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Telah dilakukan analisis kandungan logam berat kadmium (Cd), besi (Fe) dan 

timbal (Pb) pada empat titik lokasi Air Sungai di Sungai Way Umpu, Kabupaten 

Way Kanan.  Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan dan 

mengetahui tingkat pencemaran Logam Berat Cd, Fe dan Pb pada Air Sungai di 

Sungai Way Umpu menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom dan 

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry.  Metode pengambilan 

sampel dilakukan sesuai SNI 6989.59:2008.  Hasil analisis dari keempat lokasi 

menunjukkan konsentrasi logam Cd berada pada rentang 0,007-0,020 ppm, logam 

Fe pada rentang 0,026-0,270 ppm, dan logam Pb pada rentang 0,036-0,268 ppm.  

Berdasarkan hasil analisis, kadar logam Cd dan Pb pada keempat lokasi 

menunjukkan bahwa konsentrasi logam tersebut melebihi baku mutu menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021, sedangkan 

kandungan logam Fe pada keempat lokasi masih berada dibawah baku mutu yang 

ditetapkan.  Validasi metode pada analisis konsentrasi logam Cd, Fe dan Pb pada 

keempat lokasi Air Sungai Way Umpu menunjukkan nilai koefisien korelasi 

masing-masing yaitu 99,8%, 99,9% dan 99,7%.  Limit deteksi masing-masing yaitu 

0,0126; 0,1222; 0,8293 ppm.  Sedangkan untuk limit kuantifikasi masing-masing 

logam yaitu 0,0422; 0,4072; 2,7645 ppm. Serta akurasi pada masing-masing logam 

sebesar 99,03%-99,15%, 100,26%-101,06%, dan 101,04%-102,01%. 

 

Kata Kunci : Cd, Fe, Pb, Logam Berat, Air Sungai, Spektrofotometri Serapan 

Atom, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, 

Sungai Way Umpu, Kabupaten Way Kanan. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF HEAVY METALS Cd, Fe AND Pb IN WAY UMPU RIVER 

WATER WAY KANAN REGENCY BY ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROPHOTOMETRY AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-

OPTICAL EMISSION SPECTROMETRY 

 

 

By 

 

 

SANGAJI ILHAM PRASETYO 

 

 

 

 

An analysis of the heavy metal content of cadmium (Cd), iron (Fe) and lead (Pb) 

has been carried out at four water points in the Way Umpu River, Way Kanan 

Regency. This study aims to determine the content and level of heavy metal 

contamination of Cd, Fe and Pb in River Water in the Way Umpu River using 

Atomic Absorption Spectrophotometry and Inductively Coupled Plasma-Optical 

Emission Spectrometry. Sampling was carried out using the method according to 

SNI 6989.59:2008. The results of the analysis from the four locations showed that 

the concentration of Cd metal was in the range of 0.007-0.020 ppm, Fe metal was 

in the range of 0.026-0.270 ppm, and Pb metal was in the range of 0.036-0.268 

ppm. Based on the results of the analysis, the levels of Cd and Pb in the four 

locations indicated that the concentration of these metals exceeded the quality 

standard according to PPRI No. 22 of 2021, while the metal content of Fe in the 

four locations is still below the specified quality standard. Method validation on 

the analysis of metal concentrations of Cd, Fe and Pb at the four locations of the 

Way Umpu River showed the correlation coefficient values of each metal, namely 

99.8%, 99.9% and 99.7%. The detection limit of each metal is 0.0126; 0.1222; 

0.8293 ppm. Meanwhile, the quantification limit for each metal is 0.0422; 0.4072; 

2.7645 ppm. And the accuracy of each metal is 99.03%-99.15%, 100.26%-

101.06%, and 101.04%-102.01%. 

 

 

Kata Kunci : Cd, Fe, Pb, Heavy Metals, River Water, Atomic Absorption 

Spectrophotometry, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometry, Way Umpu River, Way Kanan Regency. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sungai Way Umpu merupakan salah satu sungai yang terletak di Kabupaten 

Way Kanan yang memiliki panjang kurang lebih 100 km dengan luas areal 

tubuh sungai kurang lebih 1,179 km2.  Selain sungai Way Umpu terdapat juga 

sungai yang lain yaitu Way Besai dengan panjang sungai 113 km dengan luas 

area 970 km2, Way Tahmi panjang 60 km dengan luas area 550 km2 dan 

saluran Kanal Komering sepanjang 35 km (Ismail, 2016).  

 

Sungai-sungai di Kabupaten Way Kanan tersebut sangat mendukung 

masyarakat dalam sektor bidang pertanian dikarenakan masyarakat Kabupaten 

Way Kanan mempunyai mata pencaharian pertanian, perkebunan, maupun 

peternakan (BPS, 2020).  Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

(2019) sektor pertanian di Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama 

dalam mata pencaharian masyarakat dengan persentase sebesar 47,97%.  Selain 

faktor pertanian, sungai Way Umpu dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor 

perikanan, industri, pertambangan dan kebutuhan domestik masyarakat. 

Meningkatnya kegiatan pada sektor industri maupun pertambangan 

menyebabkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan semakin 

meningkat.  Pencemaran lingkungan pada sungai Way Umpu sudah terjadi 

sejak tahun 2014.  Kerusakan yang terjadi diantaranya kerusakan bantaran 

sungai, air menjadi keruh dan ikan-ikan banyak yang mati. Sungai Way Umpu 

dijadikan salah satu sarana tempat pembuangan limbah (Fitria, 2017).  Salah 

satunya terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, sektor tambang emas 
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menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.  Hal ini dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak ke depan yang dapat timbul 

akibat dari penambangan emas tersebut (Fitria, 2017). 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup 

menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau 

dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  Pencemaran lingkungan merupakan 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem 

dan kehidupan manusia.  Pencemaran lingkungan yang saat ini menjadi 

perhatian bagi para peneliti yaitu pencemaran yang disebabkan oleh limbah. 

 

Jenis limbah yang berpotensial merusak lingkungan perairan serta kesehatan 

masyarakat adalah limbah yang termasuk dalam Bahan Beracun dan Berbahaya 

(B3) yang di dalamnya terdapat logam berat. Logam berat (heavy metals) 

merupakan sekelompok elemen-elemen logam yang dikategorikan berbahaya 

jika masuk ke dalam tubuh mahluk hidup.  Logam berat memiliki densitas 

lebih dari 5 g/cm3.  Logam-logam seperti merkuri (Hg), kadmium (Cd), besi 

(Fe), mangan (Mn), timbal (Pb), arsen (As), tembaga (Cu), kromium (Cr), dan 

nikel (Ni) dapat ditemukan dalam lingkungan perairan yang tercemar limbah 

(Agustina, 2014, Murtini et al., 2003).  

 

Logam berat pada umumnya mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi 

organisme hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah 

kecil.  Logam berat terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar, yang 

selanjutnya akan masuk ke dalam siklus rantai makanan.  Logam berat akan 

terakumulasi pada jaringan tubuh dan dapat menimbulkan keracunan bagi 

manusia, hewan, dan tumbuhan apabila melebihi batas toleransi.  Logam berat 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, yaitu makanan yang 

terkontaminasi oleh alat masak, wadah (minuman/makanan kaleng) dan juga 

melalui pernapasan seperti asap dari pabrik, proses industri dan buangan 
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limbah.  Kontaminasi makanan juga bisa terjadi dari tanaman pangan (bidang 

pertanian) yang diberi pupuk dan pestisida yang mengandung logam (Agustina, 

2014). 

 

Kadmium dalam beberapa penelitian seringkali hadir sebagai salah satu faktor 

pencemaran perairan oleh logam berat.  Sumber pencemaran logam kadmium 

berasal dari limbah domestik dan industri.  Industri yang dapat menghasilkan 

limbah kadmium adalah industri tekstil, baterai, cat, industri plastik, industri 

baja, dan lain-lain (Indirawati, 2017).  Selain kadmium, logam berat lain yang 

seringkali terdapat pada pencemaran perairan ialah timbal.  Sumber 

pencemaran logam timbal berasal dari industri.  Logam timbal juga dapat 

berasal dari pestisida yang digunakan oleh petani (Azhar, et al., 2012).  Logam 

berat lain yang berpotensi mencemari perairan ialah logam besi.  Sumber 

pencemaran logam besi berasal dari industri.  Logam besi dapat mengancam 

kehidupan biota perairan serta dapat merusak kesehatan manusia (Supriyantini, 

2015). 

 

Sungai yang sudah tercemar dari logam berat dapat dianalisis kandungan 

logam beratnya menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).  

Pemilihan metode spektrometri serapan atom karena mempunyai sensitifitas 

tinggi, mudah, murah, sederhana, cepat, dan cuplikan yang dibutuhkan sedikit 

(Supriyanto, et al., 2007).  Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) digunakan 

untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah sekelumit (trace) 

dan sangat kelumit (ultratrace).  Selain itu, berbagai teknik analisis yang dapat 

menjangkau analit dalam jumlah relatif kecil telah banyak dilaporkan, salah 

satunya Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-

OES).  ICP OES cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari 

ultratrace sampai ke tingkat komponen utama, batas deteksi pada umumnya 

rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1 – 100 mg/L. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan analisis terhadap 

kandungan logam berat Cd, Fe, dan Pb yang terdapat pada air Sungai Way 
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Umpu di Kasui, Ojolali, Negeri Baru dan Blambangan Umpu secara 

Spektrofotometri Serapan Atom dan Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry. 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan kadar logam berat Cd, Fe, dan Pb pada air Sungai Way Umpu 

di Kasui, Ojolali, Negeri Baru dan Blambangan Umpu dengan 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dan Inductively 

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

2. Mengetahui tingkat pencemaran logam berat Cd, Fe, dan Pb pada air 

Sungai Way Umpu di Kasui, Ojolali, Negeri Baru dan Blambangan Umpu. 

 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai salah satu sumber informasi 

mengenai tingkat pencemaran logam berat Cd, Fe, dan Pb pada air Sungai 

Way Umpu di Kasui, Ojolali, Negeri Baru dan Blambangan Umpu sehingga 

dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak 

industri dalam mengelola kegiatan yang berkaitan dengan Sungai Way Umpu.  

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam 

menunjang program peningkatan kualitas ketahanan pangan bagi pihak atau 

instansi terkait.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Geografi Sungai Way Umpu 

 

Secara astronomis, Kabupaten Way Kanan terletak antara 4,12’–4,58’ Lintang 

Selatan dan antara 104,17’−105,04’ Bujur Timur.  Berdasarkan posisi 

geografisnya, sebelah utara Kabupaten Way Kanan berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Selatan; lalu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Utara, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.  Penduduk 

Kabupaten Way Kanan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 

441.922 jiwa yang terdiri 227.538 jiwa penduduk laki-laki dan 214.284 jiwa 

penduduk perempuan.  Kabupaten Way Kanan memiliki 9 sungai salah satunya 

yaitu sungai way umpu.  Sungai Way Umpu, Luas DAS Sungai Way Umpu 

dengan anak–anak sungainya secara keseluruhan ± 1.179 Km2.  Panjang alur 

Sungai Way Umpu secara keseluruhan adalah 100 Km dengan lebar rata – rata 

sungai yang ada di wilayah studi sekitar 25-90 m.  Areal pelayanan sungai ini 

meliputi Kecamatan Bahuga, Bumi Agung, dan Blambangan Umpu (BPS, 2020).  

Peta Lokasi Sungai Way Umpu dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Sungai Way Umpu. 

 

Wilayah Kabupaten Way Kanan dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Way 

Umpu, Way Giham, Way Besai, Way Tahmi, dan Way Kanan.  Sungai–sungai 

sebagian besar berfungsi sebagai drainase makro wilayah menuju laut jawa di 

pantai timur Lampung.  Sungai-sungai tersebut merupakan bagian dari Sungai 

Tulang Bawang, dengan total Sungai seluas 339,500 Ha.  Way Umpu memiliki 

anak Sungai sebesar 91,300 Ha dengan pola aliran dendritik yang mengaliri 

Kecamatan Banjit, Bahuga, Umpu Semenguk, Blambangan Umpu, Kasui dan 

Pakuon Ratu.  Sungai kritis berada di sekitar wilayah Timur Kabupaten Way 

Kanan yang mencakup Kecamatan Blambangan Umpu.  Untuk mengetahui secara 

lengkap Sungai di wilayah Kabupaten Way Kanan beserta luasannya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sungai-Sungai di Kabupaten Way Kanan 

No. Nama Sungai Panjang (Km) Aliran Air (m3/s) 

1. Way Kanan 51 1198 

2.  Way Pisang 50 386 

3. Way Umpu 100 1179 

4. Way Besai 113 870 

5. Way Giham 80 506 

6. Way Tahmi 60 550 
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2.2. Pencemaran Perairan 

 

Pencemaran air menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang ditetapkan.  Pencemaran logam berat terhadap alam 

lingkungan estuaria merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan 

penggunaan logam tersebut oleh manusia (Rochyatun, 2006). 

 

Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. 

Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi 

dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan 

pada akhirnya akan sampai pada manusia.  Daur pencemaran lingkungan akan 

memudahkan di dalam melakukan penelitian dan pengambilan contoh lingkungan 

serta analisis contoh lingkungan (Wardhana, 2001).  Air dinyatakan tercemar 

apabila terjadi perubahan komposisi atau keadaan kandungannya sebagai akibat 

kegiatan manusia secara langsung atau tidak langsung, sehingga air tersebut tidak 

atau kurang sesuai dengan fungsi atau tujuan pemanfaatan asalnya. 

Limbah rumah tangga seringkali dibuang ke sungai.  Mindset ini masih terjadi 

hingga saat ini. Akan tetapi bukan hanya limbah rumah tangga, tetapi industri pun 

menjadi salah satu penyumbang limbah (Gupta, et al., 2009).  Sektor industri 

menjadi salah satu penyumbang limbah yang cukup besar.  Biasanya limbah yang 

dihasilkan dari industri masih mengandung zat-zat senyawa kimia yang 

berbahaya.   

 

Limbah penyebab pencemaran air sungai dapat bersumber dari:  

1. Limbah rumah tangga seperti limbah sampah (baik padat maupun cair) 

seperti: bungkus makanan, air sabun, air bekas cucian yang mengandung zat 

kimia, dan sebagainya. 

2. Limbah industri yang berasal dari aktivitas industri baik limbah padat 

maupun limbah cair lainnya yang jenisnya sangat beragam. 

3. Limbah pertanian akibat penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertanian 

seperti pestisida, dan pupuk anorganik. 
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Tingkat pencemaran pada perairan didasarkan pada nilai baku mutu air.  Baku 

Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya di dalam air.  Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

(2010) Status mutu air didasarkan pada tingkat kondisi mutu air yang 

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu 

tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang 

ditetapkan. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021, 

Klasifikasi baku mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu: 

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk imengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

 

 

2.3. Logam Berat 

 

Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya karena logam 

berat tidak dapat dihancurkan (non degradable) oleh organisme hidup di 

lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan (Milasari, et al., 2020).  Logam berat 

sangat beracun, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah karena sifat 
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kumulatifnya (Sharma, et al., 2008).  Suatu unsur dapat dikatakan logam berat 

apabila memiliki densitas lebih besar dari 5 g/cm3.  Logam berat dalam perairan 

dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dan tidak terlarut.  Logam berat terlarut 

adalah logam yang membentuk kompleks dengan senyawa organik maupun 

anorganik, sedangkan logam berat yang tidak terlarut merupakan partikel-partikel 

yang berbentuk koloid dan senyawa kelompok metal yang teradsorbsi pada 

partikel-partikel yang tersuspensi (Razak, 1998).  

 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (2010) berdasarkan sudut pandang 

toksikologi, logam berat dapat dibedakan menjadi logam berat esensial dan logam 

berat non esensial. 

1. Logam berat esensial, merupakan logam berat yang dalam jumlah tertentu 

sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang 

berlebihan dapat menimbulkan efek racun, sebagai contoh antara lain Zn, Cu, 

Fe, Co, Mn dan Se. 

2. Logam berat non esensial, merupakan logam yang beracun (toxic metal) yang 

keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, sebagai 

contoh antara lain Hg, Cd, Pb, Sn, Cr(VI) dan As.  Logam berat ini dapat 

menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia, sehingga sering 

disebut sebagai logam beracun.  Senyawa ini tidak dapat rusak di alam dan 

tidak berubah menjadi bentuk lain. 

 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2004) beberapa sifat toksisitas logam 

berat dikelompokan dalam 3 kelompok sebagai berikut: 

1. Bersifat toksik tinggi : Hg, Cd, Pb, Cu dan Zn. 

2. Bersifat toksik sedang : Cr, Ni dan Co. 

3. Bersifat toksik rendah : Mn dan Fe. 

 

Keberadaan logam berat di perairan dapat berasal dari berbagai sumber, antara 

lain dari kegiatan pertambangan, rumah tangga, limbah pertanian dan buangan 

industri.  Pertambangan batuan keras yang beroperasi sekitar 5-15 tahun dapat 

menyebabkan kontaminasi logam yang terjadi pada perairan selama ratusan tahun 
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(Srikanth, et al, 2013). Dari keempat jenis limbah tersebut, limbah yang umumnya 

paling banyak mengandung logam berat adalah limbah industri.  Hal ini 

disebabkan senyawa logam berat sering digunakan dalam industri, baik sebagai 

bahan baku, bahan tambahan maupun katalis (Rochyatun, 2006). 

 

Pencemaran logam berat pada perairan dapat berasal dari kegiatan alam maupun 

industri.  Secara alamiah pencemaran logam berat dapat diakibatkan adanya 

pelapukan batuan pada cekungan perairan atau adanya kegiatan gunung berapi.  

Kegiatan Industrialisasi yang semakin pesat menyebabkan sungai-sungai di 

daerah perkotaan banyak difungsikan sebagai tempat pembuangan polutan yang 

dapat membahayakan biota perairan serta memperburuk kualitas air (Zeng et al, 

2020).  Selain limbah industri, pencemaran logam berat juga berasal dari limbah 

rumah tangga seperti sampah-sampah metabolik, korosi pipa-pipa air yang 

mengandung Cd dan Co (Connel dan Miller, 1995).  Logam berat dapat 

mengendap dari permukaan air hingga sedimen. 

 

Logam berat masuk ke tubuh manusia dari berbagai hal, seperti dari air minum 

ataupun dari lauk yang manusia konsumsi.  Proses perjalanan logam berat dari 

sumber pencemar hingga ke tubuh manusia dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Skema Perjalanan Logam Berat (BPOM, 2010) 
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2.4. Kadmium (Cd) 

 

Kadmium disingkat dengan Cd memiliki nomor atom 48, dengan berat atom 

112,41 g/mol, memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing 765 °C dan 320,9 

°C (Cotton dan Wilkinson, 1989).  Kadmium adalah logam putih keperakan, 

lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, tahan panas, tahan terhadap korosi dan 

mudah bereaksi.  Sifat Fisik Kadmium (Cd) dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Sifat Fisik Kadmium (Cd) 

Sifat Fisik Keterangan 

Nomor atom 48 

Berat atom (g/mol) 112,414 

Densitas (g/cm3) 8,650 

Titik didih (°C) 767 

Titik lebur (°C) 321.07 

Fase  Padat  

Warna  Perak  

 

Pencemaran kadmium dapat berasal dari industri pengolahan bijih logam, industri 

pelapisan logam, industri pestisida, pertambangan, dan proses penghilangan cat 

(paint stripping) (Istarani dan Pandebesie, 2014).  Selain itu kadmium telah 

digunakan secara meluas pada berbagai industri lain baterai, minyak pelumas, 

bahan bakar.  Bahan bakar dan minyak pelumas mengandung kadmium sampai 

0,5 ppm, batubara mengandung kadmium sampai 2 ppm, pupuk superpospat juga 

mengandung kadmium bahkan ada yang sampai 170 ppm.  Limbah cair dari 

industri dan pembuangan minyak pelumas bekas yang mengandung kadmium 

masuk ke dalam perairan laut serta sisa-sisa pembakaran bahan bakar yang 

terlepas ke atmosfir dan selanjutnya jatuh masuk ke laut (Agustina, 2014).  

Distribusi kadmium di lingkungan akan bertahan di tanah dan mengendap selama 

beberapa dekade.  Tumbuhan lambat laun melepaskan logam yang telah 

terakumulasi di dalamnya ke rantai makanan hingga akhirnya mencapai manusia 

(Irianti et al, 2017).  Keberadaan kadmium dalam sedimen diduga berasal dari 

proses-proses alami seperti abrasi dari sungai dan aktivitas masyarakat, seperti 

pembuangan limbah pasar dan limbah rumah tangga, serta aktivitas perbaikan dan 
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pengecatan kapal di perairan kemudian terbawa oleh air dan angin kemudian 

terendapkan dalam sedimen (Rumahlatu, 2011). 

 

Akan tetapi kadmium tidak dibutuhkan dalam metabolisme tubuh manusia.  Hal 

ini mengakibatkan kadmium dalam jumlah sedikitpun dapat bersifat racun bagi 

tubuh.  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 

nilai baku mutu kadmium pada perairan yaitu sebesar 0,01 mg/L.  Pengaruh 

toksisitas kadmium disebabkan adanya interaksi antara logam kadmium dan 

protein, sehingga dapat menghambat aktivitas kerja enzim di dalam tubuh.  

Dampak dari keracunan logam kadmium yaitu tekanan darah tinggi, kerusakan 

jaringan testikular, kerusakan ginjal dan kerusakan sel darah merah.  

Dibandingkan pada logam berat lainnya, logam kadmium adalah salah satu jenis 

logam berat yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi.  Tingkat penyebaran 

yang luas, serta memiliki paruh waktu yang panjang di dalam tubuh organisme 

hidup yaitu berkisar 10 – 30 tahun, karena logam kadmium tidak dapat didegadasi 

(Lu, 1995). 

 

Kadmium dapat menyebabkan mineralisasi tulang melalui kerusakan tulang 

maupun disfungsi ginjal.  Studi pada manusia dan hewan telah mengungkapkan 

bahwa osteoporosis (kerusakan skeletal) merupakan efek kritis dari paparan 

kadmium bersama gangguan metabolism kalsium, pembentukkan batu ginjal dan 

hiperkalsiuria.  Penghirupan kadmium pada kadar tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan parah pada paru-paru. Jika kadmium termakan pada kadar tinggi, hal 

ini dapat menyebabkan iritasi lambung kemudian terjadi muntah dan diare.  Pada 

paparan yang sangat lama dalam kadar lebih rendah, kadmium akan terdeposit di 

ginjal selanjutnya memicu penyakit ginjal, kerapuhan tulang dan kerusakan paru-

paru (Irianti et al, 2017).  Ketoksikan kadmium dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Ketoksikan Kadmium (Irianti, et al, 2017) 

 

 

2.5. Timbal (Pb) 

 

Timbal (Pb) merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh 

masyarakat awam.  Hal ini disebabkan oleh banyaknya timbal yang digunakan di 

industri nonpangan dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk 

hidup.  Timbal adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna cokelat kehitaman, 

serta mudah dimurnikan dari pertambangan (Agustina, 2014).  Timbal tidak larut 

dalam air, kadar maksimum timbal yang diperkenankan pada air adalah 0,005 

mg/L (Depkes, 2002). Sifat Fisik Timbal (Pb) dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Sifat Fisik Timbal (Pb) 

Sifat Fisik Keterangan 

Nomor atom 82 

Berat atom (g/mol) 207,2 

Densitas (g/cm3) 11,340 

Densitas cairan (g/cm3) 10,660 

Titik didih (°C) 1749 

Titik lebur (°C) 327,46 

Fase  Padat  

Warna  Hitam sabak  
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Beberapa sifat khusus logam timbal menurut Irianti et al (2017) antara lain: 

1. Timbal sangat lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau 

atau dengan tangan. 

2. Timbal sangat lembut, dapat dibentuk dengan mudah. 

3. Timbal tahan terhadap peristiwa korosi atau karat sehingga sering digunakan 

sebagai bahan coating. 

4. Timbal merupakan konduktor listrik lemah. Logam ini sangat tahan terhadap 

korosi. 

5. Timbal memiliki kerapatan lebih besar dibanding dengan logam biasa kecuali 

emas dan merkuri. 

 

Menurut Darmono (1995), Timbal mempunyai sifat 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.  Timbal banyak ditemukan dalam 

pertambangan seluruh dunia.  Sumber paparan timbal meliputi kebanyakan proses 

industri, diantaranya industri baterai, kabel, cat (sebagai zat pewarna).  Kemudian 

dalam bidang pertanian, pestisida menjadi salah satu sumber paparan timbal 

(Agustina, 2014).  Selain itu timbal bersumber dari sumber domestik meliputi 

besin atau bahan bakar, cat rumah, peluru timbal, pipa ledeng, mainan dan keran 

(Irianti, et al, 2017).  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 

Tahun 2021 nilai baku mutu timbal pada perairan yaitu sebesar 0,03 mg/L. 

 

Gejala keracunan timbal akut adalah sakit kepala, mudah marah, sakit perut dan 

beberapa gejala lain terkait sistem saraf (Irianti, et al, 2017).  Dampak akumulasi 

timbal dalam tubuh manusia yaitu pada anak dapat menyebabkan gangguan pada 

fase awal pertumbuhan fisik dan mental yang kemudian berakibat pada fungsi 

kecerdasan dan kemampuan akademik.  Dalam jangka lama timbal terakumulasi 

pada gigi, gusi dan tulang.  Jika konsentrasi timbal meningkat, akan terjadi anemia 

dan kerusakan fungsi otak serta kegagalan fungsi ginjal sedangkan keracunan 
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timbal pada orang dewasa ditandai dengan gejala seperti pucat, sakit dan 

kelumpuhan (Nuraini, et al., 2015).  

  

Timbal adalah logam toksik yang bersifat komulatif, sehingga mekanisme 

toksisitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang dipengaruhinya, seperti 

pada sistem haemopoietik, timbal dapat menghambat sistem pembentukan 

hemoglobin sehingga menyebabkan anemia, pada sistem saraf pusat dan tepi, 

dapat menyebabkan gangguan ensepfalopati dan gejala gangguan sistem saraf 

perifer sedangkan pada ginjal dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, 

glukosuria,nefropati, fibrosis dan atrofi glomerular (Milasari, 2020). 

  

 

2.6. Besi (Fe) 

 

Logam Besi (Fe) merupakan logam essensial yang keberadaannya dalam jumlah 

tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah berlebih 

dapat menimbulkan efek racun (Ika, 2012).  Tingginya kandungan logam besi 

akan berdampak terhadap kesehatan manusia diantaranya bisa menyebabkan 

keracunan (muntah), kerusakan usus, penuaan dini hingga kematian mendadak, 

radang sendi, cacat lahir, gusi berdarah, kanker, sirosis ginjal, sembelit, diabetes, 

diare, pusing, mudah lelah, hepatitis, hipertensi, insomnia (Supriyantini, 2015).  

Sifat Fisik Besi (Fe) dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Sifat Fisik Besi (Fe) 

Sifat Fisik Keterangan 

Nomor atom 26 

Berat atom (g/mol) 55,845 

Densitas (g/cm3) 7,874 

Titik didih (°C) 2862 

Titik lebur (°C) 1538 

Fase  Padat  

Warna  Perak  

 

Pada umumnya, besi yang ada di dalam air dapat bersifat terlarut sebagai Fe2+ 

(fero) atau Fe3+ (feri); tersuspensi sebagai butir koloidal (diameter <1 μm) atau 

lebih besar, seperti Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 dan sebagainya; tergabung 
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dengan zat organis atau zat padat yang inorganis (seperti tanah liat).  Pada air 

permukaan jarang ditemui kadar Fe lebih besar dari 1 mg/l, tetapi di dalam air 

tanah kadar Fe dapat jauh lebih tinggi.  Konsentrasi Fe yang tinggi ini dapat 

dirasakan dan dapat menodai kain dan perkakas dapur (Febrina dan Ayuna, 2015).  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 nilai baku 

mutu besi pada perairan yaitu sebesar 0,3 mg/L. 

 

Buangan industri yang mengandung persenyawaan logam berat Fe bukan hanya 

bersifat toksik terhadap tumbuhan tetapi juga terhadap hewan dan manusia.  Hal 

ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yang sulit didegradasi, sehingga 

mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami 

sulit dihilangkan, dapat terakumulasi dalam biota perairan termasuk kerang, ikan 

dan sedimen, memiliki waktu paruh yang tinggi dalam tubuh biota laut serta 

memiliki nilai faktor konsentrasi yang besar dalam tubuh organisme (Supriyantini, 

2015). 

 

Kelebihan Fe dalam jumlah besar pada manusia bersifat toksik.  Kerusakan-

kerusakan jaringan karena akumulasi Fe disebut hemokromatosis.  Penderita 

hemokromatosis menunjukkan akumulasi Fe di hati, limpa, jantung, dan jaringan 

lainnya.  Penderita ini beresiko terserang kanker hati, jantung, dan berbagai 

penyakit lain.  Konsumsi Fe dalam dosis besar akan merusak alat pencernaan 

secara langsung, lalu besi akan mengikuti peredaran darah.  Kerusakan sel juga 

meluas pada hati, jantung, dan organ lain, bahkan bisa berakhir pada kematian 

(Junita, 2013). 

 

 

2.7. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

 

2.7.1.Teori Spektrofotometri Serapan Atom 

 

Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) adalah suatu metode analisis yang 

didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada 

pada tingkat energi dasar (ground state).  Penyerapan tersebut menyebabkan 
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tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. 

Metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap 

cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, bergantung pada sifat unsurnya.  

Metode serapan atom hanya bergantung pada perbandingan dan tidak bergantung 

pada temperatur. 

 

Spektrofotometri serapan atom (SSA) didasarkan pada absorbsi atom pada suatu 

unsur yang dapat mengabsorpsi energi pada panjang gelombang tertentu.  Banyak 

energi sinar yang diabsorpsi berbanding lurus dengan jumlah atom yang 

mengabsorpsi. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton bermuatan 

positif dan neutron berupa partikel netral, dimana inti atom dikelilingi oleh 

elektron bermuatan negatif yang memiliki tingkat energi berbeda.  Jika energi 

diabsorpsi oleh atom, maka elektron yang berada paling luar (elektron valensi) 

akan tereksitasi dari keadaan dasar atau tingkat energi yang lebih rendah (ground 

state) kekeadaan tereksitasi yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi 

(excited site).  Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron ke 

tingkat energi tertentu dikenal sebagai potensial eksitasi untuk tingkat energi itu.  

Pada waktu kembali ke keadaan dasar, elektron melepaskan energi panas atau 

energi sinar (Clark, 1979). 

 

2.7.2. Instrumentasi Spektrofotometri Serapan Atom 

 

2.7.2.1. Sumber Sinar  

 

Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga (Hollow 

Cathode Lamp) atau Electrodeless Discharge Tube (EDT).  Elektroda lampu 

katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi 

dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki.  Tabung 

lampu dan jendela (window) terbuat dari silika atau kuarsa, diisi dengan gas 

pengisi yang dapat menghasilkan proses ionisasi.  Gas pengisi yang biasanya 

digunakan ialah Ne, Ar, atau He (Nasir, 2019). 
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Pemancaran radiasi resonansi terjadi bila kedua elektroda diberi tegangan, arus 

listrik yang terjadi menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi.  Ion-ion gas yang 

bermuatan positif ini menembaki atom-atom yang terdapat pada katoda yang 

menyebabkan tereksitasinya atom-atom tersebut.  Atom-atom yang tereksitasi ini 

bersifat tidak stabil dan akan kembali ke tingkat dasar dengan melepaskan energi 

eksitasinya dalam bentuk radiasi.  Radiasi ini yang dilewatkan melalui atom yang 

berada dalam nyala (Nasir, 2019). 

 

2.7.2.2. Tabung Gas 

 

Tabung gas pada AAS yang digunakan menampung gas pembakar biasanya 

digunakan gas pembakar dalam suatu gas pengoksida (oksidan) seperti misalnya 

udara dan nitrogen oksida (N2O).  Suhu maksimum yang dihasilkan pada 

pembakaran berbagai campuran gas pembakar dengan gas pada tabung gas yang 

berisi gas asetilen.  Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu ±20000K dan 

ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, 

dengan kisaran suhu ±30000K.  Regulator pada tabung gas berfungsi untuk 

pengaturan kecepatan aliran gas pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam 

tabung. 

 

2.7.2.3. Atomizer 

 

Atomizer terdiri atas nebulizer (sistem pengabut), spray chamber, dan burner 

(sistem pembakar).  Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol 

(butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 µm) dengan cara menarik larutan 

melalui kapiler (akibat efek dari aliran udara) dengan pengisapan gas bahan bakar 

dan oksidan, lalu disemprotkan ke ruang pengabut.  Partikel-partikel kabut yang 

halus kemudian bersama-sama aliran campuran gas bahan bakar masuk ke dalam 

nyala, sedangkan titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran pembuangan.  

Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas 

oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki 

burner.  Burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi yaitu pengubahan 

kabut/uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam 
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nyala. Chopper digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari sumber 

radiasi dan radiasi yang berasal dari nyala api (Nasir, 2019). 

 

2.7.2.4. Monokromator 

 

Setelah radiasi resonansi dari lampu katoda berongga melalui populasi atom di 

dalam nyala, energi radiasi ini sebagian diserap dan sebagian lagi diteruskan.  

Fraksi radiasi yang diteruskan dipisahkan dari radiasi lainnya.  Pemilihan atau 

pemisahan radiasi tersebut dilakukan oleh monokromator.  Dalam spektroskopi 

absorpsi atom fungsi monokromator adalah untuk memencilkan garis resonansi 

dari semua garis yang tak diserap yang dipancarkan oleh sumber radiasi.  Dalam 

kebanyakan instrumen komersial digunakan kisi difraksi karena sebaran yang 

dilakukan oleh kisi lebih seragam daripada yang dilakukan prisma, akibatnya 

instrumen kisi dapat memelihara daya pisah yang lebih tinggi (Nasir, 2019). 

 

2.7.2.5. Detektor 

 

Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan 

mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik.  Dalam 

spektrofotometer absorpsi atom, mengingat kepekaan spektra yang lebih baik 

yang diperlakukan, maka digunakan penggandaan foton.  Keluaran dari detektor 

diumpankan ke suatu sistem peragaan yang sesuai dan dalam hubungan ini 

hendaknya diingat bahwa radiasi yang diterima oleh detektor berasal tidak hanya 

dari garis resonansi yang telah diseleksi tetapi dapat juga timbul dari emisi dalam 

nyala.  Emisi ini dapat disebabkan oleh emisi atom yang timbul dari atom-atom 

yang sedang diselidiki dan dapat juga dari emisi pita molekul (Nasir, 2019). 

 

2.7.2.6. Recorder 

 

Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat 

menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Recorder pada instrument AAS 

berfungsi mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk digital, yaitu dengan 
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satuan absorbansi.  Isyarat dari detektor dalam bentuk tenaga listrik akan diubah 

oleh recorder dalam bentuk nilai bacaan serapan atom (Nasir, 2019). 

 

 

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

 

2.8.1. Teori Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-

OES) 

 

ICP-OES adalah salah satu alat analisis yang paling kuat dan populer untuk 

penentuan elemen jejak dalam berbagai jenis sampel. ICP dikembangkan untuk 

spektrometri emisi optik (OES) oleh Fassel et al di Iowa State University di 

Amerika Serikat dan oleh Greenfield et al. di Albright & Wilson, Ltd. di Inggris 

pada pertengahan 1960-an.  Instrumen ICP OES pertama yang tersedia secara 

komersial diperkenalkan pada tahun 1974.  ICP sekarang tidak hanya untuk OES 

saja tetapi juga sumber ion yang sangat baik untuk spektrometri massa: 

spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif (ICP-MS) (Hou et 

al, 2016). 

 

Inductively Coupled Plasma merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan pada umumnya.  Prinsip 

utama ICP dalam penentuan elemen adalah pengatomisasian elemen sehingga 

memancarkan cahaya panjang tertentu yang kemudian dapat diukur.  ICP 

digunakan untuk mengukur kandungan unsur-unsur logam dalam sampel dengan 

menggunakan plasma sebagai energinya.  Setiap atom mempunyai beberapa 

kemungkinan tingkat energi.  Transisi elektron dari tingkat energi lebih tinggi ke 

tingkat energi lebih rendah menghasilkan spektrum yang sesuai dengan aturan 

dalam mekanika kuantum.  Jika sejumlah energi dikenakan pada atom, maka akan 

tereksitasi dan elektron dari kulit terluar akan pindah ke tingkat energi lebih tinggi 

dan akan kembali satu tingkat atau lebih ke tingkat energi dasar. (Nurventi, 2019). 
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2.8.2. Instrumentasi Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometry (ICP-OES) 

   

2.8.2.1. Nebulizer 

 

Nebulizer adalah alat yang mengubah cairan menjadi aerosol yang dapat dibawa 

ke plasma. Banyak gaya yang dapat 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. Nebulizer ini menggunakan aliran gas berkecepatan tinggi untuk 

membuat aerosol (Boss dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.2. 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 dari bejana sampel ke nebulizer (Boss dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.3. Spray Chamber 

 

Spray chamber ditempatkan diantara nebulizer dan torch.  Fungsi utama dari spray 

chamber 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 dengan diameter sekitar 10 mm atau 

lebih kecil lolos ke plasma (Boss dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.4. Torch 

 

Torch terdiri atas tiga tabung konsentris untuk aliran argon dan injeksi aerosol. 

Jarak antara dua tabung luar dipertahankan sempit sehingga gas yang dihantarkan 

diantaranya mengalir dengan kecepatan tinggi.  Salah satu fungsi dari gas ini 

adalah untuk menjaga dinding kuarsa torch dingin.  Untuk ICP argon, aliran gas 
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luar biasanya sekitar 7-15 L/menit.  Ruang antara 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 sampel 

organik sedang dianalisis. Namun, hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja 

dengan sampel air.  Aliran gas yang membawa aerosol sampel diinjeksikan ke 

plasma melalui tabung atau injektor pusat.  Karena diameter di ujung injektor 

kecil, kecepatan gas argon 1 L/menit yang digunakan untuk nebulisasi dapat 

membentuk lubang melalui plasma (Boss dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.5. Generator Radio Frequency (RF) 

 

Generator Radio Frequency (RF) adalah alat yang menyediakan daya untuk 

pembentukan dan pemeliharaan plasma discharge.  Daya ini, biasanya berkisar 

antara 700-1500 watt, ditransfer ke gas plasma melalui load coil di sekitar bagian 

atas torch. Load coil, yang bertindak sebagai antena untuk mentransfer daya RF 

ke plasma, biasanya terbuat dari tabung tembaga dan didinginkan dengan air atau 

gas selama pengoperasian.  Kebanyakan generator RF yang digunakan untuk ICP 

OES beroperasi pada frekuensi antara 27 dan 56 MHz (Boss dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.6. Transfer Optik 

 

Radiasi emisi dari daerah plasma yang dikenal sebagai zona analitis normal 

(NAZ) disampel untuk pengukuran spektrometri.  Radiasi tersebut biasanya 

dikumpulkan oleh fokus optik seperti lensa cembung atau cermin cekung.  Optik 

ini kemudian memfokuskan citra plasma ke celah masuk dari alat pendispersi 

panjang gelombang atau spektrometer (Boss dan Kenneth,1997). 

 

2.8.2.7. Pendispersi Panjang Gelombang 

 

Tahapan selanjutnya dalam ICP OES adalah diferensiasi radiasi emisi suatu unsur 

dari radiasi yang dipancarkan oleh unsur dan molekul lainnya. Pemilihan emisi ini 
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dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dispersi panjang gelombang yang berbeda 

secara fisik dengan diffraction grating (kekisi difraksi) adalah yang paling umum. 

Perangkat lain yang kurang umum digunakan yaitu prisma, filter dan 

interferometer (Boss dan Kenneth, 1997).  Kekisi difraksi refleksi adalah sebuah 

cermin dengan garis yang berjarak sangat dekat di permukaannya. Kebanyakan 

kekisi yang digunakan pada instrumen ICP OES memiliki garis, atau alur, 

kepadatan 600-4200 garis per milimeter.  Ketika cahaya mengenai kekisi tersebut, 

cahaya terdifraksi dengan sudut yang tergantung pada panjang gelombang cahaya 

dan kepadatan garis kekisi (Boss and Kenneth, 1997). Untuk memisahkan cahaya 

polikromatik, kekisi digabungkan dalam instrumen optik yang disebut 

spektrometer.  Spektrometer menerima cahaya putih atau radiasi polikromatik dan 

mendispersikannya menjadi radiasi monokromatik. Satu atau lebih celah keluar 

pada bidang atau lingkaran keluar kemudian digunakan untuk memungkinkan 

panjang gelombang tertentu lolos ke detektor sambil menghalangi panjang 

gelombang yang lain (Boss and Kenneth, 1997).  Ketika beberapa celah keluar 

dan detektor digunakan dalam spektrometer yang sama, perangkat ini disebut 

polikromator. Setiap celah keluar di polikromator sejajar dengan garis emisi atom 

atau ion dari unsur tertentu yang memungkinkan analisis multiunsur secara 

bersamaan.  Di sisi lain, sebuah monokromator biasanya hanya menggunakan satu 

celah keluar dan detektor.  Monokromator digunakan dalam analisis multiunsur 

dengan pemindaian secara cepat, atau slewing, dari satu garis emisi ke garis emisi 

yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sudut difraksi kisi dengan 

cara memutarnya atau dengan memindahkan detektor di bidang keluar dari 

monokromator dan membiarkan kisi berada pada posisi tetap (Boss dan Kenneth, 

1997). 

 

2.8.2.8. Detektor 

 

Setelah garis emisi yang tepat diisolasi oleh spektrometer, detektor dan elektronik 

yang terkait digunakan untuk mengukur intensitas garis emisi. Sejauh ini detektor 

yang paling banyak digunakan untuk ICP OES adalah tabung photomultiplier atau 

PMT. PMT adalah tabung vakum yang berisi bahanfotosensitif yang disebut 

photocathode, yang melepaskan elektron ketika terkena cahaya. Elektron yang 
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dilepaskan dipercepat menuju dynode yang melepaskan 2-5 elektron sekunder 

untuk setiap satu elektron yang mengenai permukaannya. Elektron sekunder 

tersebut mengenai dynode yang lain, sehingga melepaskan lebih banyak lagi 

elektron yang mengenai dynode lainnya, menyebabkan efek penggandaan di 

sepanjang perjalanannya. PMT biasanya memiliki 9 sampai 16 tahap dynode. 

Tahap terakhir adalah pengumpulan elektron sekunder dari dynode terakhir 

dengan menggunakan anoda. Sebanyak 10 elektron sekunder dapat dikumpulkan 

sebagai hasil dari foton tunggal yang mengenai photocathode PMT yang memiliki 

sembilan dynode. Arus listrik yang dihasilkan diukur pada anoda kemudian 

digunakan sebagai ukuran relatif dari intensitas radiasi yang mencapai PMT (Boss 

dan Kenneth, 1997). 

 

2.8.2.9. Komputer 

 

Setiap instrumen ICP OES komersial yang tersedia saat ini menggunakan 

beberapa jenis komputer untuk mengendalikan spektrometer dan 

untukmengumpulkan, memanipulasi, dan melaporkan data analitis (Boss dan 

Kenneth, 1997). 

 

2.9. Validasi Metode 

 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter 

tertentu, berdasarkan percobaan dilaboratorium.  Validasi metode digunakan 

untuk pembuktian apakah suatu metode pengujian sesuai untuk maksud atau 

tujuan tertentu dan untuk jaminan mutu hasil uji yang dievaluasi secara objektif.  

Hasil dari validasi metode dapat digunakan untuk menilai kualitas, tingkat 

kepercayaan (reliability), dan konsistensi hasil analisis, itu semua menjadi bagian 

dari praktik analisis yang baik.  Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

2.9.1. Linearitas 

 

Linieritas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon proposional 

terhadap konsentrasi analit dalam sampel (Hakimah et al, 2019).  Uji liniearitas 

dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi larutan standar, dari kurva kalibrasi 
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diperoleh persamaan garis lurus atau regresi dan koefisien kolerasi yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara korelasi yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara korelasi larutan standar dengan nilai absorbansi yang 

dihasilkan.  Koefisien korelasi yang baik mendekati 1 (AOAC, 2005) atau 1 ≥ 

0,995 (SNI, 2019).  Untuk pembentukan linearitas, minimal dibutuhkan 5 variasi 

konsentrasi  (ICH, 1996). 

 

Dari kurva kalibrasi, didapatkan persamaan 1. 

y = a + bx     (1) 

Keterangan:  

y = Absorbansi sampel  

b = Slope 

x = Konsentrasi sampel  

a = Intersept 

 

2.9.2. Ketelitian (Presisi) 

 

Presisi adalah ukuran kedekatan hasil analisis diperoleh dari serangkaian 

pengukuran ulangan dari ukuran yang sama.  Hal ini mencerminkan kesalahan 

acak yang terjadi dalam sebuah metode.  Presisi biasanya diukur sebagai koefisien 

variasi atau deviasi standar relative dari hasil analisis yang diperoleh dari 

independen disiapkan standar control kualitas (Riyanto, 2014).  Hasil analisis 

dinyatakan sebagai simpangan baku (SD) dan simpangan baku relatif (RSD), 

metode dengan presisi yang baik ditunjukan dengan perolehan RSD <7,3% .  

Standar deviasi dapat dihitung dengan rumus pada persamaan 2 dan 3. 

SD = √
(Ʃ(𝑥−x)̄2)

𝑛−1
    (2) 

RSD = 
𝑆𝐷

x̄
 X 100%    (3) 

 

Keterangan : 

SD = Standar deviasi 

RSD = Simpangan baku relatif 

x = Kadar sampel yang diperoleh 

x̄ = Kadar rata-rata 

n = Jumlah pengulangan analisis 
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2.9.3. Limit Deteksi (LoD) dan Limit Kuantifikasi (LoQ) 

 

Batas deteksi dilakukan untuk mengetahui suatu analit dengan konsentrasi 

terendah dalam sampel yang dapat dideteksi dan memberikan respon yang 

signifikan dibandingkan dengan blangko.  Batas kuantifikasi adalah konsentrasi 

terendah suatu analit yang dapat dianalisis secara kuantitatif dan memenuhi 

persyaratan presisi yang diterima pada kondisi operasional metode analisis 

(Hakimah et al., 2019).  Limit deteksi dapat ditentukan dengan persamaan 4 dan 

limit kuantifasi dapat ditentukan dengan persamaan 5. 

LoD=
3 x Sb

SI
      (4) 

LoQ=
10 x Sb

SI
     (5) 

 

Keterangan: 

LoD = Limit deteksi  

LoQ = Limit kuantifikasi 

Sb = Simpangan baku respon analitik dari blanko 

SI = Arah garis linier (kepekaan arah) dari kurva antar respon 

terhadap konsentrasi = slope (b pada persamaan garis y = a + bx). 

 

 

2.9.4. Ketepatan (Akurasi) 

 

Akurasi merupakan parameter ukuran yang ditunjukkan dengan derajat kedekatan 

hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan.  Penentuan akurasi 

dilakukan dengan metode analisis terhadap senyawa tersebut dan menganalisisnya 

secara kuantitatif dengan membandingkan hasil analisis antara senyawa standar 

dengan kemurnian yang sudah diketahui (Hakimah et al., 2019).  Perhitungan 

perolehan kembali (recovery) dapat ditetapkan dengan rumus pada persamaan 6. 

% perolehan kembali =
(CF−CA)

CA∗
 x 100%  (6) 

 

Keterangan : 

CF = Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA = Konsentrasi sampel sebenarnya 

CA* = Konsentrasi analit yang ditambahkan  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2021.  Preparasi 

sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  

Analisis Spektrofotometer Serapan Atom dilakukan di Laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  Analisis Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu dan 

Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

3.2.1. Alat-alat 

 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas 

laboratorium, oven, neraca analitik, hot plate, termometer, cool box, kaca arloji, 

botol polypropylene atau botol plastik, eutech instrument PCD 650 (Singapore), 

Seperangkat alat pengambilan sampel air sungai, heavy metal digester, 

Spektrofotometer Serapan Atom (Shimadzu AA 7000 – Japan) dan Inductively 

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

 

3.2.2. Bahan-bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah Air Sungai Way Umpu, ultrapure water, 

kertas saring Whatman No.41, HCl, HNO3 65% (Merck), Pb(NO3)2, Cd(NO3)2, 

(NH4)2SO4FeSO4.6H2O dan akuades. 
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3.3. Prosedur Kerja 

 

3.3.1. Pembuatan Larutan 

 

3.3.1.1. Larutan HNO3 5% 

 

HNO3 65% diambil sebanyak 76,92 mL lalu diencerkan ke dalam labu ukur 1000 

mL yang telah di masukkan sebelumnya sedikit akuades kemudian ditambahkan 

akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. 

 

3.3.1.2. Larutan Standar Timbal (Pb) 1000 ppm 

 

Pb(NO3)2 ditimbang sebanyak 0,159 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

 

3.3.1.3. Larutan Standar Kadmium (Cd) 1000 ppm 

 

Cd(NO3)2 ditimbang sebanyak 0,210 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

 

3.3.1.4. Larutan Standar Besi (Fe) 1000 ppm 

 

(NH4)2SO4FeSO4.6H2O ditimbang sebanyak 0,702 gram lalu dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas 

kemudian dihomogenkan. 

 

3.3.2. Metode Pengambilan Sampel 

 

3.3.2.1. Persiapan Pengambilan Sampel 

 

Sebelum sampel diambil terlebih dahulu dipersiapkan beberapa hal, yakni 

pencucian wadah sampel dengan air sabun dan dibilas hingga bersih dengan air, 

setelah itu semua wadah direndam dengan HNO3 5% selama 24 jam yang 

berfungsi untuk menghilangkan kontaminasi logam yang menempel dalam wadah 
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sampel.  Proses yang dilakukan selanjutnya yaitu pengeringan dan penyimpanan 

yang dilakukan dalam keadaan tertutup hingga wadah digunakan. 

 

3.3.2.2. Pengambilan Sampel 

 

 

Gambar 4. Lokasi Pengambilan Sampel 

 

Terdapat empat stasiun pengambilan sampel yang terdapat di Desa Kasui, Ojolali, 

Negeri Baru dan Blambangan Umpu.  Koordinat keempat titik pengambilan 

sampel antara lain. 

1. Kasui (BT: 104°31 '60,3" ; LS: 04° 29'89.5") 

2. Ojolali (BT: 104°29'50,2" ; LS: 04° 41 '08.9") 

3. Negeri Baru (BT: 104°34'45,3" ; LS: 04° 31 '20.6") 

4. Blambangan Umpu (BT: 104°42'34,9"; LS: 04°28'41.4") 

 

Tujuan dari pemilihan keempat titik pengambilan sampel adalah untuk 

mengetahui sebaran logam berat kadmium, timbal dan besi yang terdapat di aliran 

sungai Way Umpu. 

 

1

1
1 

2

1
1 

3

1
1 

4

1
1 
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Mula-mula sampel air diambil dari setiap stasiun penelitian sebanyak 1200 mL.  

Dengan cara memasukkan wadah sampel dari atas permukaan air sampai kira-kira 

setengah kedalaman sehingga air masuk kedalam wadah sampel, wadah sampel 

dinaikkan sampai air terisi penuh.  Sampel diuji parameter secara insitu.  

Kemudian sampel dalam wadah dimasukkan kedalam botol plastik lalu ditutup.  

Selanjutnya botol plastik tersebut dimasukkan ke dalam cool box yang sudah diisi 

dengan es batu, diawetkan dengan HNO3. 

 

3.3.3. Preparasi Sampel Penentuan Logam Berat 

 

3.3.3.1.  Preparasi Sampel Penentuan Logam Berat pada Spektrofotometri 

Serapan Atom 

 

Sampel dihomogenkan lalu diambil secara kuantitatif sebanyak 100 mL dari tiap-

tiap stasiun.  Lalu sampel tiap-tiap stasiun ditambahkan HNO3 pekat sebanyak 5 

mL.  Kemudian sampel dipanaskan di atas hot plate secara perlahan-lahan hingga 

volume sampel tiap-tiap stasiun berkisar sekitar 10 - 20 mL.  Lalu dilakukan 

pengenceran dengan memasukkan sampel kedalam labu ukur 100 mL dan 

ditambahkan akuades hingga tanda tera lalu dihomogenkan (SNI, 2019).  Sampel 

siap untuk dianalisis pada instrumen SSA dengan empat kali pengulangan untuk 

penentuan absorbansinya. 

 

3.3.3.2.  Preparasi Sampel Penentuan Logam Berat pada Inductively Coupled 

Plasma-Optical Emission Spectrometry 

 

Sebanyak 10 mL sampel air dimasukan ke labu destruksi, ditambahkan 0,2 mL 

HNO3 (1+1) dan 0,1 mL HCl (1+1).  Kemudian dilakukan destruksi dengan heavy 

metal digester selama 15 menit dengan suhu 95 oC.  Sampel dibiarkan sampai 

menjadi dingin.  Sampel yang telah dingin kemudian disaring dengan kertas 

saring Whatman No.41 dan volume sampel ditepatkan menjadi 10,0 mL dengan 

ultrapure water (US.EPA 200.7). 
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3.3.4. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 

3.3.4.1. Larutan Standar Kadmium 

 

Larutan standar kadmium (Cd) 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan akuades sampai 

tanda batas.  Kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 10 ppm.  Selanjutnya larutan dengan konsentrasi 10 ppm dari larutan 

standar Cd tersebut dipipet sebanyak 10; 8; 4; 3 dan 0,5  mL, kemudian larutan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, diencerkan dengan ditambahkan akuades 

hingga tanda batas dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 1; 0,8; 0,4; 0,3 dan 0,05 ppm. Larutan standar Cd tersebut diukur 

serapannya menggunakan spektrofotometer serapan atom. 

 

3.3.4.2. Larutan Standar Timbal  

 

Larutan standar timbal (Pb) 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan akuades sampai 

tanda batas.  Kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 10 ppm.  Selanjutnya larutan dengan konsentrasi 10 ppm dari larutan 

standar Pb tersebut dipipet sebanyak 50; 40; 30; 20 dan 10  mL, kemudian larutan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, diencerkan dengan ditambahkan akuades 

hingga tanda batas dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 5; 4; 3; 2 dan 1 ppm. Larutan standar Pb tersebut diukur serapannya 

menggunakan spektrofotometer serapan atom. 

 

3.3.4.3. Larutan Standar Besi 

 

Larutan standar besi (Fe) 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan akuades sampai tanda batas.  

Kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10 ppm.  

Selanjutnya larutan dengan konsentrasi 10 ppm dari larutan standar Pb tersebut 

dipipet sebanyak 20; 15; 10; 6 dan 3  mL, kemudian larutan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100 mL, diencerkan dengan ditambahkan akuades hingga tanda batas 
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dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 2; 1,5; 1; 0,6 

dan 0,3 ppm. Larutan standar Fe tersebut diukur serapannya menggunakan 

spektrofotometer serapan atom. 

 

3.3.5. Validasi Metode 

 

Penelitian ini menggunakan 4 validasi metode yaitu linieritas, presisi (ketelitian), 

akurasi (ketepatan), batas deteksi (LoD) dan batas kuantitasi (LoQ). 

 

3.3.5.1. Linieritas  

 

Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dari masing-masing 

logam dengan lima macam konsentrasi untuk standar Cd yaitu 0,05; 0,3; 0,4; 0,8 

dan 1 ppm, standar Pb yaitu 1; 2; 3; 4 dan 5 ppm; standar Fe yaitu 0,3; 0,6; 1; 1,5 

dan 2 ppm.  Nilai absorbansi kemudian diproses dengan metode kuadrat terkecil 

untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiringan (slope), intersep, dan 

koefisien korelasinya. 

 

3.3.5.2. Presisi (Ketelitian) 

 

Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel dengan lima 

kali pengulangan. Nilai absorbansi yang diperoleh tersebut kemudian ditentukan 

nilai konsentrasi (menggunakan kurva kalibrasi), lalu nilai simpangan baku (SD) 

serta nilai relatif standar deviasi (RSD) dapat ditentukan menggunakan persamaan 

2 dan 3. Metode dengan presisi yang baik ditunjukan dengan perolehan relatif 

standar deviasi (RSD) < 7,3% (AOAC, 2005). 

 

3.3.5.3. Akurasi (Ketepatan) 

 

Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) yang dilakukan 

dengan metode spike, yaitu penambahan larutan standar ke dalam sampel larutan 

yang mengandung analit.  Volume larutan standar yang akan ditambahkan 

ditentukan dengan persamaan 6.  Akurasi ini bertujuan untuk mengetahui 

kedekatan antara nilai yang diterima sebagai nilai kebenaran dibandingkan dengan 

nilai yang diperoleh. 
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3.3.5.3.1. Uji Perolehan Kembali Pb 

 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Pb 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 50 

mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan stirrer, 

kemudian ditentukan serapannya. 

 

3.3.5.3.2. Uji Perolehan Kembali Cd 

 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Cd 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 50 

mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan stirrer, 

kemudian ditentukan serapannya. 

 

3.3.5.3.3. Uji Perolehan Kembali Fe 

 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Fe 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 50 

mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan stirrer, 

kemudian ditentukan serapannya. 

 

3.3.5.4. Batas Deteksi (LoD) dan Batas Kuantitasi (LoQ) 

 

Pada penelitian ini batas deteksi diperoleh dengan mengukur respon blanko 

sebanyak empat kali pengulangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian diproses 

dengan metode perhitungan persamaan kurva kalibrasi secara statistik dengan 

menggunakan persamaan 4 dan 5. 
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3.3.6. Diagram Alir Penelitian 

 

Secara keseluruhan penelitian ini terangkum dalam diagram alir yang ditunjukkan 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil analisa kandungan logam berat yang dilakukan 

menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom, didapatkan kandungan logam 

berat Kadmium (Cd), Timbal (Pb) dan Besi (Fe) masing-masing sebesar 

Kasui 0,011 ppm, 0,207 ppm dan 0,216 ppm, Ojolali 0,012 ppm, 0,201 ppm 

dan 0,196 ppm, Negeri Baru 0,019 ppm, 0,233 ppm dan 0,258 ppm, 

Blambangan Umpu 0,020 ppm, 0,254 ppm dan 0,268 ppm.  

 

2. Berdasarkan hasil analisa kandungan logam berat yang dilakukan 

menggunakan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, 

didapatkan kandungan logam berat Kadmium (Cd), Timbal (Pb) dan Besi 

(Fe) masing-masing sebesar Kasui 0,007 ppm, 0,026 ppm dan 0,036 ppm, 

Ojolali 0,009 ppm, 0,065 ppm dan 0,089 ppm, Negeri Baru 0,007 ppm, 0,27 

ppm dan 0,302 ppm, Blambangan Umpu 0,013 ppm, 0,055 ppm dan 0,046 

ppm.  

 

3. Hasil analisis rerata logam berat Kadmium (Cd) menggunakan 

Spektrofotometri Serapan Atom di keempat lokasi Kasui, Ojolali, Negeri 

Baru dan Blambangan Umpu masing-masing sebesar 0,011 ppm, 0,012 ppm, 

0,019 ppm dan 0,020 ppm, sementara menggunakan Inductively Coupled 

Plasma-Optical Emission Spectrometry sebesar 0,013 ppm (lokasi 
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Blambangan Umpu) sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lokasi tersebut mempunyai nilai di atas 

ambang batas baku mutu maksimum ditetapkan. 

 

4. Hasil analisis rerata logam berat Timbal (Pb) menggunakan Spektrofotometri 

Serapan Atom di keempat lokasi Kasui, Ojolali, Negeri Baru dan 

Blambangan Umpu masing-masing sebesar 0,207 ppm, 0,201 ppm, 0,233 

ppm dan 0,254 ppm, sementara menggunakan Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry sebesar 0,065 ppm, 0,27 ppm dan 0,055 ppm 

(lokasi Ojolali, Negeri Baru dan Blambangan Umpu) sehingga berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 lokasi 

tersebut mempunyai nilai di atas ambang batas baku mutu maksimum 

ditetapkan. 

 

5.2. Saran 

 

Keberadaan logam berat Cd, Fe dan Pb pada air sungai memiliki dampak negatif 

terhadap lingkungan perairan serta kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan 

pengawasan dari dinas terkait yang lebih ketat terhadap limbah yang mencemari 

perairan Sungai Way Umpu. 
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