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ABSTRAK
SEBARAN LOGAM BERA T DALAM CUPLIKAN AIR LAUT, ALGAE DAN IKAN DI DAERAH
SEMENANJUNG MURIA. Telah di/akukan ana/isis logam berat da/am cuplikan air taut, algae
coklat dan ikan kerapu dati pantai Semat dan Lemah Abang semenanjung Muria.dan Krakal
sebagai kontrol sampling tahun 1999 dengan APN secara Instrumental. Tujuan dati penelitian
ini ada/ah untuk memperoleh sebagian data sebagai masukan program EMSB. Preparasi pasca
sampling di/akukan sebagai berikut. Dilakukan pemekatan 5 ka/i dengan proses penguapan
untuk cuplikan air taut. Cuplikan algae dan ikan ditumbuk dengan N2 cair, dikeringkan pada
freeze dryer kemudian dihomogenkan dan diayak Iotas 100 mesh. Cuplikan diiradiasi selama 12
jam bersama cuf'ikan standar pada fasilitas iradiDsi Lazy Susan reaktor Kartini pada fluks
netron 5,85. 101 netron/cm2.dt. Dari cuplikan teridentifikasi unsur logam berat Sm, Ce, Se, Cr,
Zr; Fe dan Co. Konsentrasi
da/am cuplikan dati semenanjung Muria relatif lebih tinggi
dibandingkwI tolhadap kontrol. I-f..II ini dipolkirakan 010/1kocondorungan bioindikator torsobllt
untuk mengakumulasi logam berat dati air lautllingkungannya
yang mempunyai konsentrasi
lebih tinggi. Dari uji t pads tingkat kepercayaan 95 % terhadap cuplikan kontrol menunjukkan
ada perbedaan yang signifikan dati semua unsur yang terdeteksi. Dari data diperoleh ada
indikasi pencemaran pads daerah tersebut pads periode sampling.saat itu.

ABSTRACT
DISTRIBUTION OF HEAVY METAL ELEMENS IN THE SEA WATER, ALGAE AND FISH OF
MURIA PENINSULA AREA. Analysis of heavy metal elements in the specimens of sea water,
brown algae and kerapu fish from two area sampling Lemah Abang and Semat beach by INAA
methode was done. The same of such specimens from Krakal beach was taken for control
specimen. The aim of this investigation was to obtain a part of input data for EMSB program.
Preparation after sampling was performed as follows. Sea water sample was concentrated
using 115 times of the initial volume. Algae and fish specimens were crushed using N2 liquid,
dryed at the freeze dryer than were homogenized and screened through 100 mesh. The three of
those specimens were irradiated together for 12 hours in the Lazy Susan irradiation facility of
Kartini reactor. Flux netron was 5,85. 1010 nlcm2.sec. The heavy metal elemens that could be
identified were Sm, Se, Cr, Zr, Fe and Co. Concentration in the specimens from Muria
peninsula was relatively higher comparated to control specimens. This might be use to the
found of these indicators to concentrated that of heavy metals from sea water or their
environment which has a higher concentration. From t test for 95 % probability to control
specimens was showed that these was a significant difference from all the detected elemens.
From the obtained data there was a polution indication in the area at the period of sampling.
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pemantauan lingkungan.
Batan yang didukung
oleh institusi penelitian terkait bersama beberapa
universitas,
IAEA clan KFA Julich Jerman telah
menjalin kerjasama dengan program EMSB pada
tahun 1995. Kegiatan yang dilakukan meliputi
monitoring
clan pengumpulan data lingkungan.(I).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendukung
program tersebut dengan sebagian data sebaran
logam berat dalam bioindikator
algae dan ikan
kerapu. Dipilihnya
daerah perairan Semenanjung
Muria sesuai dengan daerah sampling sementara
yang telah ditetapkan, serta daerah pantai Krakal
sebagai kontrol.
Perairan
semenanjung
Muria
terletak
diantara dua kawasan industri.
Sebelah barat
Semarang dan sebelah timur kawasan Gresik
dengan industri semen, petrokimia dll. Pelepasan
polutan sebagai senyawa kimia ke atmosfer yang
terlarut bersama aliran sungai ataupun air jatuhan
akan terakumulasi pad a perairan pantai. Polutan
dapat menyebar dalam bentuk anorganik, organik
maupun senyawa metalo-organik dan selanjutnya
dapat berinteraksi dengan media hila masuk ke
lingkungan.
Pada tingkat konsentrasi
tertentu
terutama logam berat dapat bersifat racun terhadap
manusia
maupun
organisme
lain.
Ada
kemungkinan
pula pad a polutan tertentu dalam
berinteraksi dengan lingkungan akan terurai dan
menimbulkan
senyawa barn yang berbahaya.(2).
Secara logis beban dampak biologis
potensial
dialami oleh biota yang hidup pada daerah pantai.
Biota

di perairan

pantai/laut

mampu

beradaptasi

dengan
polutan
lingkungannya.
Adanya
peningkatan
konsentrasi unsur logam-logam
di
dalam media akan diakumulasi didalam jaringan
hidupnya. Kemampuan bioakumulasi secara kimia
ini dipakai
sebagai dasar pemilihan
beberapa
species biota sebagai bioindikator pencemaran.
Spesimen pemantauan lingkungan daerah
perairan pantai diantaranya dapat diambil algae
dan species ikan tertentu, disamping cuplikan air
taut itu sendiri. Ketiga cuplikan terse but telah
memenuhi kriteria
pemilihan
indikator
dimana
disarankan
indikator yang diambil
merupakan
matarantai jaring
makanan "path way",
atau
merupakan siklus biologis.(3)
Algae
merupakan
tumbuhan
yang
tergolong dalam devisio Thalophyta. Algae ada
yang bersel tunggal dan ada pula yang bcrsel
banyak.
Algae
mempunyai
klorofil
sehingga
digolongkan
sebagai tumbuhan autotroph. A Igac
bersel banyak dikenal sebagai ganggang coklat.
Selain mempunyai klorofil ganggang ini memiliki
zat warn a phycocrytin
yang berwama merah
sehingga ganggang ini menunjukkan warn a dati
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rum put laut ini antara lain dimanfaatkan sebagai
bahan baku industri obat, kosmetka dan bahan
makanan.(4) Sedangkan ikan kerapu dikenal
sebagaijenis ikan yang hidup berkoloni di daerah
perairan pantai, keberadaanya tidak tergantung
musim dan jenis ikan hasil tangkapan para nelayan
sehingga banyak dikonsumsi .
Menurut
Ostapczuk(4) penggunaan
indikator biologis dalam ekosistem aquatik seperti
makro algae, ikan dan kerang sangat efektif untuk
menentukan tingkat polusi logam kelumit. Oi sini
variabel biologis sangat berpengaruh yang tidak
terdapat dalam mempelajari kimia-fisika dari air
ataupun sedimen. Oengan menentukan konsentrasi
unsur-unsur dalam cuplikan indikator biologis dari
perairan pantai dapat diperkirakan
tingkat
pencemaran yang terjadi dalam periode waktu
tertentu. Walaupun berbagai metode analisis telah
banyak dikenal clan dapat dikembangkan terhadap
unsur-unsur spesifik yag terkait dengan proses
global namun tidak mudah difahami. Oleh karena
itu sering perlu dilakukan koreksi untuk periode
waktu pendek.
Pengambilan pasangan cuplikan dari
masing-masing lokasi sampling diharapkan dapat
mcmbentuk rantai fungsional contohnya jaring
makanan atau siklus biologis. Pasangan cuplikan
harus representatif dengan tujuan :
I. Oapat diulangi
dengan tepat proporsi
pasangan, phenomena kimia, fisika, dan
biologi.
2. Menggambarkan

distribusi

ruang

yang

spesifik.
Penentuan logam berat, ditentukan oleh
kemampuan alat analisis, metode yang dipakai,
keahlian operator dlsb. Beberapa metode ,analisis
mampu untuk menentukan logam berat oeracun
seperti As, Co, Cu, Ph, Hg, Ni, TI , Zn dsb.
Dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing
metoda dapat saling melengkapi .Salah
satu
metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini
adalah Analisis Pengaktifan Netron Instrumental.
Analisis kualitatif ditentukan oleh tenaga
spesifik dari nuklida basil aktivasi. Penentuan
kuantitatif dengan teknik APN dilakukan secara
relatif dengan jalan memperbandingkan laju cacah
cuplikan dengan standar. Secara sederhana
ditunjukkan oleh persamaandi bawah ini.

warna coklat, merah muda, kekuningan sampai
merah kebiruan .Ganggang yang dikenal dengan
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan
P3TM-BATAN Yogyakarta, 25 -26 Juli 2000

dan Teknologi Nuklir
"

(K
Akurasi

=

-K
)
USxlOO%

Ks

(2)

Dirnana Ku: kadar terukur,Ks : kadar sertifikat

TATA

KERJA

Bahan
Cuplikan air laut, algae coklat dan ikan
kerapu sampling Muria tahun 1999, sumber
standar multigamma IS2Eu, standar SRM 1577b
bovine liver, bahan kimia larutan standar buatan
Fisher.

Peralatan
Unit
Spektrometer gamma dengan
detektor Ge(Li) dengan sistem pengolah data
program Maestro, timbangan Sartorius, fasilitas
iradiasi netron Lazy Susan Reaktor Kartini dengan
fluk netron 5,85. 10.10netron/cm2.det., kontainer
berlapis timbal, vial polyethylen dan alat-alat

imbas
dilakukan
dengan
menggunakan
Spektrometer 'Y dengan detektor Ge(Li) selama
600 detik.dengan jarak 2 cm daTi detektor.
Masing-masing standar dan cuplikan dicacah tiga
kali. Setelah pencacahan dilakukan perhitungan ke
aktivitas saat keluar reaktor (Ao).

HASIL

DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kualitatif
unsur-unsur
kelumit
berumur
paro
panjang
dengan
menggunakan metode APNI teridentifikasi unsurunsur seperti pactaTabel I.
Untuk mengetahui apakah data cuplikan dari
daerah penelitian ada perbedaan yang significant
(beda nyata) dengan cuplikan dari daerah kontrol
seperti disarankan oleh Suryadi, PA <,> maka
dcngan

menggunakan

rumus

3 akan

diperolch

harga to yang akan dibandingkan dengan 'harga t
label pactatingkat kepercayaan95 %

gelas.
Cara kerja
Pengambilan cuplikan untuk maksud
pemantauan dampak pencemaran dilakukan secara
periodik dan berkesinambungan. Air laut, algae
dan ikan diambil pada daerah penelitian pada
tanggal 10 Mei 1999 yaitu dari daerah pantai

Semat, pantai Lemah Abang yang dianggap
representatif/mewakili daerah semenanjung Muria.
Sebagai kontrol diambil cuplikan serupa dari
daerah pantai Krakal, Kabupaten Gunung Kidul.
Pasca sampling masing-masing cuplikan
dipreparasi sebelum siap dikenakan iradiasi. Air
laut dikenakan proses pemekatan 5 kali dengan
penguapan-pemanasan Sedangkan cuplikan algae
dilakukan penghalusan dengan suasana N2 cair
dalam alat penumbuk dari baja nirkarat. Ikan
kerapu diambil dagingnya saja. Setelah dipisahkan
dari jaringan lain, daging ikan dihaluskan seperti
pada algae. Setelah halus, cuplikan dikeringkan
pada alat pengering freeze dryer. Setelah keadaan
kering dilakukan pengayakan. Cuplikan algae,
ikan dan standar masing-masing ditimbang seberat
0, I gram, untuk air laut volume 1 ml dimasukkan
ke dalam vial polyethilen dan siap diiradiasl.
lradiasi dan pendinginan
Cuplikan dan standar diradiasi bersama
dalam satu kelongsong untuk mengeliminir
pengaruh perbedaan fluks dari masing-masing
nomor lubang iradiasi. Dilakukan irradiasi dalam
fasilitas irradiasi Lazy Susan Reaktor Kartini
selama 12 jam, kemudian dilakukan pendinginan
menyesuaikan waktu para unsur masing-masing
(antara 7 -20
hari.) Pencacahan radioaktivitas
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tumbuhan algae mengandung relatif banyak un sur
logam kelumit juga dalam hal konsentrasinya
dalam ppm. Konsentrasi tertinggi adalah logam Fe
sebesar 222,7:t
26,74 ppm untuk algae Lemah
Abang, 95,77 t 8,77 ppm algae Semat clan 20, 65
:t 1,96 ppm untuk algae Krakal. Dari uji t nampak
ada beda nyata antara konsentrasi semua logam
dalam algae coklat Lemah Abang terhadap
kontrol, demikian pula halnya dengan algae
Semat. Konsentrasi unsur logam tertinggi pad a
cuplikan ikan kerapu adalah Cr. Cuplikan ikan
kerapu dari lemah Abang sebesar4230 :t 393 ppb,
kemudian Krakal sebesar2370 :t 327 ppb, diikuti
ikan Semat sebesar 785 :t 64 ppb. Semua un sur
logam terdeteksi dari cuplikan ikan kesemuanya
ada beda nyata dibandingkan terhadap kontrol.
Ada kecenderungan beberapa unsur logam berada
dibawah konsentrasi kontrol, diantaranya Sm, Se
clanNp. Sedangkan dalam air laut tertinggi adalah
Fe, sebesar 28053 :t 3842 ppb untuk Lemah
Abang, 1263 t 20,7 ppb untuk Krakal dan tidak
terdeteksi pada air laut pantai Semat.
Validitas
sampling air
laut pada
kenyataannya sangat dipengaruhi oleh banyak
variabel , misal musim, pasang-surut, kedalaman ,
aliran arus, penyimpanan, sampai pada preparasi
clan proses analisis. Unsur-unsur di dalam air taut
sebagian berada sebagai larutan clan sebagian lain
berada sebagai suspensi partikel organik maupun
anorganik .Ada pula yang terdapat dalam bentuk
koloid atau chelat. Unsur-unsur yang terlarut

](:

berasal dari logam-logam yang kadamya
tergantung pada penyerapannya oleh pori-pori
partikel. Adanya asam humat atau pengompleks
dapat menyebabkan beberapa un sur tidak mudah
diidentifikasi.(3)
Validitas teknik analisis APN ditentukan
dari tingkat akurasi yang memadai. Untuk
percobaan ini telah dilakukan uji ketelitian sebagai
bagian dari kontrol kualitas analisis dengan
menggunakan standar primer bovine liver SRM
1577b sebagai cuplikan unknown. Tingkat akurasi
dapat diterima bila berada di bawah 10 %. Dari
asumsi bila beberapa unsur dalam satu cuplikan
standar memberikan tingkat akurasi yang
memenuhi syarat, maka unsur yang lain juga tidak
jauh berbeda.
Tabel 2. Data kandungan logam Fe, Se dall Co
dalam SRM 1577b bovine liver basil
analisis dibandingkan kadar dalam
sertifikat
Kad
Logam Perhitun
19 ,
0,71
Se
Cr
0262

X

am-l am dalamSRM
Sertifikat, m Akurasi,%
184
8,04
073
2,74
.0,25
4,80

Pada tabel di atas terlihat bahwa harga
akurasi 2,74 -8,04 %. Dari data ini memberikan
informasi bahwa metode APN khususnya untuk
penentuanke tiga unsur diatas yang dipergunakan
untuk penelitian ini cukup akurat.
Ditinjau dari baku mutu air taut yang
dipergunakan sebagai media budidaya ketautan,
setiap propinsi mempunyai batasan yang hampir
sarna. Mengacu pada SK Gubemur Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 214IKPTJ/1991
dipersyaratkan kandungan Cr < 0,1 ppm clan Se <
0.005 ppm, maka ketiga cuplikan air laut dari
daerah penelitian ini jauh di atas konsentrasi yang
diijinkan. Hal ini perlu dikaji penyebabnya. Algae
clan ikan kerapu, ke duanya dikenal sebagai bahan
baku pembuatan bahan makanan ataupun
kosmetika. Mengacu SK Dirjen Pengawasan Dbat
dan Makanan No. 03725/B/SKNII/89 tertanggal
10 Juli 1989 yang mengatur batas maksimum
cemaran logam dalam bahan makanan clan hasil
olahan.yang dipersyaratkan adalah kadar As, Pb,
Cu, Zn, Sn clan Hg.,sedangkan dari hasil analisis
tidak terdeteksi. Metode APNI secara umum dapat
mengidentifikasi unsur-unsur logam tersebut
kecuali Pb. Tidak terdeteksinya un sur-un sur logam
tersebut kemungkinan karena berada di bawah
limit dctcksi.
Oari
sejumlah
logam
kelumit
teridentifikasi dalam penelitian ini, dikatagorikan
logam beracun adalah Cr, Fe, dan Co. Untuk
menyingkap
apakah
logam-logan
tersebut
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mempunyai potensi ancaman terhadap biota, perlu
dipelajari
bioakumulasi dan biomagnifikasi
logam-logam tersebut sebagaipolutan dengan data
hasil penentuan konsentrasinya didalam jaringan
yang representatif.
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KESIMPULAN
1. Telah diperoleh data konsentrasi logam
kelumit umur para panjang dalam cuplikan air
laut, algae coklat dan ikan kerapu sampling
bulan Mei tahun 1999 dengan metode APNI.
2. Dari uji t diperbandingkan dengan kontrol
memberikan informasi bahwa ke scmua unsur
logam berat terdeteksi mempunyai bcda nyala
terhadap kontrol, baik untuk cuplikan algae,
ikan kerapu maupun air laut.
3. Konsentrasi
unsur
Jogam-logam
bcrat
teridentifikasi dari daerah penelitian ini pada
umum nya lebih tinggi dari daerah kontrol.
Kesimpulan sementara ada indikasi telah
terjadi pencemaran dengan tingkat tertentu.
Untuk memperkuat penomena ini perlu dikaji
ulang

dengan

sampling

baru

clan

memperbandingkan dengan data hasil analisis
periode sampling sebelumnya..
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TANYA

JAWAB

Azizul Khakim
}:- Apa tujuan dati analisis ini ?
);- Logam
Cr=36
ppm
»

0, I

(No.

214/KPTJ/1991), apakah penyebabnya?
}:- Apakah
basil
analisis
tersebut
telah
dibandingkan dengan basil analisis memakai
metode lain?
}:- Logam berat apa yang paling mungkin clan
paling besardikeluarkan oleh radiasi nuklir ?
Djati Pram ana

<>-Untuk memperoleh data sebaran logam
berat dalam bioindikator algae, ikan
kerapu dan air laut sebagai bagian dari
data pendukung program EMSB pada
periode samplingybs.
""'" Dibandingkan dengan data sebelumnya,
konsentrasiini suatupenyimpangan.masih
dicari penyebabnya
""'"Belum dibandingkan dengan metode lain
sepertiAAS
""'" Logam beratproduk korosi dan hasilfisi
Isyuniarto

}:- Logam-logam apa saja yang termasuk logam
be rat dalam penelitian ini ?
Djati Pram ana

<>-Dari sejumlah unsur terindentifikasi dan
dikategorikan logam beracun adalah Cr,
Fe, Co
Agus Santosa
}:- Mengapa penelitian ini di daerah Muria ?
}:- Mengapa tidak dilakukan di muara sungai di
daerah industri ?
Djati Pram ana

""'" Karena pantai Muria sesuai dengan
daerah sampling sementara yang
ditetapkan EMSB, di samping beberapa
daerahdi sepanjangpantai utara Jawa
<>-Jdealnya sampling dilakukan di muara
sungai yang berasal dari daerah
pencemaran.terutamadaerahindus.~ri
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