian diikuti oleh logam

berat antara lain Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, Zn dan Cu.

Agen Lingkungan Amerika Serikat (EPA) melaporkan, terdapat 13 elemen

logam berat yang diketahui berbahaya bagi lingkungan. Di antaranya

arsenik (As), timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium (Cd) dan tembaga (Cu).

Logam berat sendiri sebenarnya merupakan unsur esensial yang sangat
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dibutuhkan setiap makhluk hidup, namun beberapa di antaranya (dalam

kadar tertentu) bersifat racun. Di alam, unsur ini biasanya terdapat dalam

bentuk terlarut atau tersuspensi (terikat dengan zat padat) serta terdapat

sebagai bentuk ionik (Mursyidin, 2006).

Secara ilmiah logam berat telah ada dalam air laut yang dihasilkan dari

erosi batuan dan aktivitas gunung. Dalam perairan, logam

biasanyaberikatan dengan senyawa kimia atau dalam bentuk ion,

bergantung pada kompartemen tempat logam berada. Selain itu, tingkat

kandungan logam pada setiap kompartemen sangat bervariasi bergantung

pada lokasi dan tingkat pencemarannya. Logam berat yang terdapat dalam

perairan biasanya dalam bentuk ion seperti Hg2+, Pb2+, Cd2+ jarang sekali

yang berbentuk molekul. Logam berat tidak dapat dihancurkan secara

alami dan cenderung terakumulasi dalam rantai makanan melalui proses

biomagnifikasi. Pencemaran logam berat ini menimbulkan berbagai

permasalahan diantaranya:

1. Berhubungan dengan estetika ( perubahan bau, warna dan rasa air),

2. Berbahaya bagi kehidupan tanaman dan binatang

3. Berbahaya bagi kesehatan manusia

4. Menyebabkan kerusakan pada ekosistem (Darmono, 1995).

Logam berat umumnya memiliki racun yang mematikan terhadap

organisme yang berbeda-beda. Mekanisme tersebut diawali dengan

akumulasi logam berat dalam tubuh biota, lalu selanjutnya diikuti oleh

akumulasi pada organ sasaran yang melebihi daya toleransi biota.
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Tabel 1. Klasifikasi unsur logam berdasarkan toksitas dan keberadaannya

Nonkritikal Toksik dan relatif tidak

larut dalam air

Sangat Toksik dan relatif

banyak keberadaannya

Na      Si

Fe      Li

Al      Ca

K       Mg

Rb      Sr

Ti       Os         Ta

Zr       Ir          La

Nb      Ba         Rh

Re      Hf         Ru

Ga      W

Be     Co     As     Au

Se     Hg     Ni     Te

TI     Cu      Pb    Pd

Zn    Ag Sb    Sn

Cd    Bi       Pt

(Sumber : Kennish, 2000)

Daya toksisitas logam berat dalam perairan terhadap makhluk hidup di

dalamnya, di pengaruhi oleh kemampuan organisme beraklimatisasi

terhadap bahan toksik logam (Lu, 1995). Selain itu, daya toksisitas logam

berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur

(fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi) dan kemampuan individu untuk

menghindarkan diri dari pengaruh polusi (Palar, 2004).

Berikut merupakan penjelasan beberapa logam berat yang akan dianalisis:

1. Logam Timbal (Pb)

Timbal adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki

lambang Pb dan nomor atom 82. Lambangnya diambil dari bahasa Latin

Plumbum. Logam ini termasuk kelompok logam-logam golongan IVA

pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai bobot (BA) 207,2. Timbal
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atau Plumbum adalah metal kehitaman, dahulu di gunakan sebagai

konstituen dalam cat, baterai, dan saat ini banyak digunakan dalam

bensin. Tetra Ethyl Lead atau TEL sengaja ditambahkan kedalam bensin

untuk meningkatkan nilai oktan. Sifat-sifat dan kegunaan logam timbal

adalah:

a) Mempunyai titik lebur yang rendah sehingga mudah digunakan dan

murah biaya operasinya,

b) Mudah dibentuk karena logam ini lunak,

c) Mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan untuk

melapisi logam untuk mencegah perkaratan,

d) Bila dicampur dengan logam lain membentuk logam campuran yang

lebih bagus dari pada logam murninya,

e) Kepadatannya melebihi logam lain (Darmono, 1995).

Timbal adalah logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak

bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami.

Timbal terakumulasi di lingkungan, tidak dapat terurai secara biologis

dan toksisitasnya tidak berubah sepanjang waktu. Timbal bersifat toksik

jika terhirup atau tertelan oleh manusia dan di dalam tubuh akan beredar

mengikuti aliran darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan

disimpan di dalam tulang dan gigi. Timbal termasuk racun sistemik,

keracunan akan menimbulkan gejala seperti rasa logam di mulut, garis

hitam pada gusi, muntah-muntah, kolik, perubahan kepribadian,

kelumpuhan dan kebutaan (Juli Soemirat Slamet, 1994).
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Proses masuknya senyawa timbal ke dalam tubuh dapat melalui beberapa

cara antara lain:

1) Sekitar 80% timbal masuk ke dalam tubuh melalui saluran

pernapasan, kemudian masuk ke pembuluh darah paru. Timbal yang

terhirup akan berikatan dengan darah dan diedarkan ke seluruh

jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% timbal yang terserap oleh

darah berikatan dengan sel-sel darah merah (Palar, H. 2004).

2) Melalui makanan dan minuman (14%) yang akan ikut di

metabolisme oleh tubuh

3) Penetrasi pada selaput atau lapisan kulit (1%), hal ini di sebabkan

senyawa timbal dapat larut dalam lemak. Senyawa timbal tersebut

dapat melakukan penetrasi apabila partikel timbal menempel pada

permukaan kulit (Hariono, Bambang, 2005).

2. Logam Kromium (Cr)

Logam kromium bernomor atom 24, berat atom 51,996, titik cair 18750C,

titik didih 26650C, dan massa jenis 7,19 g/ml (Reilly, 1991). Kromium

merupakan logam yang keras, tahan panas, elektropositif, dan merupakan

penghantar panas yang baik. Di alam unsur ini tidak ada dalam bentuk

logam murni. Sumber alami kromium sangat sedikit, yaitu batuan

chromite (FeCr2O4) dan chromic oxide (Cr2O3) (Novotny dan Olem,

1994). Di perairan alami kromium jarang ditemukan dan biasanya dalam

bentuk kromium trivalent (Cr3+) dan kromium hexavalent (Cr6+). Sumber
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Cr6+ berasal dari industri pelapisan logam dan produksi pigmen. Cr3+

banyak terdapat dalam limbah industri pencelupan tekstil, keramik gelas,

dan dari kegiatan penyamakan kulit. Organisme akuatik dapat terpapar

oleh Cr melalui media itu sendiri, sedimen maupun makanan (Effendi,

2003). Toksisitas unsur Cr terhadap organisme perairan tergantung pada

bentuk kromium, bilangan oksidasinya, dan pH (Hutagalung, 1991).

Penurunan pH dan kenaikan suhu dapat meningkatkan toksisistas Cr6+

terhadap organisme air. Toksisitas Cr6+ lebih besar daripada toksisitas

Cr3+. Cr6+ yang larut di dalam air sebagian besar diserap oleh ikan

melalui insang sehingga akumulasinya paling banyak didapatkan pada

insang daripada organ lainnya. Kadar kromium pada perairan tawar

biasanya kurang dari 0,001 mg/l dan pada perairan laut sekitar 0,00005

mg/l. Kromium trivalen biasanya tidak ditemukan pada perairan tawar;

sedangkan pada perairan laut sekitar 50% kromium merupakan kromium

trivalen (Effendi, 2003). Kadar kromium yang diperkirakan aman bagi

kehidupan akuatik adalah sekitar 0,05 mg/l (Effendi, 2003). Kadar

kromium 0,1 mg/l dianggap berbahaya bagi kehidupan organisme laut

(Effendi, 2003). Kadar maksimum kromium untuk keperluan air baku air

minum dan kegiatan perikanan menurut Peraturan Pemerintah No. 82

tahun 2001 adalah sebesar 0,05 mg/l.

3. Tembaga (Cu)

Tembaga sering disebut salah satu jenis logam “mata uang” karena

menurut sejarahnya logam tersebut merupakan salah satu bahan utama
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membuat mata uang karena banyak langsung sebagai logamnya, dapat

ditempa, tidak reaktif secara kimia, dan sangat berharga. Kelimpahan

tembaga dalam kerak bumi adalah  68 ppm (Kristian et al., 2010).

Tembaga adalah logam merah muda, yang lunak, dapat ditempa, dan liat.

Melebur pada 1.0380C. Karena potensial elektroda standarnya positif,

(+0,34 V untuk pasangan Cu/Cu2+), ia tak larut dalam asam klorida dan

asam sulfat encer, meskipun dengan adanya oksigen ia bisa larut sedikit.

Tembaga mudah larut dalam asam nitrat 6 M (Vogel, 1990). Konfigurasi

electron 29Cu adalah [Ar] 3d10 4s1, jari-jari metaliknya 128 pm, jari-jari

ioniknya 73 pm untuk Cu2+ dan 77 pm untuk Cu+, energi ionisasi pertama

Cu adalah 745,3 kJ.mol-1, dengan densitas pada suhu 20oC sebesar 8,95

g.cm-3, dan nilai kelektronegativitasnya 1,9 (Kristian et al., 2010).

Tembaga (Cu) di perairan alami terdapat dalam bentuk partikulat, koloid

dan terlarut. Fase terlarut merupakan Cu2+ bebas dan ikatan kompleks,

baik dengan ligan inorganik, terutama (CuOH+ , Cu2(OH)2
2+) maupun

organik. Ikatan Cu kompleks dengan ligan organik, terutama adalah oleh

material humus. Ikatan kompleks Cu yang terjadi dalam sedimen laut

adalah yang paling stabil, sementara yang terbentuk dalam kolom air laut

stabilitasnya paling rendah (Sanusi, 2006).

Tembaga (Cu) adalah logam yang paling beracun terhadap organisme

laut selain merkuri dan perak (Clark, 1992). Di alam dapat ditemukan

dalam bentuk logam bebas, akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam

bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral

(Palar, 1994). Dalam badan perairan laut, tembaga dapat ditemukan
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dalam bentuk persenyawaan sepertu CuCO3
¯ dan CuOH¯ dan lain

sebagainya. Adapun logam berat dari aktivitas manusia berupa buangan

sisa dari industri ataupun buangan rumah tangga. Sebagai contoh adalah

Cu, logam ini secara alamiah dapat masuk ke badan perairan melalui

pengompleksan partikel logam di udara karena hujan dan peristiwa erosi

yang terjadi pada batuan mineral yang ada di sekitar perairan

(Palar, 1994).

Logam Cu dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh, maka apabilah

konsentrasinya cukup besar logam berat akan meracuni manusia tersebut.

Pengaruh racun yang ditimbulkan dapat berupa muntah-muntah, rasa

terbakar di daerah esopagus dan lambung, kolik, diare, yang kemudian

disusul dengan hipotensi, nekrosi hati dan koma (Supriharyono, 2000).

4. Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) merupakan unsur golongan II B yang mempunyai

bilangan oksidasi +2 (Petrucci, 1987). Cd mempunyai nomor atom 48,

massa atom 112,4 g/mol, kerapatan 8,64 g/cm3, titik cair 320,90C, dan

titik didih 7670C (Stoeppler, 1992). Diperairan Cd tidak bereaksi,

melainkan hanya terhidrasi sebagai ion kompleks yang berikatan dengan

CO3
2-, Cl-, dan SO4

2- (Marganof, 2003).

Keberadaannya di alam dalam berbagai jenis batuan, tanah, dalam

batubara, dan minyak. Kadmium dapat terikat pada protein dan molekul

organik lainnya dan membentuk garam dengan asam-asam organik.
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Dalam bentuk mineral, Cd berada dalam batuan greenochite (CdS) yang

berasosiasi dengan batuan ZnS (Fergusson, 1991). Keberadaan kadmium

di alam berhubungan erat dengan hadirnya logam Pb dan Zn. Dalam

industri pertambangan Pb dan Zn, proses pemurniannya akan selalu

memperoleh hasil samping kadmium yang terbuang dalam lingkungan

(Palar, 2004). Kadmium digunakan sebagai pigmen dalam pembuatan

keramik, penyepuhan listrik, pembuatan aloi dan baterai alkali

(Lu, 1995).

Dibandingkan dengan jenis logam berat lainnya, kadmium merupakan

salah satu jenis logam berat yang memiliki toksisitas yang tinggi,

penyebaran yang luas serta memiliki waktu paruh (biological life) yang

panjang dalam tubuhorganisme hidup yaitu sekitar 10-30 tahun karena

tidak dapat di degradasi (Lu, 1995).

Salah satu dampak keracunan Cd yaitu penyakit tulang yang dikenal

dengan “Itai-itai Kyo”. Keracunan logam Cd dalam waktu lama dapat

membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, ginjal, kelenjar

reproduksi, berefek pada otak, dan menyebabkan tekanan darah tinggi.

Logam Cd juga bersifat neurotoksin yang menimbulkan dampak

kerusakan indera penciuman (Petrucci, 1987).

5. Nikel (Ni)

Nikel adalah logam berwarna putih perak dengan berat atom 58.71 g/mol

dan berat jenis 8,5. Nikel sebagai bahan paduan logam banyak digunakan
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di berbagai industri logam, berbagai macam baja, serta electroplating

(pelapisan permukaan). Pencemaran Ni di udara berasal dari pembakaran

batubara, pembakaran BBM, industri pemurnian logam Ni, serta limbah

dari incinerator. Pembuangan limbah yang mengandung Ni

mengakibatkan pencemaran Ni pada tanah, air, dan tanaman. Total Ni

dalam tanah bisa mencapai 5-500 ppm, sedangkan kadar Ni pada air

tanah mencapai 0,005-0,05 ppm dan kadar Ni pada tumbuhan tidak lebih

dari 1 ppm. Logam nikel dan senyawa nikel merupakan bahan

karsinogenik. Ni sulfida (NiS) dapat mengakibatkan kanker paru-paru,

kanker rongga hidung, dan kanker pita suara, bahkan dapat

mengakibatkan kematian. Nikel merupakan bahan karsinogenik, terutama

bagi pekerja di industri pemurnian nikel. The Environmental Protection

Agency (EPA) menetapkan debu nikel murni dan nikel subsulfida

sebagai bahan karsinogen.

6. Cobalt (Co)

iKobalt merupakan logam berwarna abu- abu perak dan memiliki berat

molekul 58.93 g/mol. Kobalt dan senyawanya terdapat di dalam melalui

sumber alam dan aktivitas manusia. Kobalt secara alami terdapat di

bebatuan, tanah, air, tanaman, dan hewan. Sumber alami Co di

lingkungan adalah tanah, debu, air laut, lava gunung berapi, dan

kebakaran hutan. Co bisa berasal dari limbah pembakaran minyak,

pembakaran batubara, sisa pembakaran kenderaan bermotor, pesawat,

serta limbah dari indusri logam keras.
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Pada manusia, kadar Co normal dalam urin adalah sebesar 98 μg/L,

sedangkan kadar Co normal dalam darah 0,18 μg/L. Logam Co bisa

mengakibatkan iritasi serta dermatitis bagi pekerja di lingkungan industri

logam keras, industri karet, industri kaca, dan industri plastik. Debu Co

bisa menyebabkan penyakit mirip asma dengan gejala batuk, nafas

pendek, sulit bernafas, penurunan fungsi paru-paru yang bahkan bisa

mengakibatkan kematian. Co dapat mengakibatkan gangguan jantung

akibat paparan kronis yang biasanya dialami oleh para pekerja dalam

industri yang menggunakan bahan baku Co. Para pekerja yang

menghirup udara dengan kadar Co 0,038 mg/m3 (100.000 kali lipat lebih

besar daripada batas kadar aman Co di udara) dapat menyebabkan

gangguan fungsi paru-paru.

7. Zink (Zn)

Logam zink adalah yang putih kebiru-biruan; Logam ini cukup mudah

ditempa dan liat pada 110-1500C. Zink melebur pada 4100C dan

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

dalam asam dan dalam alkali; adanya zat-zat pencemar atau kontak

dengan platinum atau tembaga, yang dihasilkan oleh penambahan

beberapa tetes larutan garam dari logam-logam ini, mempercepat reaksi

(Vogel, 1985). Unsur yang berwarna putih-kebiruan mengkilap, rapuh

pada suhu biasa tetapi liat pada suhu 100-1500C, konduktor listrik, pada

suhu tinggi terbakar disertai asap putih oksidanya. Sifat lainnya adalah
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unsur elektropositif, mudah bereaksi dengan O2 tetapi oksida yang

terbentuk bersifat melapisi dan menghambat oksidasi selanjutnya;

bereaksi dengan belerang dan unsur logam lainnya (Mulyono, 2006).

Rata-rata tubuh orang dewasa mengandung 1,4 -2,5 g Zn yang tersebar

hampir disemua sel. Sebahagian besar seng berada di dalam hati,

prankeas, ginjal, otot dan tulang. Jaringan yang banyak mengandung

seng adalah bagian mata, kelenjar prostat, spermatozoa, kulit, rambut dan

kuku. Kelebihan seng disimpan di dalam hati dalam bentuk

metalotionein. Lainnya dibawa ke pankreas dan jaringan tubuh lain.

Bentuk simpanan ini akan dibuang bersama sel-sel dinding usus halus

yang umurnya 2-5 hari .

Logam seng berperan pula dalam sintesis dan degradasi kalogen,

pembentukan kulit, metabolisme jaringan ikat dan penyembuhan luka.

Unsur ini juga berfungsi dalam pengembangan reproduksi laki-laki dan

pembentukan sperma, selain itu sebagai pengangkut sintesis vitamin A,

pembentukan antibodi sel, metabolisme tulang, transpor oksigen,

pembentukan struktur dan fungsi membran serta proses penggumpalan

darah (Almatsier, 2001).

8. Mangan (Mn)

Logam Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memilki

lambang Mn dan nomor atom 25, berwarna silver metalik, keras dan

sangat rapuh. Logam mangan memiliki energi ionisasi 7,21 g/cm3.

Logam mangan memiliki jari-jari atom 1,350A, logam ini bersifat
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paramagnetik. Pengambilan mangan oleh manusia terutama terjadi

melalui makanan, seperti bayam, teh dan rempah-rempah. Bahan

makanan yang mengandung konsentrasi tertinggi adalah biji-bijian,

beras, kacang kedelai, telur, kacang-kacangan, minyak zaitun, kacang

hijau dan tiram. Setelah penyerapan dalam tubuh manusia mangan akan

diangkut melalui darah ke hati, ginjal, pankreas dan kelenjar endokrin.

Kekurangan mangan pada manusia dapat menyebabkan penurunan berat

badan, iritasi kulit, mual dan muntah, perubahan warna rambut serta

pertumbuhan rambut yang lambat.

Mangan (Mn) mampu menimbulkan keracunan kronis pada manusia

hingga berdampak menimbulkan lemah pada kaki dan otot muka kusam.

Dampak lanjutan bagi manusia yang keracunan Mn, bicaranya lambat

dan hyperrefleks. Efek mangan terjadi terutama di saluran pernapasan

dan di otak. Gejala keracunan mangan adalah halusinasi, pelupa dan

kerusakan saraf. Ketika orang-orang yang terkena mangan untuk jangka

waktu lama mereka menjadi impoten. Suatu sindrom yang disebabkan

oleh mangan memiliki gejala seperti, skizofrenia kebodohan, lemah otot,

sakit kepala dan insomnia. Namun demikian, mangan (Mn) merupakan

elemen penting bagi kesehatan manusia kekurangan mangan juga dapat

menyebabkan efek kesehatan. Ini adalah efek berikut:

1) Kegemukan,

2) Gula,

3) Pembekuan Darah,

4) Masalah kulit,
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5) Menurunkan kadar kolesterol,

6) Gangguan Skeleton ,

7) Kelahiran cacat,

8) Perubahan warna rambut dan

9) Gejala Neurological.

9. Besi (Fe)

Besi memiliki simbol (Fe) dan merupakan logam berwarna putih

keperakan, liat dan dapat dibentuk. Fe di dalam susunan unsur berkala

termasuk logam golongan VIII, dengan berat atom 55,85 g/mol-1, nomor

atom 26, berat jenis 7,86 g/cm-3 dan umumnya mempunyai valensi 2 dan

3 (selain 1, 4, 6). Besi (Fe) adalah logam yang dihasilkan dari bijih besi,

dan jarang dijumpai dalam keadaan bebas, untuk mendapatkan unsur

besi, campuran lain harus dipisahkan melalui penguraian kimia. Besi

digunakan dalam proses produksi besi baja, yang bukan hanya unsur besi

saja tetapi dalam bentuk alloy (campuran beberapa logam dan bukan

logam, terutama karbon) (Parulian, 2009).

Besi adalah logam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan

manusia di bumi. Tidak dapat dibayangkan apabila manusia modern

sekarang ini belum/tidak bisa memanfaatkannya, mungkin umat manusia

masih berada di jaman batu. Pemanfaatan logam besi sangatlah luas bila

dibandingkan dengan pemanfaatan dari logam-logam yang lain. Kita

dapat dengan mudah melihat disekeliling kita banyak perabotan, alat
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pertukangan, alat transportasi dan bahkan pada rumah/gedung pun

menggunakan besi baja sebagai tiang penahannya.

Logam besi disamping karena kelimpahannya yang cukup banyak

dialam, adalah merupakan salah satu logam yang paling reaktif dan

paling vital bagi mahluk hidup. Dalam system peredaran darah, dengan

kadar tertentu besi berada dalam sel darah merah (Erythrocyte) dan

bertugas untuk mengikat Oksigen (O2) yang sangat penting bagi proses

pembakaran yang terjadi dalam sel-sel tubuh.

 Fungsi zat besi: Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh

tubuh dan menghilangkan racun dari tubuh.

 Efek jika kekurangan: Bagian bawah kelopak mata berwarna

pucat dan mudah lelah.

 Efek jika kelebihan: Dapat menyebabkan pembengkakan pada

hati. Zat besi dapat mencegah penyerapan obat. Sebaiknya tidak

dikonsumsi berlebihan jika sedang mengkonsumsi suatu obat agar

khasiat obat tidak terbuang percuma. Zat besi yang berlebih dapat

menyebabkan pembengkakan pada hati dan mengurangi

kemampuan tubuh untuk menyerap zat tembaga.

10. Perak (Ag)

Perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih

keras dibanding emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk. Unsur ini

terkalahkan hanya dengan emas dan palladium. Perak murni memiliki
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konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi diantara semua logam

dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Dalam hampir semua

senyawaan perak sederhana (non kompleks), logam ini mempunyai

tingkat oksidasi +1 dan ion Ag+ adalah satu-satunya ion perak yang stabil

dalam larutan air. Senyawa yang penting yaitu perak nitrat, satu-satunya

garam perak yang sangat mudah larut dalam air dan tak berwarna

(Sugiarto, 2003).

Perak digunakan untuk perhiasan, perabotan perak, dan lainnya.

Campuran logam ini biasanya mengandung 92.5% perak, dengan sisanya

tembaga atau logam lainnya. Perak juga merupakan unsur penting dalam

fotografi, dimana sekitar 30% konsumsi industri perak digunakan untuk

bidang ini. Pada fotografi konvensional digunakan film. Film ini

mengandung senyawa perak, biasanya berupa butiran-butiran atau

kristal-kristal AgBr yang ukurannya sangat kecil, yang disuspensikan

dalam gelatin. Perak juga digunakan sebagai campuran logam pengganti

gigi, solder, kotak listrik, dan baterai perak-timah dan perak-cadmium.

Cat perak digunakan untuk membuat sirkuit cetak. Perak juga digunakan

untuk produksi kaca dan dapat didepositkan sebagai lapisan pada gelas

atau logam lainnya dengan metoda chemical deposition, electrode

position atau dengan cara penguapan. Ketika perak baru saja

didepositkan, lapisan ini merupakan reflektor cahaya paling baik. Tapi

lapisan ini juga cepat rusak dan ternoda dan kehilangan reflektivitasnya.

Walau unsur perak itu sendiri tidak beracun, banyak senyawa garamnya

sangat berbahaya. Exposisi pada perak (baik logam maupun senyawa-



27

senyawanya yang dapat larut) di udara jangan sampai melebihi 0.01 g/m3

(berdasarkan 8 jam berat rata-rata, selama 40 jam per minggu). Senyawa-

senyawa perak dapat diserap dalam sistim sirkulasi tubuh dan hasil

reduksi perak dapat terdepositkan pada banyak jaringan tubuh. Sebuah

kondisi (argyria) dapat menimbulkan pigmen-pigmen abu-abu pada kulit

tubuh dan selaput-selaput mucous. Perak memiliki sifat-psifat yang dapat

membunuh bakteri tanpa membahayakan binatang-binatang besar.

E. Kerang

Kerang adalah salah satu hewan lunak (Mollusca) kelas Bivalvia atau

Pelecypoda. Secara umum bagian tubuh kerang dibagi menjadi lima, yaitu

kaki (foot byssus), kepala (head), bagian alat pencernaan dan reproduksi

(visceral mass), selaput (mantle), dan cangkang (shell). Pada bagian kepala

terdapat organ-organ syaraf sensorik dan mulut. Hudaya (2010)

mengemukakan bahwa kerang merupakan sumber bahan makanan yang

banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung protein dan

lemak.

a. Kerang Bulu (Anadara antiquata)

Kerang bulu pada umumnya hidup di perairan berlumpur dengan

tingkat kekeruhan tinggi (Suwignyo, 2005). Memiliki cangkang dengan

belahan yang sama melekat satu sama lain. Klasifikasi kerang bulu

adalah sebagai berikut (Yusefi, 2011).

Kingdom : Animalia
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Phylum : Mollusca

Class : Bivalvia

Ordo : Taxodanta

Family : Arcidae

Genus : Anadara

Spesies : Anadara antiquata

Kerang darah (Anadara granosa) dan kerang Bulu (Anadara antiquata)

adalah family arcidae dan genus Anadara. Secara umum kedua kerang

ini memiliki ciri morfologi yang hampir sama. Cangkang memiliki

belahan yang sama melekat satu sama lain pada batas cangkang.

Perbedaan dari kedua kerang ini adalah morfologi cangkangnya.

Kerang bulu (Anadara antiquata) memiliki cangkang yang ditutupi

oleh rambut-rambut serta cangkang tersebut lebih tipis daripada kerang

darah (Anadara granosa). Kerang darah memiliki cangkang yang lebih

tebal, lebih kasar, lebih bulat, dan bergerigi dibagian puncaknya serta

tidak ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kerang bulu pada umumnya

hidup di perairan berlumpur dengan tingkat kekeruhan tinggi.

b. Kerang Kerek (Gafrarium tumidum)

Kerang kerek (G. Tumidum) termasuk ke dalam famili Veneridae, kelas

Bivalvia. Secara lengkap klasifikasi Gafrarium tumidum menurut

Lamprell dan Whitehead (1992) dan Poutiers (1998) adalah sebagai

berikut:
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Fillum : Mollusca

Kelas : Bivalvia

Subkelas : Heterodonta

Ordo : Veneroida

Famili : Veneridae

Genus : Gafrarium

Spesies : Gafrarium tumidum Roding, 1798

Kerang kerek memiliki bentuk cangkang yang tebal dan garis

pertumbuhan yang menonjol untuk melindungi tubuhnya dari tekanan

lingkungan dan gangguan predator (Kira 1981, Kurihara 2003). Kerang

ini memiliki umbo yang tebal, rendah dan berbentuk bulat serta pallial

sinus sangat dangkal gigi kardinal pada setiap cangkang. Selain itu, gigi

lateral anterior berkembang dengan baik, satu di cangkang bagian kiri

dan dua di cangkang bagian kanan, dipisahkan oleh lekukan yang

dalam. Ukuran cangkang maksimum mencapai 4 cm, namun ukuran

rata-rata adalah 3 cm. Habitatnya di pantai berpasir dan berlumpur, di

daerah intertidal dan sublitoral hingga kedalaman sekitar 30 meter

(Poutiers 1998).

c. Kerang Kampak (Atrina pectinata)

Menurut Hayward et al. (1990) klasifikasi Atrina pectinata adalah

sebagai berikut:

Filum :Mollusca

Kelas :Bivalvia
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Subkelas :Pteromorphia

Ordo :Mytilidae

Famili :Pinnidae

Genus :Atrina

Spesies :Atrina pectinata

Atrina pectinata atau kerang kampak termasuk anggota familia

pinnidae yang memiliki ciri khusus cangkang berbentuk trigonal, agak

memanjang, memiliki ukuran sampai 37 cm x 20 cm, berwarna kuning

namun bagian pangkal berwarna kecoklatan, dan sangat tipis pada

bagian periostracum. Bagian posterior cangkang kerang bertekstur

kasar atau berambut, terdiri atas relief konsentris yang kurang jelas,

kaki mengalami reduksi atau tidak ada (Dura, 1997).

Kerang kampak umumnya hidup subur pada pantai berpasir atau

berbatu dengan perantaraan byssal thread, atau diantara rumput laut

dengan cahaya dan pergerakan air yang cukup, kadar garam yang tidak

terlalu tinggi, dan biasanya menempel pada batu-batu karang dengan

hidup bergerombol (Setyobudiandi, 1977).

F. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-
OES)

1. Pengertian

ICP-OES merupakan perangkat canggih untuk penentuan logam dalam

berbagai matriks sampel yang berbeda. ICP dikembangkan untuk

spektrometri emisi optik oleh Fassel et al. Di Iowa State University,
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Amerika Serikat dan oleh Greenfield et al. Di Albright & Wilson, Ltd,

Inggris pada pertengahan 1960-an. Instrumen ICP-OES yang tersedia

secara komersial pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 (Hou dan

Jones, 2000).

2. Prinsip Kerja

Teknik kerja didasarkan pada emisi spontan foton dari aton dan ion

yang telah tereksitasi dalam radio frequency (RF) discharge. Sampel

cair dan gas dapat diinjeksi langsung ke instrumen, sedangkan sampel

padat memerlukan ekstraksi atau digesti asam sehingga analit akan

didapatkan dalam bentuk larutan. Larutan sampel diubah menjadi

aerosol dan diarahkan ke saluran pusat plasma. Pada bagian inti

Inductively Coupled Plasma (ICP) suhunya sekitar 10.000 K, sehingga

aerosol cepat diuapkan. Unsur analit dibebaskan sebagai atom- atom

bebas dalam bentuk gas. Eksitasi tumbukan lebih lanjut dalam plasma

menghasilkan energi tambahan untuk atom sehingga

mempromosikannya ke keadaan tereksitasi. Energi yang cukup

mengubah atom menjadi ion dan selanjutnya mempromosikan ion ke

keadaan tereksitasi. Kedua jenis keadaan tereksitasi dari atom dan ion

kemudian dapat kembali ke keadaan dasar melalui emisi foton. Foton

ini memiliki energi khas yang ditentukan oleh struktur tingkat energi

terkuantisasi untuk atom atau ion. Dengan demikian panjang

gelombang dari foton dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur-
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unsur asalnya. Total jumlah foton berbanding lurus dengan konsentrasi

unsur dalam sampel ( Hou dan Jones, 2000).

Pada ICP-OES, gas argon diarahkan melalui torch yang terdiri atas tiga

tabung konsentrasi yang terbuat dari kuarsa atau beberapa bahan lain

yang sesuai. Sebuah kumparan tembaga, yang disebut load coil,

mengelilingi ujung atas torch dan terhubung ke generator frekuensi

radio (radio frequency, RF). Bila daya RF diterapkan pada load coil,

arus bolak –balik bergerak di dalam kumparan, atau berosilasi, pada

tingkat yang sesuai dengan frekuensi generator. Osilasi Rf dari arus

dalam kumparan ini menyebabkan terbentukknya medan listrik dan

medan magnet RF dibagian atas torch. Dengan gas argon yang berputar

melalui torch, bunga api yang diterapkan pada gas menyebabkan

beberapa elektron akan terlepas dari atom argonnya. Elektron ini

kemudian tertangkap dan diakselerasi dalam medan magnet.

Menambahkan energi pada elektron dengan menggunakan kumparan

dengan cara ini dikenal sebagai inductive coupling. Elektron berenergi

tinggi ini selanjutnya bertumbukan dengan atom argon lainnya,

menyebabkan lepasnya lebih banyak elektron. Ionisasi tumbukan gas

argon ini berlanjut dalam reaksi berantai, mengubah gas menjadi

plasma yang terdiri atas atom argon, elektron, dan ion argon,

membentuk apa yang dikenal sebagai inductively coupled plasma (ICP)

discharge. ICP discharge tersebut kemudian dipertahankan dalam torch

dan load coil selama energi RF masih terus ditransfer melalui proses

inductive coupling (Boss dan Fredeen, 1997).
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3. Instrumentasi

Gambar 2. Komponen Utama dan Susunan Instrumen ICP-OES Sumber:
(Boss dan Fredeen, 2000).

i. Nebulizer

Nebulizer adalah alat yang emngubah cairan menjadi aerosol yang

dapat dibawa ke plasma. Banyak gaya yang daoat digunakan untuk

memecah cairan menjadi aerosol namun, hanya dua yang berhasil

digunakan dengan ICP, gaya pneumatik dan gaya mekanik

ultrasonik. Kebanyakan nebulizer ICP komersial adalah dari jenis

pneumatik. Nebuluzer ini menggunakan aliran gas berkecepatan

tinggi untuk membuat aerosol (Boss dan Fredeen, 1997).
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Gambar 3. Contoh Nebulizer yang digunakan untuk ICP-OES
Sumber: (Boss dan Fredeen, 1997).

ii. Pompa

Pompa memanfaatkan serangkaian rol yang mendorong larutan

sampel melalui selang dengan menggunakan proses yang dikenal

sebagai gerakan peristaltik. Pompa tersebut tidak kontak dengan

larutan, hanya dengan selang yang membawa larutan bejana sampel

ke nebulizer (Boss dan Fredeen, 2000).
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Gambar 4. Pompa Peristaltik yang digunakan untuk ICP-OES
Sumber (Boss dan Fredeen, 2000).

iii. Spray Chamber

Spray Chamber ditempatkan diantara nebulizer dan torch. Fungsi

utama nya adalah menghilangkan tetesan besar dari aerosol. Fungsi

kedua dari spray chamber adalah untuk melancarkan pulse yang

terjadi selama nebulisasi yang sering disebabkan oleh pemompaan

larutan. Secara umum, spray chamber ICP dirancang untuk

memungkinkan tetesan diameter sekitar 10 mm atau lebih kecil lolos

ke plasma (Boss dan Fredeen, 1997).
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Gambar 5. Spray Chamber yang digunakan untuk ICP-OES

Beberapa alternatif untuk nebulizer dan spray chambers telah

digunakan sebagai sistem penghantar sample untuk ICP-OES.

Teknik alternatif yang paling banyak digunakan adalah hydride

generation (generasi hidrida). Dengan teknik ini, sample, dalam

asam encer, dicampur dengan zat preduksi, biasanya larutan natrium

borohidra dalam natrium hidroksida encer. Reaksi natrium

borohidrida dengan asam menghasilkan atom hidrogen. Atom

hidrogen kemudian bereaksi dengan Hg, Sb, As, Bi, Ge, Pb, Se, Te,

dan Sn dalam larutan untuk membentuk hidrida stabil dari unsur-

unsur tersebut. Senyawa gas ini kemudian dipisahkan dari sisa

campuran reaksi dan dibawa ke plasma (Boss dan Fredeen, 1997).
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Gambar 6. Skema Generator Hidrida

Perbaikan dalam batas deteksi dengan faktor hingga 1000 untuk

unsur-unsur yang tercantum di atas telah dicapai dengan

menggunakan generasi hidrida. Alasan kemajuan besar dalam

sensitivitas untuk unsur ini adalah tingkat penghantar sample untuk

generator hidrida seringkali sebanyak sepuluh kali tingkat

dibandingkan nebulizer pneumatik,  dan efisien dengan hibrida yang

mudah menguap yang dihantantarkan ke plasma mendekati 100%

dibandingkan dengan efisien 1 – 5% bila menggunakan nebulizer

pneumatik dan spray chamber (Boss dan Fredeen, 1997).

iv). Torch

Torch terdiri atas tiga tabung  konsentri untuk aliran argon dan

injeksi aerosol. Jarak antara dua tabung luar dipertahankan sempit

sehingga gas yang dihantarkan diantaranya mengalir dengan
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kecepatan tinggi. Salah satu fungsi dari gas ini adalah untuk menjaga

dinding kuarsa torch dingin. Untuk ICP argon, aliran gas luar

biasanya sekitar 7-15 L/menit. Ruang antar aliran luar dan aliran

dalam menghantarkan gas langsung di bawah toroid plasma. Dalam

operasi normal torch, aliran ini, sebelumnya disebut aliran tambahan

tapi sekarang disebut aliran gas menengah, sekitar 1,0 L/menit.

Aliran menengah biasanya digunakan untuk mengurangi

pembentukan karbon pada ujung tabung injektor ketika sample

organik sedang di analisis. Namun, hal tersebut juga dapat

meningkatnya kinerja dengan sample air. Aliran gas yang membawa

aerosol sample diinjeksikan ke plasma melalui tabung atau injektor

pusat. Karena diameter diujung injektor kecil, kecepatan gas argon 1

L/menit yang digunakan untuk nebulisasi dapat membentuk lubang

melalui plasma (Boss dan Fredeen, 1997).

Gambar 7. Torch yang digunakan untuk ICP-OES
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4. Analisis Kuanlitatif dan Kuantitatif dengan ICP-OES

Untuk mendapatkan informasi kualitatif, yaitu unsur apa yang

terdapat dalam sample, melibatkan identifikasi adanya emisi pada

panjang gelombang khas dari unsur yang dituju. Secara umum,

setidaknya tiga garis spektrum dari unsur yang diperiksa untuk

memastikan bahwa emisi yang diamati memang benar merupakan

milik unsur yang dituju. Terkadang gangguan garis spektral dari

unsur lain mungkin membuat suatu ketidakpastian tentang adanya

unsur dalam plasma. Untungnya, dari sejumlah besar garis emisi

yang tersedia untuk sebagian besar unsur memperbolehkan salah

satu garis emisi yang dapat mengatasi gangguan tersebut dengan cara

memilih diantara beberapa garis emisi yang berbeda untuk unsur

yang dituju (Boss dan Fredeen, 1997).

Untuk mendapatkan informasi kuantitatif, yaitu, seberapa banyak

suatu unsut terdapat dalam sampel, dapat dicapai dengan

menggunakan plot intensitas emisi terhadap konsentrasi yang disebut

kurva kalibrasi. Larutan dengan konsentrasi analit yang diketahui,

disebut larutan standar, dimasukkan kedalam ICP dan intensitas

emisi khas untuk semua unsur, atau analit, diukur. Intensitas ini

kemudian dapat di plot terhadap konsentrasi standar untuk

membentuk kurva kalibrasi bagi semua unsur. Ketika intensitas

emisi dari analit diukur, intensitas diperiksa terhadap kurva kalibrasi

unsur tersebut untuk menentukan konsentrasi sesuai dengan

intensitasnya (Boss dan Fredeen, 1997).
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5. Kelebihan dan Kekurangan

Dibandingkan dengan tektik lain, ICP-OES memiliki suhu atomisasi

yang lebih tinggi, lingkungan yang lebih inert, dan kemampuan alami

untuk penentuan hingga 70 element secara bersamaan. Hal ini membuat

ICP lebih tahan terhadap gangguan matriks, dan lebih mampu

mengoreksinya ketika terjadi gangguan matriks. ICP-OES menyediakan

batas deteksi serendah, atau lebih rendah dari pesaing terbaiknya,

GFAAS. Selain itu, ICP tidak menggunkan elektroda, sehingga tidak

kontaminasi dari pengotor yang berasal dari bahan elektroda. ICP juga

relatif lebih mudah dalam perakitannya dan murah, di bandingkan

dengan beberapa sumber lain, seperti LIP ( Laser-Inducted Plasma ).

Berikut ini adalah beberapa sifat yang paling menguntungkan dari ICP

(Hou dan Bradley, 2000) :

a) Suhu tinggi (7000-80000C).

b) Kerapatan elektron tinggi (1014-1016 cm3 ).

c) Derajad ionisasi yang cukup besar untuk banyak unsur

d) Kemampuan analisa multiunsur secara bersamaan (lebih dari 70

unsur termasuk P dan S).

e) Emisi background (latar belakang) rendah, dan gangguan kimia

yang relatif rendah.

f) Stabilitas tinggi menyebabkan akurasi dan presisi yang sangat

baik.

g) Batas deteksi yang sangat baik untuk sebagian unsur (0,1-100

ng/m L).
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h) Linear dynamic range (LDR) yang lebar (4-6 kali lipat).

i) Dapat diterapkan untuk unsur-unsur refraktori.

j) Analisis dengan biaya efektif.

Table 2. kelebihan dan kekurangan teknik-teknik Analisis unsur

Tenik Kelebihan Kekurangan

AAS (Atomic Absorption

Spectrometry)

Batas deteksi rendah Beberapa unsur,

membutuhkan waktu

lama, efek matriks

NAA (Neutron Activation

Analysis)

Batas deteksi rendah Beberapa unsur,

membutuhkan reaktor

SSMS (Spark Source Mass

Spectrometry)

Batas deteksi rendah,

banyak unsur

Kuantifikasi sulit, sensitif-

permukaan

WDXRF (Wavelength

Dispersive X-ray

Fluorescence)

Banyak unsur, sample

padat dan cair

Batas deteksi terlalu

tinggi

ICP-MS (Inductively

Coupled Plasma Mass

spectrometry)

Batas deteksi rendah,

banyak unsur, analisis

isotop

Efek matriks

ICP-OES (Inductively

Coupled Plasma-Optical

Emission Spectrometry)

Batas deteksi rendah,

banyak unsur,

interferensi spektral

terbatas, stabilitas baik,

efek matriks rendah

Hanya sample cair

[Sumber : NRC, 2004]
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III. METODE KERJA

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017.

Pengambilan sampel kerang di lakukan di pesisir teluk lampung tepatnya di

pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal (Gambar. 8)

Gambar 8. Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal

Preparasi alat dan destruksi basah pada kerang di lakukan di Laboratorium

Kimia Analitik Jurusan Kimia. Analisis kandungan logam berat pada kerang
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dilakukan di Laboratorium Biomassa Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain hewan uji berupa

kerang, aquabides, Asam Nitrat (HNO3) pekat (100%) dan kertas saring. Alat

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat-alat gelas laboratorium,

plastik ziplok, dry ice, ice box, GPS, kulkas, neraca analitik dengan ketelitian

±0,0001 gram, oven, centrifuge, dan seperangkat alat ICP-OES (Inductively

Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) (Varian 715-ES).

C. Rancangan Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian

deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung

dengan pengamatan langsung dilapangan (Nazir, 1999).

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel kerang yang di peroleh dari perairan pesisir teluk

Lampung di pantai Sari Ringgung yang disimpan dalam ice box yang

sudah berisi dry ice. Gunakan GPS untuk menentukan lokasi di

temukannya kerang-kerangan. Sampel kerang kerek yang sudah didapat

kemudia disimpan di dalam kulkas.
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2. Persiapan Bahan Uji

Kerang di bersihkan terlebih dahulu dari air garam laut dengan

menggunakan air distilasi (Milli-Q water) sebanyak 3 kali, untuk

menghindari kontaminasi trace element dari alamnya (Demina et al.,

2009; Rentería-Cano et al., 2011).  Selanjutnya di biarkan beku untuk di

lakukan analisis trace element logam beratnya di laboratorium.

Selanjutnya larutkan kerang dengan pelarut Asam Nitrat pekat (100%),

apabila kerang tidak larut maka dilanjutkan dengan distruksi basah di

dalam oven dengan suhu 1000C .

3. Analisis logam berat

Sampel yang telah dilarutkan dilakukan analisis kandungan logam

beratnya dengan menggunakan alat ICP-OES (Inductively Coupled

Plasma-Optical Emission Spectrometry) (Varian 715-ES).

E. Parameter Penelitian

Parameter yang diukur dalam penelitian ini yaitu kadar logam berat (Pb, Cd,

Fe, Cu, Cr, Co, Ni, Ag, Zn dan Mn ) pada sampel kerang di Pantai Sari

Ringgung dan Pulau Tegal Teluk Lampung.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh diamati kadar logam berat (Pb, Cd, Fe, Cu, Cr, Co, Ni,

Ag, Zn dan Mn ) secara deskriptif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk
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mengetahui keadaan dari objek penelitian serta mendapatkan makna dari

implikasi berdasarkan gambaran obyek penelitian (Nazir, 1999).

G. Diagram Alir

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian

Diambilan Sampel Kerang di Pantai Sari Ringgung dan

Sekitar

Sampel kerang di bersihkan dengan air distilasi (Milli-Q water)

Kerang di timbang dengan berat masing-masing 2gr dan di

letakkan pada tabung reaksi

Di tambahkan pelarut Asam Nitrat (NHO3) 100%

Di encerkan dengan menambahkan aquabides hingga 25 ml

Di lakukan centrifuge untuk memisahkan endapan dengan
fitratnya

Di analisis kandungan logam beratnya dengan menggunakan
alat ICP-OES

Analisis data



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Kerang yang ditemukan pada Pantai Sari Ringgung adalah kerang

kerek (Gafrarium tumidum) dan kerang bulu (Anadara antiqulata)

yang memiliki kandungan logam berat yang melewati baku mutu

yaitu Cr, Cu dan Ni.

2. Kerang yang ditemukan pada Pulau Tegal dititik 1 dan 2 yaitu kerang

Kampak (Atrina pectinata) dengan kandungan logam berat yang telah

melewati baku mutu yaitu Cr, Ni dan Pb.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu dilakukan pengelolaan

lingkungan perairan di Teluk Lampung yang menunjang kelestarian alam

terutama dalam rangka konservasi sumberdaya hayati laut. Perlu dilakukan

monitoring logam berat secara terpadu dan berkala sehingga dapat ditentukan

upaya yang tepat dalam pengelolaan sumberdaya perairan.
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